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بسم هللا الرحمن الرحيم

يادونه
دغه مباركه سوره چي ژباړه او تفسير ئې زموږ د بحث
موضوع ده( ،قتال) او (وسله واله مبارزه) ئې په دقيقه
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توگه خو په اجمال او اختصار سره څېړلې ده ،نږدې دېرش
كاله وړاندي مي د (جنگ از ديدگاه قرآن) په نامه د
يوه داسي كتاب په بڼي كي تشريح كړې وه چي هر آيت ئې
د عنوان په توگه غوره او ترې الندي اكثر هغه آيتونه
راوړل شوي وو چي همدې آيت ته ورته او د هغه شرح او
تفصيل گڼل كېږي ،اوس چي د دې مباركي سورې د تفسير
وخت رارسېدلى دا مي مناسبه وگڼله چي د همغه كتاب
ژباړه له ځينو معمولي تصرفاتو سره د لوستونكو په
وړاندي كېږدم ،دا به له دوى سره مرسته وكړي چي د
قتال په اړه د قرآن الرښووني او د اسالم ليد لورى په
ً تفصيلي توگه درك كړى شي .وهللا المستعان و
ښه او نسبتا
هو الهادى الكريم
حكمتيار
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بسم هللا الرحمن الرحيم

محمد
د سورې پېژندنه:
دا سوره په دوو مشهورو نومونو ياده شوې( :محمد)
او (القتال) ،خو (القتال) نه يوازي د دې سورې لپاره
يو نوم دئ بلكي د سورې د مضامينو لپاره عنوان هم دئ.
 83آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت
(اعمالهم) ته ورته دي ،يوازي لسم او څلرويشتم آيتونه
ئې په (امثالها) او (اقفالها) پاى ته رسېدلي ،د
آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د
مدني دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي .د سورې له
متنه داسي معلومېږي چي دا سوره د مدني دور په هغو
ظروفو او شرائطو كي نازله شوې چي د قتال (جنگ) حكم
صادر شوى خو ال عمالً نه دئ پيل شوى ،د قتال له فرض
كېدو وروسته او د هغه تر عملي پيل وړاندي نازله شوې،
د دې مختصري سورې په موجزو آيتونو كي د (قتال) او
(وسله والي مبارزي) موضوع په دقيقه توگه خو په اجمال
او اختصار سره څېړل شوې او د قتال او جنگ په اړه د
اسالم نظريه زموږ په وړاندي ږدي او ښيي چي :ولي وسله
واله مبارزه فرض شوې؟ ولي جنگ حتمي دئ؟ له چا سره
بايد وجنگېږو؟ كله به ئې پيل كوو؟ د جنگ غايه او
موخه به څه وي؟ تر كله به جنگېږو او وسله به پر زمكه
نه ږدو؟ په جنگ كي د بري عوامل كوم دي؟ د ماتي اسباب
ئې كوم دي؟ څوك به بريالى كېږي او ولي او څوك به له
ماتي سره مخامخ كېږي او ولي؟ د جنگ او په جنگ كي د
اسراوو احكام او د نښتو په وخت كي د مؤمنو جنگياليو
وجائب كوم دي؟ د جنگ او د هغه دپايلو په اړه د چا
دريځ او وينا منافقانه ده؟ منافقين ولي د دښمن په
خالف له پرېكنده او قاطع دريځ او وسله والي نښتي سره
مخالفت كوي؟ په جنگ كي د منافقينو ونډه ،د دښمن له
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جبهې سره د دوى سازشونه ،د مسلحانه مبارزې او د هغې
د نتائجو او پايلو په اړه د دوى خصمانه تبليغات ،هم
د بري په صورت كي او هم د ماتي په صورت كي ،منافق تر
دې وړاندي چي د صلحي صحيح او مناسب وخت راورسېږي له
دښمن سره پر صلحي او روغي جوړي تأكيد كوي ،بايد
وگورو چي له دښمن سره د صلحي مناسب وخت كوم دئ ،له
سياسي او نظامي پلوه د دښمن په پرتله د برالسي حالت
او كه د ضعف ،ناتوانۍ او د دښمن له مقابلې د عجز
حالت؟! منافقين تل دا تبليغات كوي چي د جگړي پر دوام
ټينگار زموږ السته راوړني له منځه وړي ،آيا دا اټكل
او اندېښنه سمه ده؟ آيا صحيح ده له دې پلوه مشوش وو
او له كبله ئې له دښمن سره روغه جوړه وكړو؟ څوك چي د
هللا په الر كي جهاد پرېږدي او نوري الري غوره كوي له
كومو پايلو سره مخامخ كېږي؟… ټولي پورتنۍ پوښتني او
د وسله والي مبارزې اړوند ډېر نور مسائل په دې
مباركي سورې كي څېړل شوي ،په حقيقت كي دا سوره ټول
هغه آيتونه احتوى كوي چي د جنگ په اړه په قرآن كي
راغلي.
دا مباركه سوره دوه برخي لري :لومړۍ برخه ئې له
لومړي آيت تر  91آيت پوري ده چي د مؤمنانو او
كافرانو تر منځ د نښتو څرنگوالى او پايلي ئې څېړي،
او دوهمه برخه ئې له شلم آيت د سورې تر پاى پوري ده
او د وسله والي مبارزې په اړه د منافقينو دريځ او
كړنالره څېړي.
لومړۍ برخه دا مهم قضايا احتوى كړي:
 -1دښمن د هللا تعالى د الري خنډ دئ ،د هغو په وړاندي
خنډونه راوالړوي چي غواړي خپل رب ولمانځي ،دا كار
تصادم او نښته رامنځته كوي ،خو دا د هللا د الري مانع
ډله به نه له خپل كفر او انكار څه ترالسه كړي او نه د
مؤمنانو په وړاندي د خنډونو له راوالړولو كومه السته
راوړنه لري ،بايد پوه شي چي هڅي به ئې نه يوازي هدر
شي بلكي بدي پايلي او معكوس او د دوى په ضرر نتائج
به په الس وركړي.
 -2هغه چي د ايمان او صالح عمل الر ئې غوره كړې د
كمال په لوري به مخكي والړ شي ،د دوى اخالقي او
اجتماعي حالت به الزيات غوره والى او ښه والى مومي،
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كه څه هم نن ئې حالت پرېشان دئ او دښمن ئې كمزوري او
ضعيف گڼي او خپل زور او ځواك ورښيي ،خو دا د ضعف،
كمزورۍ او پرېشانۍ حالت به ډېر ژر پاى مومي او ستري
ستري برياوي به ئې په برخه شي.
 -3د كفري ځواكونو د ماتي اصلي عامل بايد په هغي
كړنالري كي ولټوو چي دوى د ځان لپاره غوره كړې ،دوى
به له دې كبله له ماتي او سپكاوي سره مخامخ كېږي چي
د (باطل) په كږې الر درومي ،او مؤمنان به له دې كبله
لوړ درومي او برياوي به ترالسه كوي چي د (حق او
حقيقت) متابعت كوي.
 -4كله چي له دښمن سره د وسله والي نښتي فرصت
راورسېدو او تاسو دښمن داسي وموند چي خپلي توري ئې
له تېكو راايستلې ،دا مهال بايد ټولي هغه وسوسې او
واهمې لري وغورځوئ چي ستاسو او دښمن تر منځ د تصادم
مانع كېږي ،او د دښمن له بشپړ ځپلو او له پښو
غورځولو پرته د بل څه په اړه سوچ ونه كړئ ،د جاهل
مخاطب په اړه ستاسو زړه سوى ،د وينو له بهولو كركه،
د صلحي او امنيت هيله ،د خلكو د هدايت تلوسه او دې
ته ورته مشاعر بايد د دښمن په ضد د پرېكنده جنگ مانع
نشي ،يوه شېبه هم د دښمن په صفوفو كي د وينو له
تويولو ډډه مه كوئ ،داسي نه چي د دښمن تر بشپړ ځپلو
وړاندي توري په تېكو كي كړئ او وسله پر زمكه كېږدئ.
جنگ بايد تر هغه ادامه وكړي چي ستاسو په ضد د مجدد
جنگ امكانات له منځه والړ شي ،د جنگ غوښتونكي دښمن په
ضد ستاسو د جنگ هدف او غايه دا ده چي د تل لپاره پاى
ته ورسېږي ،قرآن تاسو ته امر كوي چي تر هغه وجنگېږئ
چي جنگ او جنگ غوښتونكي وسله پر زمكه كېږدي.
 -5كله به د دښمن اسيرولو ته اهتمام كوو او له اسير
دښمن سره به زموږ معامله څنگه وي؟
 -6د جنگ غوښتونكوو كافرانو په اړه الهي سنت داسي دئ
چي دوى د مؤمنانو په الس تعذيبوي او د مظلومانو او
ستم ځپلو انتقام ترې اخلي ،د دغو دوا ړو ډلو تر منځ
نښتي د دغه الهي سنت مطابق رامنځته كېږي ،هللا تعالى د
همدې نښتو په ترڅ كي هغه مؤمنان آزمويي چي مبارزه او
جهاد ئې د هللا په الر كي او له حق ،حقيقت او عدالت د
دفاع په موخه وي.
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 -7هغه ملت چي د هللا په الر كي ئې شهيدان وركړل او له
كړاوونو سره مخامخ شول هيڅكله دي دا گمان نه كوي چي
قربانۍ به ئې هدر شي ،آرمانونه به ئې نيمگړي پاته شي
او الر به ئې بې الروي ،قدير خداى د هر شهيد پالونكي
ملت د هيلو او آرمانونو د تحقق ضامن او ذمه وال دئ،
هرو مرو به دوى د سعادت په لوري هدايت كړي ،حالت به
ئې ښېرازه كړي او په پاى كي به ئې جنت ته بوځي.
 -8هغه مهال الهي نصرت ته طمع ولرئ او د راتلو
انتظار ئې وكړئ چي عمالً ثابته كړئ پاڅون او جهاد مو د
هللا تعالى لپاره دئ ،د حق او عدالت مدافع ،د هللا تعالى د
مظلومو بندگانو مرستندوى او د حق دين رښتيني پلويان
يئ ،يوازي په دې صورت كي به هللا تعالى ستاسو مرسته كوي
او ستاسو گامونه به له حق د دفاع او د باطل د مقابلې
په سنگر كي مضبوطوي.
 -9مطمئن اوسئ چي په دې صورت كي به ستاسو دښمنان
داسي وي چي كه هره تيږه ستاسو لوري ته د رغړولو په
موخه پورته كوي پر خپلو پښو به ئې پرېوځي ،هر گام چي
اخلي له مانع سره به تصادم كوي او پړمخي به لوېږي او
ټولي هڅي او هلي ځلي به ئې هدر ځي.
 -11د زمانې په هر پړاو كي به د حق د دښمنانو برخليك
همغسي وي لكه تر دوي وړاندي د دوى د سلف برخليك ،د
تاريخ پاڼي واړوئ او وگورئ چي د دوى د سلف عاقبت
څنگه وو؟ آيا هللا تعالى هر څه پر دوى رانسكور نكړل او
د دوى اقتدار ئې پاى ته ونه رسولو؟ د باطل د ټولو
پلوي ځواكونو لپاره دې ته ورته برخليك انتظار كوي كه
څه هم په ظاهر كي مجهز او تلپاتي برېښي.
 -11د دې وجه دا ده چي د آسمانونو او زمكي پالونكى رب
د مؤمنانو موال ،حامي او مرستندوى دئ او كافران هيڅ
موال او مرستندوى نه لري.
 -12مؤمنان به په دنيا كي بريا ترالسه كوي او عزت ته
به رسي او په آخرت كي به جنت ته ننوځي ،خو كافران چي
په خپل ژوند كي له خوراك څښاك او له دنيايي لذائذو
متمتع كېدو پرته بل هدف نه لري ،دوى د حيوان په څېر
ژوند كوي او د حيوان په څېر مري او په پاى كي به
دوزخ ته درومي.
 -13كه ستا دښمن ځواكمن برېښي ،ته ئې له خپل ټاټوبي
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تبعيد كړى يې؛ مطمئن اوسه چي هللا تعالى تر دوى ډېر
ځواكمن دښمنان له منځه وړي ،څومره پر لويو لويو
ښارونو او ملكونو مسلط ځواكونه ،له خپل غولوونكي او
هيبتناك ظاهر سره ،د خپل عصيان ،فساد او ظلم له كبله
له الهي مؤاخذ ې سره مخامخ شوي او د اقتدار ټغر ئې
ټول شوى!! كله چي د دوى د هالكت او زوال نېټه
رارسېدلې نو هيڅ څه نه دي توانېدلي چي د دوى مرستي
ته راوړاندي شي او د زوال مخه ئې ونيسي!!
 -14هغه چي خپله تگالره په بصيرت سره غوره كوي ،د
بيناتو په رڼا كي د واضح او څرگندو اهدافو په لوري
په دقت او احتياط سره درومي؛ له هغو سره برابر نه دي
چي نه د خپلي تگالري او كړنالري په انتخاب كي د خپل
عقل ږغ ته غوږ نيسي او نه د خپل ژوند د موخي او هدف
په ټاكلو كي د خپل ضمير او وجدان حكم ته اعتناء كوي،
د هوى او هوس بنده دئ او خپلي بدي او كرغېړني كړني
ښايسته او ښكلې گوري!!
 -15دا دواړه ډلي نه په دنيا كي سره برابري دي او نه
په آخرت كي ،په آخرت كي به يو په جنت كي تلپاتى وي
او بل په جهنم كي ،يو د دې وړ چي د جنت پراخ نعمتونه
ئې په برخه وي او نيمگړتياوي او اشتباهات ئې وبخښل
شي او بل د دې مستحق چي د تل لپاره په دوزخ كي وي.
 -16كافر په اصل كي يو سفيه او ناپوه انسان دئ چي خپل
عقل ئې وزگار پرېښى ،د هوى او هوس بنده شوى،
هوسپالني د ده پر زړه او دماغ خپل تور وزر غوړولى ،د
حقيقت له درك او پر هغه له ايمان ئې عاجز كړى ،كه
كله د كوم زړه سواند مبلغ او فكور دعوتگر ويناوو او
نصيحتونو اورېدو ته اړ شي؛ كه څه هم د رسول هللا ﹽ په
څېر اغېزمن مبلغ او دعوتگر وي؛ نه يوازي څه اغېز پرې
نه كوي او د زړه او دماغ دړه ئې ورته نه پرانيستل
كېږي بلكي د تبليغ او نصيحت په پاى كي له نورو
پوښتي :ده څه وويل؟!! زه خو پرې پوه نشوم!!
 -17او د دې سفيه او ناپوه ډلي په مقابل كي هغه مؤمن
وگړي گورو چي ويښ ضمير او حساس وجدان ئې د دې باعث
كېږي چي د هري وينا ژورو ته رسېږي ،له هر نصيحت په
پراخه پيمانه برخمن كېږي ،د معرفت دړي ئې پر مخ
پرانيستل كېږي ،فكري او اخالقي رشد او كمال ئې په
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برخه كېږي او تقوى او پرهيزگاري ئې زياتېږي.
 -18هيڅ څه نشي كولى د دې سفيه ډلي ويده ضمير راويښ
كړي ،پرېږده چي د قيامت ناڅاپي راتگ او هيبتناك غږ
ئې راويښ كړي.
 -19د جاهل او سفيه مخاطب مخالفت او د لجوج او متعصب
خصم لجاجت دي په دې اړه ستا اعتقاد كمرنگى نه كړي او
ستا باور ته دي صدمه ونه رسوي چي هللا تعالى يوازينى
معبود دئ ،تل او ډېرو سختو شرائطو او د دښمن د سختو
مخالفتونو په حالت كي هم ځان جوړوني ،د خپل فكري او
اخالقي شخصيت ارتقاء ،د خپل قصور او نيمگړتياوو رفع
كولو ته اهتمام كوه ،د خپلو همسنگرانو او همسفرو
تربيې او روزني ته توجه كوه ،دې ته په پام سره چي د
دنيا او آخرت په اړه الهي الرښووني پر جامع او كامل
الهي علم والړي دي ،بايد دا الهي الرښووني په دقيقه
توگه مراعات كړې او په رڼا كي ئې پر مخ والړ شې.
د سورې دوهمه برخه د منافقينو په اړه دغه الرښووني
او مطالب زموږ په وړاندي ږدي:
 -1منافق يو دوه مخى ،مذبذب ،رياكار او له روحي پلوه
بيمار انسان دئ چي سعي كوي په غوړه مالۍ ،غولوونكو
ويناوو او حركاتو سره د مبارزې دواړو خواوو كي په
زړه پوري موقعيت ترالسه كړي ،د دواړو خواوو له ضرر په
امان كي شي او د دواړو لوريو له امتيازاتو برخمن شي،
د وسله والي مبارزې د مناسب وخت تر رارسېدو وړاندي
په دې ټينگار كوي چي بايد دا مرحله او د ستومانه
كوونكي انتظار دا پړاو ژر پاى ته ورسوو ،وسلې ته الس
كړو ،په يوه پرېكنده اقدام سره ستونزه حل كړو ،تر
كله به صبر كوو او توري به په تېكو كي ساتو او وسلې
ته به الس نه وروړو؟! ولي د نهضت مشرتابه د وسله والي
مبارزې پيل نه اعالنوي؟ خو كله چي دا مرحله راورسېږي
او د دښمن په خالف د وسله والي مبارزې پرېكړه وشي،
ناڅاپه به گورې چي دا دوه مخي او بيمار زړي منافقين
داسي وېري او خوف نيولي لكه چي د مرگ په لوري بېول
كېږي ،سنگر به داسي گڼي لكه د مرگ كومى ،د سنگر په
لوري هر گام به داسي گڼي لكه د مرگ او قبر په لوري
تگ.
 -2د جنگ حالت د منافق په پېژندو كي مرسته كوي ،د
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همدې جنگ په حالت كي دئ چي د دوى نفاق جوتېږي او د
دوى له ملمع څېرو غولوونكې پردې لري كېږي ،په همدغه
حالت كي به گورې چي منافق نه خپلو ژمنو او تعهداتو
ته التزام كوي او نه د قيادت او زعامت پرېكړو ته
غاړه ږدي ،ويناوي ،قضاوتونه ،تحليلونه او تبصرې ئې
خصمانه او د دښمن په گټه ،په صف كي به د بدنظمۍ او
اختالف باعث كېږي ،د مسلمانانو د ضعف او د دښمن د
ځواكمنۍ خبري به كوي ،د مجاهدينو په ليكو كي به يأس
او ناهيلي خوروي ،او د دوى رزمي روحيه به كمزورې
كوي.
 -3چا چي د سنگر سختي ورځي نه وي ليدلې ،د مبارزې په
لوړو ژورو او كږلېچونو كي نه وي روزل شوي ،د بريا
ډالۍ ئې د ستونزو او كړاوونو له گاللو وروسته نه وي
ترالسه كړې ،بلكي وړيا ئې ترالسه كړې وي ،له لنډي الري
او په آسانۍ سره قدرت ته رسېدلي او د خلكو د چارو
متولي شوي وي ،تاريخي تجربو ښودلې چي داسي خلك له
يوې خوا مفسد واكمنان جوړ شوي او له بلي خوا قسي
القلب او بې رحم چارواكي ،نه ئې د مبارزې السته
راوړنو ته څه ارزښت او اهميت وركړى او نه ئې د هغوى
ساتني ته اعتناء كړې ،نه ئې له اقتدار او صالحيتونو د
استفادې په څرنگوالي كي احتياط او دقت كړى او نه ئې
خلكو ته اهميت وركړى او د زړه سوي او ترحم له مخي ئې
له هغوى سره چلن كړى.
 -4د قرآن په هغه الهي كتاب كي له تدبر محروم شوي چي
دوى د ايمان ادعاء پرې لري ،د بيمارو زړونو دروازې
ئې د دې الهي كتاب د معارفو په وړاندي تړل شوې ،د
قرآن له الرښوونو بې خبري ،د ايماني مسئوليتونو په
اړه ناقص او نيمگړى معرفت ،د هغي الري له لوړو ژورو
او كږلېچونو بې خبري چي د هللا تعالى په لوري درومي ،د
اسالمي نهضت د تگالري او د هغې د مقتضياتو په اړه جهل،
او د كفر او ايمان تر منځ وروستۍ پوله او فاصل حد نه
پېژندا د دې باعث شوي چي دا ډله د خپلي تگالري او
دريځونو په ټاكلو او د وسائلو په غوراوي كي د خبط او
خطأ مرتكب شي او په هرگام كي د نفاق داعي ته لبيك
ووايي.
 -5د دې ډلي د ارتداد لپاره دوه دالئل وړاندي شوي:
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الف :شيطان د دوى منافقانه وضع ورته ښايسته كړې.
ب :د خپلي منافقانه تگالري د پايلو په اړه ئې د دوى
په زړونو كي هيلي راټوكولې.
 -6دښمن ته د دوستۍ پيغامونه لېږي ،پټي اړيكي ورسره
پالي ،اطمئنان وركوي چي په ډېرو مواردو كي له دوى
سره موافق دي او دې ته چمتو دي چي د دوى ملتيا وكړي،
په دې باور دي چي په ځينو برخو كي د كافرانو تگالري
او كړنالري د تأييد او متابعت وړ دي!!
ً د دوى ظاهر د
 -7ظاهر او باطن ئې توپير لري ،اكثرا
باطن مغاير وي ،دوه مخي دي ،د مسلمانانو په وړاندي
ځان مسلمان څرگندوي او د دوى په غياب كي او د
كافرانو په څنگ كي كافر وي ،كله خپلي گټي د مؤمنانو
په څنگ كي لټوي او دې لوري ته راځي ،او كله د ايمان
الر او د مؤمنانو ملگرتيا خطر ناكه مومي ،تر شا كېږي
او د كفر جبهې ته پناه وړي.
 -8هللا تعالى هم دوى ته داسي سزا وركوي چي د دوى له
منافقانه كړنو سره ورته وي ،فرشتو ته امر كوي چي د
دوى د روح قبضولو پر مهال پر شا او مخ ئې گوزارونه
وركړي.
 -9د هللا تعالى د غضب په بيع د خپل نفس د ارضاء لټه
كوي.
 -11داسي انگېري چي په زرنگي او ځېركي سره كولى شي
دواړه لوري وغولوي او په زړه پوري موقعيت ترالسه كړي،
كولى شي خپله اصلي څېره او ماهيت له نورو پټ وساتي،
گمان نه كوي چي خبير خداى به د دوى د نفاق پرده څيري
كړي او ماهيت به ئې ټولو ته جوت كړي او هغه كينه چي
د دوى په سينو كي ئې د رښتيني ايمان په خالف ځاى
نيولى ،هغه حساسيت چي دوى ئې په وينا او عمل كي د
صداقت او شفافيت په اړه لري ،هغه كركه چي دوى ئې د هللا
تعالى په الر كي د قربانۍ او په خپلو ژمنو وفا او
التزام په اړه لري او د دوى پر زړه او دماغ ئې سيورى
غوړولى ،هللا تعالى به دا ټول څرگند كړي.
 -11د منافق د پېژندو درې معيارونه په گوته كوي:
الف :د دوى په څېرو كي د نفاق عالئم او آثار.
ب :د بيان په طرز او د وينا په لحن او لهجې كي د
نفاق نښي.

د قرآن پلوشې
محمد
11
ج :منافقانه كړني.
په قرآن كي د بيان په طرز او د وينا په لحن او
لهجې كي د نفاق د نښو او هغو كړنو په اړه تفصيلي
بحثونه شوي چي له منافقانه باورونو نشأت كوي ،د دغو
بحثونو او څېړنو په هنداري كي كولى شو په ښه توگه او
په آسانۍ سره منافقين وپېژنو ،خو د څېرې له نښو او
عالئمو د دوى د پېژندو علم او الرښووني نه دي څېړل
شوي ،كه هللا تعالى غوښتى نو د منافقينو د پېژندو دا
اړخ به ئې هم څېړلى وو او داسي الرښووني به ئې د قرآن
هر مخاطب ته په واك كي وركړې وې چي له مخي ئې مكار
او رياكار منافق ژر او په آسانۍ پېژندى شي خو د خاص
حكمت له كبله ئې دا عالئم او نښي نه دي ښودلي.
 -12پر پورتنيو دوو معيارونو او مالكونو سربېره د
ابتالءاتو او كړاوونو په دوران كي د دې ډلي له مواقفو
هم كولى شو دوى وپېژنو ،له ستونزو ،كړاوونو او موقتي
ماتو سره د مؤمنانو د مخامخېدو يو حكمت همدا دئ چي
په ترڅ كي ئې مخلص او صابر مجاهدين له دوه مخو ،بې
ثباتو او مذبذبو منافقينو تفكيك كېږي او د دوى د هغو
ادعاوو څرنگوالى جوتوي چي تر كړاوونو او ابتالءاتو
وړاندي ئې كولې او ماهيت ئې ټولو ته جوتېږي.
 -13منافقين ورو ورو په خپل نفاق كي وړاندي درومي او
هغه پړاو ته رسېږي چي كامالً كافرانه كړنالره او دريځ
غوره كوي ،له هللا تعالى سره خپلي اړيكي شلوي ،په قول
او عمل كي د اسالم له دائرې وځي ،انشعاب كوي او عمالً د
دښمن له جبهې سره يو ځاى كېږي ،خو په دې كار سره
يوازي خپل ځان ته صدمه رسوي ،نه دي دوى دا گمان كوي
او نه دي مؤمنان داسي تصور كوي چي منافقين به په
خپلو منافقانه كړنو او دريځونو سره هللا تعالى او د ده
دين ته تاوان ورسوي ،بلكي بايد په دې باور وي چي د
دوى ټولي هلي ځلي او مساعي به حبط او هدر كېږي او
معكوس او د دوى د زعم خالف نتائج به د دوى مخي ته
ږدي.
 -14د هللا تعالى د اوامرو عدم اطاعت او د ده د رسول د
الرښوونو عدم متابعت سره انسان د نفاق په گنده ډنډ كي
پرېوځي او هڅي ئې حبط كېږي.
 -15منافق داسي گنهكار دئ چي له الهي بخښني او مغفرت
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محروم دئ.
 -16وهن او سستي ،صلحي او روغي جوړي ته د دښمن بلل ،د
دښمن په وړاندي د حقارت او ضعف احساس ،له الهي تأييد
او نصرت يأس او ناهيلي ،په دې اړه ټينگ او ثابت باور
نه درلودل چي د هللا تعالى په الر كي هيڅ عمل او هېڅ هڅه
او هاند نه ضائع كېږي ،د نفاق هغه سپېرې نښي دي چي
بايد په كلكه ترې ډډه وكړو.
 -17داسي نه چي د دنيا په مال او متاع پوري داسي
ونښلئ چي ايمان مو زيانمن شي ،داسي نه چي پرېوتي
دنيايي اهداف مو په خپلو منگولو كي داسي ونيسي چي
لوړو او سپېڅلو معنوي اهدافو ته د اعتناء او التفات
فرصت درنه سلب كړي ،كه خداى مه كړه داسي وشول نو
ستاسو ژوند او ستاسو هڅي به د ماشومانو بې محتوى
لوبو ته ورته شي ،داسي مه انگېرئ چي د الهي الرښوونو
په اړه التزام او د ايمان په رڼا كي ژوند به تاسو د
ژوند له نعمتونو محروم او د ژوند مجال به درته تنگ
كړي او هر څه به له السه وركړئ ،نه؛ بلكي د ايمان په
نتيجه كي به هم په دنيا كي او هم په آخرت كي د هللا
تعالى پېرزويني ،پراخ نعمتونه ،ستر الهي اجر ،غوره
او په زړه پوري نتائج ترالسه كړئ ،په حقيقت كي ايمان
ستاسو ژوند ته ارزښت وركوي او اهميت ئې لوړوي.
 -18د ايمان په دائره كي ستاسو وجائب او مسئوليتونه
ستاسو له توانمنيو او استعدادونو سره متناسب دي،
ايمان مو هيڅكله داسي مطالبه نه درنه كوي چي ستاسو
له توان او ظرفيت لوړ وي او ترسره كول ئې گران.
 -19او د سورې په پاى كي د سورې ښكلې ،جامع او دقيقه
اختتاميه راغلې چي نه يوازي د سورې د دوهمي برخي له
ټولو مضامينو سره ژور او موزون مناسبت لري بلكي د
سورې د ټولو مطالبو خالصه زموږ په وړاندي ږدي.
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 -9هغه چي كفر ئې كړى او د هللا له الري ئې ډډه كړې؛
عملونه ئې ورحبط كړل.
( -)1د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د هغه چا عملونه حبط كوي چي له اعتقادي
پلوه ئې كفر كړى او له عملي پلوه ئې د هللا له الري ډډه
كړې او نور د هللا له الري منع كوي( .صدوا عن سبيل هللا) هم
په خپله د هللا له الري ډډه كول افاده كوي او هم نور ترې
منع كول.
 لكه چي گورئ د دې سورې په لومړى آيت سره د هغو
خلكو په اړه بحث پيل شوى چي په خپل كفر او انكار سره
نه يوازي په خپله د هللا په الري له تگ ډډه كوي بلكي د
نورو په وړاندي خنډ كېږي ،او هڅه كوي نور په دې الري
له تللو منع كړي ،په دي كار سره د تصادم او نښتي
عوامل رامنځته كوي او د هللا د الري مؤمن الروي دې ته اړ
كوي چي تصادم ته چمتو شي ،خو قرآن په ټول قاطعيت سره
ً د
او په پرېكنده الفاظو سره وايي چي هللا تعالى به حتما
دې كافري او د هللا له الري منحرفي ډلي ټولي هلي ځلي حبط
او هدر كوي او تدابير به ئې بې نتيجې گرځوي ،نه
يوازي دا چي خپلو موخو ته به ونه رسېږي بلكي د دوى
هر كافرانه اقدام به په خپله د دوى په خالف تمامېږي،
معكوس نتائج به ترالسه كوي ،هر گام چي له سبيل هللا يوه
او بل لوري ته اخلي د سقوط او تباهي په لور به
وړاندي ځي ،هره هڅه چي د هللا د الري د خنډنولو په موخه
كوي يوازي د ځان په ضرر ثمره به ئې په برخه كېږي.
 په دې توگه مؤمنانو ته اطمئنان وركول شوى چي كفري
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ځواكونه له خپلو ټولو وسائلو او امكاناتو سره او په
خپلو ټولو تدبيرونو او ډول ډول ناروا هڅو سره هيڅكله
نه شي كولى ستاسو الر خنډ كړي او د هللا په الري د تگ
مانع شي ،د دغو ځواكونو ظاهر چي هر څومره مضبوط،
هيبتناك او وېروونكى وبرېښي ،اهميت او ارزښت مه
وركوئ او وېره مه ترې لرئ ،مطمئن اوسئ چي په پاى كي
به د خس او خاشاك په څېر ثابت شي او ستاسي له الري به
جارو كړى شي ،دا يوه پرېكنده الهي پرېكړه ده چي هر
څوك د كفر الر غوره كړي او هڅي ئې د كفر په خط كي او
د ايمان او مؤمنانو خالف وي ،په دنيا او آخرت كي به د
هغه اعمال حبط او هڅي بې نتيجه كوي.
په عمل كي گورو چي پر طبيعت د حاكمو سننو او
ضوابطو له مراعات پرته هيڅ اقدام او هڅه مطلوب نتائج
نه وركوي ،هيڅكله نشو كولى د اړوند طبيعي قواعدو او
ضوابطو له مراعات پرته يو كار كه دا په يوه البراتوار
كي د يوه ساده كيميايي توكي توليد وي او كه د پر مخ
تللو پېچلو وسائلو جوړول؛ ترسره كړو او كومه نتيجه
ترالسه كړو ،د دغو قواعدو په وړاندي له التزام پرته
هره سعي او هڅه حبط او هدر شي او بې نتيجې پاى ته
ورسېږي .څنگه ممكنه ده چي د كفر هغه تگالره چي له
حقائقو انكار او ټولو فطري او طبيعي حدودو او سننو
ته لته وركول دي غوره پايله او په زړه پوري مطلوب
نتيجه ولري؟!
قرآن ټولي هغه ډلي موږ ته راښودلې چي په يوې او
بلي بڼي كي او په قول او عمل او په خپلو ويناوو او
كړنو سره د هللا په الر كي خنډونه راوالړوي او د اسالمي
دعوت په وړاندي مشكالت او موانع رامنځته كوي ،او
راښيي چي د دغو ډلو هره يوه د حق او هدايت په وړاندي
كومه تگالره غوره كوي او كوم وسائل او ذرائع كاروي.
قرآن دا ډلي په دې توگه معرفي كوي:
مستكبرين او مترفين
مستكبرين (لويي غوښتونكي) او مترفين (له سوكالۍ
برخمن) هغه وگړي دي چي د ټولني موجود حالت د دوى په
گټه دئ ،دوى ته ئې له سياسي او اجتماعي پلوه اقتدار
وركړى او له اقتصادي پلوه ئې دوى ته سوكالي او رفاه
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ورپه برخه كړې ،دوى د اسالم او هر الهي دعوت په ضد په
خپل دريځ كي صريح ،قاطع او نه پخال كېدونكي دي ،تل ئې
د پيغمبرانو ﹽ د الهي دعوت مخالفت كړى ،اصوالً هر هغه
دعوت چي د ټولني په حاكم سياسي ،اجتماعي او اقتصادي
جوړښت كي د بدلون غوښتنه كوي او غواړي هغه ظالمانه
مناسبات او مقررات بدل شي چي د مترفينو د رفاه او د
ً به د مترفينو او
مستكبرينو د استكبار ضامن دي ،حتما
مستكبرينو له مخالفت او عداوت سره مخ كېږي ،قرآن په
دې اړه فرمايي:
    
    



سبأ83:
 

او په هيڅ كلي كي 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.



   



االعراف67 :
لويي غوښتونكو وويل :موږ له هغه څه منكر يو چي تاسو
پرې ايمان راوړى.
قرآن هغه اسلوب موږ ته راښيي چي مستكبرين او
مترفين ئې د اسالمي دعوت په ضد كاروي ،ځيني ئې دا دي:
1ـ كفر په ميراث پرېښودل :هر كافر انسان په شخصي او
انفرادي توگه كفر او بې ايماني او له اسالم او ديانت
سره خصومت او عناد خپلو اخالفو ته په ميراث پرېږدي،
او د هغو وگړو د انحراف په مسئوليت كي شريك كېږي چي
د ده تر پالني او كفالت الندي ول او د ده تر اغېز
الندي د كفر او بې ايمانۍ لوري ته سوق شوي.
 2ـ تهديد او تخويف :دښمنان له يوې خوا د ارعاب او
ارهاب له الري د كمزوري ايمان خاوندان د هللا له الري منع
كوي او د ايمان له عواقبو او له هغو مخاطراتو ئې
وېروي چي په دې مسير كي ورته منتظر دي ،له بلي خوا د
مؤمنانو په وحشيانه تعذيب او ځورولو سره د دعوت په
وړاندي داسي فضاء جوړوي چي هيڅوك د ايمان لپاره له
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داسي گواښونو او عذابونو سره د مخامخ كېدو جسارت ونه
كړي او د مؤمنانو په څنگ كي د ودرېدو خطرونه قبول نه
: قرآن كريم په دې اړه فرمايي.كړي

























    

93-98 :ابراهيم
 يا به مو هرو:او كافر شوو خپلو پيغمبرانو ته وويل
ً زموږ دين او
مرو له خپلي زمكي باسو او يا خو به حتما
 نو رب ئې دوى ته وحي وكړه چي دا،مذهب ته راگرځئ
 او له دوى وروسته به،ظالمان به هرو مرو هالك كړو
 دا د هغه چا،ً مېشت كوو
تاسو په همدې زمكي كي حتما
لپاره دي چي زما له مقام ووېرېدو او زما له وعيد او
.گواښ ووېرېدو
:په بل ځاى كي فرمايي












    








38 :يونس
نو پر موسى د ده د قوم له ځينو زامنو پرته چا ايمان
 د فرعون او د دوى د مشرانو له دې وېري چي،رانه وړ
ً چي فرعون د زمكي پر سر يو
 يقينا،تعذيب به ئې كړي
.متكبر او باغي وو او هغه له مسرفينو څخه وو
:په بل آيت كي راغلي
   

















67 :المؤمن
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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!
او د فرعون د هغه تهديد او تخويف په اړه چي سحره
ئې له دې كبله ووېرول چي د موسى ﷵ د مقابلې پر ځاى
ئې پر هغه ايمان راوړ او په دې كار سره ئې د فرعون
قهر او غصه راوپاروله؛ فرمايي:





    




















طه69:
وئې ويل :آيا تر دې وړاندي چي اجازه دركړم ده ته مو
ً چي دى ستاسو هغه مشر دئ چي جادو
ايمان راوړ؟ يقينا
ئې درښودلى!! نو هرومرو به ستاسو السونه او ستاسو پښې
ً به تاسو د خرما په سټو
يوه د بل خالف پرې كوم او حتما
پانسۍ كوم او تاسو به هرومرو پوه شئ چي څوك په موږ
كي د عذابولو له پلوه شديد دئ او څوك د ډېر پايښت
خاوند.
او قرآن د مؤمنانو او حقپالو په ضد د دښمنانو دا
غضبناك او قهرناك چلن او د هغه محتوم نتائج او پايلي
په دې موجز او جامع آيت كي داسي انځوروي:















   

آل عمران69 :
ً هغه كسان چي د هللا په آيتونو كافران كېږي او د هللا
يقينا
پيغمبران په ناحقه وژني او له خلكو هغه كسان هم وژني
چي د عدل كولو امر كوي ،نو د دردناك عذاب زېرى
وركړه.
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يعني دا كافران چي د هللا له آيتونو انكار كوي ،د هللا
د پيغمبرانو په مخالفت كي هغه ځاى ته رسي چي د دوى د
وژلو لپاره مال تړي او آمرين بالقسط وژني ،هر څوك چي
د ظلم خالف غږ اوچت كړي او عدالت ته بلنه وركړي ،دوى
ئې وژني ،ځيني له دې انكار او د پيغمبرانو او آمرين
بالقسط له وژلو دا طمع لري چي په دې سره به خپل
مخالفين وځپي او د دوى اقتدار ته ورپېښ گواښونه به
ختم كړي او د دوى د رياست او قيادت بقاء او دوام به
تضمين شي او ځيني نور ئې دا كار په دې هيله او گمان
كوي چي په دې سره له خپل (حق مذهب) دفاع كوي ،هللا به
ترې راضي شي او جنت به ئې په برخه شي!! خو دوى ته د
دوى د دې كاذب او غولوونكي انتظار او هيلي خالف د
دردناك عذاب زېرى وركړه ،دوى دي مطمئن وي چي د خپلو
هيلو د ترسره كېدو زېرى به هيڅكله وانه وري.
3ـ تطميع :مستكبرين د ديني خوځښتونو د ځپلو لپاره په
څرگنده د ارهاب او ارعاب سياست غوره كوي او په پټه د
دوى د سنگرونو د نيولو او د دوى په ليكو كي د مزدورو
څېرو د استخدام په موخه ضعيف النفس او بې ارادې وگړي
تطميع كوي ،مرور او عقده من ،مزدور ليكواالن ،حرفه اى
سياستوال ،طماع مبلغين ،په غرض او مرض مبتال څېرې ،د
هوى او هوس بندگان ،بې هدفه عناصر او د جاه طلبۍ په
جنون اخته افراد لټوي ،تر څو له دې الري هغه سنگرونه
له داخل فتح كړي چي له بهر ئې نشي فتح كولى.
قرآن د فرعون په اړه وايي چي د مصر مذهبي مشران
ئې د موسى ﷵ مقابلې ته وهڅول او هغوى ته ئې وويل :كه
په دې مقابلې كي بريالي شوئ د مقربو درباريانو په
نوم لړ كي به ونيول شئ:
   
    




    



الشعراء42-41 :
نو كله چي جادوگران راغلل فرعون ته ئې وويل :كه موږ
ً څه انعام او اجوره
برالسي شوو نو آيا موږ ته به حتما
راكول كېږي؟! وئې ويل :هو! او په هغه صورت كي خو به
تاسو (دربار ته) د مقربينو په ډله كي وئ!!
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دا مبارك آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي هغه مذهبي
مشران چي د طاغوتي نظامونو په خدمت كي بوخت وي او د
خپلي دندي اجوره له دغو نظامونو ترالسه كوي ،د همدې
نظامونو د حكامو په امر د مشاجرو او مسابقو ميدان ته
لېږل كېږي او د طاغوت په امر د حقپالو مقابله كوي
هغوى د فرعون د سحره په څېر دي ،اجير او مزدور
مبلغين دي ،مذهب ئې د طاغوت خدمت ،هدف ئې اجوره
ترالسه كول او تر ټولو لوړ مقصد ئې د طاغوت دربار ته
تقرب وي!! قرآن فرمايي :كله چي جادوگران راغلل؛
ً وي
فرعون ته ئې وويل :موږ ته به څه اجر او بدله حتما
كه بريالي شوو؟ هغه ورته وويل :هو! تاسى به د
مقربينو په ډله كي وئ ،زما د نږدې درباريانو په لړ
كي به وئ او د درباريانو په فهرست كي به نيول كېږئ.
كوم دعوت چي انسان ته وايي :د يوه مسئول ،هدفمن،
سپېڅلو اهدافو ته ژمن او صادق انسان په څېر ژوند
وكړه ،له چتې مه وځه ،دروغ مه وايه ،د بل پر حق تېرى
مه كوه ،پر خپل جائز حق قانع اوسه ،د هوى او هوس
بندگي مه كوه ،خپل ځان او خپله ټولنه جوړه كړه ،د
تقوى لمن كلكه ونيسه ،د بدلمنۍ ،خباثت او فساد ټغر
ټول كړه ،د ظلم او د نورو پر حقوقو د تېري مخه
ونيسه ،طبيعي ده چي داسي دعوت يوازي هغه څوك منلى شي
چي لوى زړه ،مضبوطه اراده ،پوخ عزم او نه ويلي
كېدونكى صبر لري ،دښمن به د داسي دعوت د مقابلې په
موخه دا تگالره غوره كوي چي په ټولني كي د اخالقي فساد
ټغر وغوړوي ،د بدلمنۍ اډې جوړي كړي ،خلك په بېهوده
لوبو او مصروفيتونو كي مشغول كړي ،لكه چي قرآن
فرمايي:
   



    













االنفال87 :
ً هغه چي كافران شوي خپل مالونه د دې لپاره لگوي
يقينا
ً به ئې ولگوي،
چي د هللا له الري مخنيوى وكړي ،نو حتما
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بيا به پر دوى د حسرت باعث شي بيا به مغلوب شي ،او
دا كافران به د دوزخ لوري ته غونډ كړى شي.
دا آيت مخكنى مطلب مزيد توضيح كوي او وايي:
 كافران خپل مالونه له دين او ديندارانو سره په
دښمنۍ كي لگوي ،موخه ئې دا چي خلك د هللا له الري
راوگرځوي ،نه پرېږدي چي خلك د هللا لوري ته مخه كړي،
خنډونه ورته راوالړوي ،په داسي كارونو ئې مصروفوي چي
خداى ترې هېر شي ،دين ته شا كړي او د گناهونو په ډنډ
كي سقوط وكړي.
 مخكنيو كافرانو دا كار كړى ،اوسني به ئې هم حتما
ً
كوي.
 خو په دې سره به خپلو موخو ته ونه رسېږي ،مصارف
به ئې د دوى د خوښي نتايج ورنه كړي ،په خپلو لگښتونو
او مصارفو به حسرت كوي.
 خامخا به مغلوب شي.
 په پاى كي به د قيامت په ورځ له خپلو مخكنيو او
وروستنيو ملگرو سره يو ځاى په جهنم كي غونډ كړى شي.
دا نن چي تاسو گورئ غرب ،په غرب پوري تړلې كړۍ او
د غربي تمدن په گنده ډنډ كي پرېوتې ډلي ،د اخالقي
فساد د خورولو په الر كي كوم لگښتونه كوي ،د
راډيوگانو ،ټلويزيوني شبكو ،ورځپاڼو او مجلو له الري،
فحش فيلمونه ،بربنډ تصويرونه ،د عفت او اخالق منافي
مطالب ،اخالقي فساد ته بلونكې سندري او بدكاريو ته
هڅوونكي اشعار خپروي ،د همدغه مبارك آيت بېل بيل
مصداقونه دي .له كومي ورځي چي غرب د اسالم په ضد د
تروريزم تر نامه الندي د پراخ نظامي او فكري يرغل لړۍ
پيل كړه ،د بي بي سي ،امريكا غږ او آزادي راډيو تر
څنگ ئې گڼ شمېر راډيوگاني او تلويزيونونه په دې
وگمارل چي د اخالقي فساد خورولو له الري د اسالم مقابله
وكړي ،ځوانان دې ته وهڅوي چي اخالقي پولي ړنگي كړي،
ديني تهذيب ته شا كړي ،په شراب ،قمار ،سندرو او نڅا
بوخت شي ،سندرغاړي د اتالنو په توگه معرفي كړي ،هغه
شاعران ولمانځي چي د شرابو ،ساقي ،يار ،نگار ،سرو
شونډو ،عاشق او معشوق ستايلو ته ئې خپل گنده اشعار
وقف كړي!!
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4ـ دروغجن تبليغات او شايعې خورول :دښمن د خپلو
جناياتو د توجيه لپاره ځان دې ته اړ بولي چي د هغو
مظلومانو په ضد دروغجن تبليغات وكړي چي د دوى تر
تعذيبونو الندي دي ،دا تبليغات بايد داسي وي چي دوى
په خپل ظلم او تېري كي محق وښيي ،د ولس مالتړ ترالسه
كړي ،مؤمنان د بې امنيو سبب ،د جگړو عامل ،ولس او د
دوى ښې ورځي ته گواښ او له دې كبله د تعذيب وړ ثابت
كړي ،غواړي په دې تبليغاتو سره له يوې خوا له مظلومو
مؤمنانو سره د ولس خواخوږي له منځه يوسي ،په خپلي
خوا كي ئې ودروي يا لږ تر لږه بي طرف او بې تفاوت ئې
كړي ،قرآن په دې اړه د موسى ﹽ په ضد د فرعون او د ده
د حواريونو چلن داسي انځوروي:
   




  






    
   

طه78 :
وئې ويل :دا دواړه (موسى او هارون عليهما السالم) خو
ً چي جادوگران دي ،غواړي په خپل جادو سره تاسو
يقينا
له خپلو سيمو وباسي او ستاسو غوره طريقت او مذهب له
منځه يوسي!! نو خپل تدبيرونه راغونډ كړئ بيا يوه
ً نن به هغه څوك بريالى وي
ليكه راوړاندي شئ او يقينا
چي برالسى شي.
د فرعونيانو په دې خبرو كي جادوگرانو ته څو
گواښونه انځور شوي:
 تردد او زړه نازړه توب يوې خوا ته پرېږدئ ،دا
دواړه موسى او هارون (عليهما السالم) له شكه پرته
جادوگران دي .هسي د دوى د خبرو تر اغېز الندي تللي يئ
او د مقابلې په اړه مشوش شوي يئ او په خپلو كي مو
نزاع پيل كړې ،ستاسو اختالف ښې پايلي نه لري ،په گډه
د دوى مقابله وكړئ.
 دوى غواړي په خپل جادو سره دا وطن درته سور اور
كړي ،فتنې ،شخړي او بې امني رامنځته كړي ،كه خپلي
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مخي ته پرېښودل شي نو داسي حالت به رامنځته شي چي
تاسو له خپلو سيمو وتلو ته اړ شئ.
 دوى ستاسو د پلرني غوره دين دښمنان دي كه ئې
مخنيوى ونشي ستاسو غوره طريقت او مذهب له منځه وړي!!
 نو خپل ټول زور ځواك وكاروئ ،تدبيرونه راغونډ كړئ
ً نن به
بيا متحد او يوه ليكه راوړاندي شئ او يقينا
هغه څوك بريالى وي چي برالسى شي.
قرآن د مؤمنانو په ضد د دښمنانو دا ډول ځوروونكي
تبليغات د يوې داسي الهي ابتالء په توگه معرفي كوي چي
مؤمنان به هرو مرو ورسره مخامخ كېږي ،دا د هللا د الري
هغه مخالفي سيلۍ دي چي څپېړه به ئې د دې الري د هر
صادق او رښتيني الروي مخ ځوروي ،له دې معاندانه
تبليغاتو به يوازي هغه څوك خوندي پاته كېږي چي په
كږه الر تللى وي ،د دښمن په اړه تگالره ئې پر مداهنت
او انعطاف والړه وي ،او يا دښمن د ده له لوري ډاډه وي
او د كوم خطر احساس ونه كړي ،لكه چي قرآن فرمايي:






   







   
    

آل عمران937 :
ً به په خپلو مالونو او ځانونو كي وآزمويل شئ او
حتما
هرومرو به له هغو چي تر تاسو د مخه كتاب وركړى شوى
او له هغو چي مشركان شوي ډېري ځوروني واورئ او كه
صبر او تقوى وكړئ نو دا له همتناكو كارونو څخه دئ.
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 ځورونكې
خبري اورې او هم له هغه ،لږ نه؛ ډېرې ،حوصله دي لوړه
ساته ،د هللا رضاء وړيا نه ترالسه كېږي ،دا گوهر 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،

محمد
د قرآن پلوشې
24
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 .له
اذيتونو او ځوروونكو معاندانه تبليغاتو سره مخامخ
كېدا د هللا د الري طبيعت دئ ،ټول پيغمبران ورسره مخامخ
شوي ،خو قرآن موږ ته وايي چي دښمنان هيڅكله نه دي
توانېدلي په دغو دروغجنو او ځوروونكو تبليغاتو سره
خپلو موخو ته ورسېږي,
منافقين
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د اسالمي دعوت بل ستر
دښمن كورنى دښمن دئ ،هغه چي قرآن ئې د منافق په نامه
يادوي ،د دوى په اړه وايي:



     




المنافقون6 :


خپل قسمونه ئې ډال كړل؛ نو هم په خپله د هللا له الري
واوښتل او هم ئې نور واړول ،بې شكه چي ډېر بد دئ هغه
څه چي دوى كولو.
منافقين له يوې خوا اصولو او ضوابطو ته د عدم
التزام له كبله د مسلمانانو په ليكو كي مقرراتو ته د
عدم التزام او خپلو ديني مسئوليتونو ته د عدم درناوي
او احترم روحيه راوالړوي ،بې نظمي او بې اطاعتي
رامنځته كوي ،له بلي خوا د دعوت هغه مخاطبين له
مسلمانانو سره له يو ځاى كېدو منع كوي چي د منافقينو
حالت ،د تعهداتو او مسئوليتونو په وړاندي د دوى بې
اعتنائي او د حدودو او مقرراتو عدم امتثال د دې باعث
كېږي چي نهضت ته په درنه سترگه ونه گوري او ارزښت
ورنه كړي او له يو ځاى كېدو ډډه وكړي.
له دوست او دښمن سره د منافقينو دوه مخى چلن د دې
سبب كېږي چي ولس د نهضت په اړه شكمن شي او د اعتماد
وړ ئې ونه گڼي او ملگرتيا ته ئې زړه ښه نه كړي .همدا
راز د دوى اخالقي فساد او غيرمهذب كړني د نهضت حيثيت
او اعتبار ته صدمه رسوي او د خلكو كركه او نفرت

د قرآن پلوشې
محمد
23
پاروي.
د هغو پېښو او قضاياوو په اړه چي اسالمي نهضت د
مبارزې په لوړو ژورو كي ورسره په طبيعي توگه مخامخ
كېږي؛ د منافقينو دريځونه ،تحليلونه او تبصرې د دې
باعث كېږي چي د نهضت په ليكو كي فكري وحدت له منځه
والړ شي او اختالفات راوالړ شي ،د اسالمي نهضت په ليكو
كي اكثر اختالفات او تشنجات د همدغو منافقينو له
دريځونو او تبليغاتو راوالړېږي .قرآن په دې اړه
فرمايي:
    
   
  
    



التوبه36 :
كه ستاسو په ليكو كي وتلي وى نو له تاوانه پرته به
ئې بل څه نه وو درزيات كړي ،هرو مرو به ئې د فتنو په
لټه كي په تاسو كي ځغلول كول او په تاسو كي د دوى
لپاره اورېدونكي شته ،هللا د دغو ظالمانو په حال ښه پوه
دئ.
دا آيت د دې ډلي او د دوى د فتنو راوالړولو د هڅو
او تحركاتو په اړه څو اساسي مطالب بيانوي:
الف :د دوى شته والى ستاسو قوت او ځواكمني نه
زياتوي ،بلكي د فساد او بدنظمۍ باعث كېږي.
ب :د دوى هڅه دا وي چي په تاسو كي فتنې راوالړي كړي،
د شرارت آسونه به هر لوري ته ځغلوي.
ج :ستاسو په ليكو كي داسي كسان شته چي د دوى د
تبليغاتو تر اغېز الندي راځي ،ځيني د سفاهت او سادگۍ
له كبله ،ځيني د خپلو عقدو او حسادتونو له كبله او
ځيني په دې خاطر چي په يوه او بل څه ناراض دي ،دوى
ئې تحريك كړي او د اختالفاتو د راوالړولو په الر كي ترې
كار واخلي.
د :دوى ظالمان دي.
هـ :هللا تعالى چي د دې ظالمي ډلي په اړه څه ويلي دي دا
په الهي علم والړ وضاحت دئ ،دا د هغه عليم خداى وينا
ده چي هم دا خلك ښه پېژني او هم ئې په كړو وړو ښه
پوه دئ.
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د ( ) په تفسير كي ځيني
مفسرين وايي :دا منافقين د دښمن لپاره جاسوسي كوي او
اطالعات راغونډوي او د هغوى په امر ستاسو په منځ كي
فتنې راوالړوي .خو غوره تفسير ئې هغه دئ چي موږ تر دې
د مخه ذكر كړى ،دا ځكه چي دلته نه په دې آيت كي او
نه تر دې مخكي او وروسته د دښمن يادونه شوې ،نو په
(لهم) كي اشاره په خپله دغو منافقينو ته ده نه دښمن
ته ،له منافقينو پرته بل داسي اسم نه مومو چي د (هم)
ضمير ورته راجع شي .سماعون د جاسوس او اطالعاتو
راغنډوونكي په معنى رااخيستل او داسي ويل چي ستاسو
په ليكو كي د منافقينو يا كافرانو لپاره جاسوسان
شته ،صحيح تعبير نه دئ؛ دا ځكه چي دلته خبره د فتنو
راوالړولو ده او منافقين هغه مهال كولى شي چي فتنې
راوالړي كړي چي په مسلمانانو كي كمعقله خلك د دوى د
زهرجنو تبليغاتو تر اغېز الندي راشي او د دوى دروغجني
خبري ومني او د فتنو ،اختالف او تجزيې باعث شي .د لته
د (سماع) صيغه د ښه غوږ نيوونكي او د خبري اورېدونكي
او منونكي په معنى ده.
قرآن په دې اړه فرمايي:







   
     
     
    



...  

النساء88-88:
نو پر تاسو څه شوي چي د منافقينو په اړه دوه ډلي
شوئ ،حال دا چي هللا تعالى دوى د خپلو السته راوړنو په
وجه رانسكور كړل ،آيا غواړئ هغه څوك هدايت كړئ چي هللا
بې الري كړى ،او هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ الر به ورته
ونه مومې .خوښه ئې دا ده چي تاسو هم داسي كافران شئ
لكه دوى چي كافران شول ،نو بيا به سره برابر شئ...،
د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
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 د منافقينو په اړه اختالف مه كوئ.
 د دوى په اړه به ستاسو خپل منځي اختالف څه گټه
ولري او څنگه به د دوى د هدايت باعث شي ،حال دا چي هللا
تعالى ئې د هدايت وړ نه گڼي او دا توفيق ئې نه دئ
ورپه برخه كړى چي د كفر او نفاق له ناولي ډنډ
راووځي؟!
 دوى خو دا خوښوي چي كاش تاسو هم د دوى په څېر وئ،
د دښمن په وړاندي د منافقينو مداهنت او انعطاف او
په دې اړه د دوى توجيهات او استدالل د دې باعث كېږي
چي د نهضت په ليكو كي د خطرناكو دښمنانو په ضد د
انزجار ،عدم سازش او عدم انعطاف روحيه تضعيف شي او
ځاى ئې نرمښت ،مداهنت او انعطاف ونيسي او په دې توگه
دښمن ته د نهضت په صفوفو كي د نفوذ الر پرانيستل شي
او د ضعيف النفس افرادو د پېرلو شرائط ورته مساعد
شي.
منافقين چي له ايماني احساساتو او جذباتو محروم
دي او له هغو سپېڅلو اهدافو سره لېوالتيا او مينه په
دوى كي نه موندل كېږي چي دين ئې د هر مؤمن لپاره
ټاكي ،نو ځكه دوى د اهدافو د تحقق په الر كي قرباني
او په خپلو ژمنو د عمل كولو په الر كي د كړاوونو او
ستونزو گالل بېهوده گڼي او هر هغه تصميم ،پرېكړي او
اقدام ته د سفاهت په سترگه گوري چي د دوى راحت
وگواښي ،له دوى د قربانۍ غوښتنه وكړي او له خطر سره
د تصادم احتمال ورسره مل وي .د داسي پرېكړو او
اقداماتو په خالف تبليغات كوي او سعي كوي د پلي كېدو
مخه ئې ونيسي ،په دې سره غواړي خپل منافقانه دريځ
توجيه كړي او له احتمالي خطرونو ځان خوندي كړي .دا
تبليغات د نهضت په ليكو كي د ايثار او قربانۍ روحيه
مړاوې كوي او د دښمن په خالف د نهضت دريځ كمزورى كوي.
احبار او رهبان (سوء علماء او پيران)
قرآن كه له يوې خوا صالح او عامل علماء او متعهد
او مجاهد روحانيون ستايي او مقام ئې تر نورو لوړ گڼي
او فرمايي:
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فاطر63:
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
په دې مباركو آيتونو كي د توحيد اړوند څو عميق او
مضبوط دالئل وړاندي شوي ،په دې كي قرآن خپل مخاطب ته
وايي :نه گورې چي 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
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 ده په زړه كي وېره راوالړوي او خپل قصور ته په پام
سره د هغه مغفرت او بخښني ته طمع ساتي ،او په دې
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ً هللا تعالى بخښونكى عزتمن دئ.
باور وي چي يقينا
او د مؤمنو علماوو د لوړ مقام په اړه فرمايي:



...



...    

المجادله99 :
 ...چي هللا ستاسو د هغو درجې لوړي كړي چي ايمان ئې
راوړى او علم وركړى شوى...
يعنى په ايمان او علم سره كولى شو د رفعت او عظمت
لوړو څوكو ته ورسېږو.
خو بل لوري ته احبار او رهبان د هغو كسانو له ډلي
گڼي چي له اسالمي دعوت سره تر نورو وړاندي او زيات
دښمني كوي ،د مؤمنانو په وړاندي خنډ كېږي ،د علم او
روحانيت له نامه غلطه استفاده كوي ،د يوې حرفې په
توگه ئې د منحطو مادي اغراضو ترالسه كولو لپاره
كاروي ،د دين له حقيقت بې خبر خلك په خپل مذهبي ډوله
مكر سره غولوي ،حقائق پټوي ،حق او باطل سره خلطوي،
او په دې توگه خلك د هللا تعالى له الري منع كوي او د
ديني دعوت په وړاندي تر ټولو بد او سخت دښمن ترې
جوړېږي.
قرآن په دې اړه فرمايي:




















   
   



التوبه83 :
اې مؤمنانو! د احبار (ماليانو) او رهبان (پيرانو)
ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري او د هللا له الري
مخنيوى كوي او هغه چي سره او سپين زر ذخيره كوي او د
هللا په الر كي ئې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زېرى
وركړه.
د دې مبارك آيت په ترڅ كي هللا تعالى موږ ته د اهل
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كتابو ټگمار علماء او دوكه مار پيران معرفي كوي او
فرمايي:
 د دوى ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري.
 د هللا د الري مخنيوى كوي.
يعني له دين ئې ځان ته دكان جوړ كړى ،خلك غولوي
او شكرانې ترې اخلي ،د پيسو په مقابل كي فتوى گاني
پلوري ،د حكامو په خدمت كي وي ،د هغوى د تخت او تاج
د بقاء دعاء كوي چي څه زهر او زقوم په خوله كي
ورواچوي ،د سودخورو په گټه سودي معامالت روا گڼي ،د
دې لپاره چي سودخورو هغوى ته كومه چپنه او پگړۍ
وركړې وي.
دغو ټگمارانو به په دې توگه حرام مال ترالسه كاوو:
رشوت ،سود ،د هللا په نامه څه ترالسه كول او په خپله ئې
خوړل ،د گناهونو د بخښلو ،جنت ته د ننوتو او له دوزخ
د ژغورل كېدو اسناد پلورل ،د حكامو لپاره فتوى گاني
وركول ،په فال ،تعويذ ،كوډو او دم شكرانې او نذرانې
ترالسه كول .قرآن د همدې لپاره د دوى په اړه فرمايي:








    




  



    



المائدة63 -62 :
او ډېرى به ئې وگورې چي په گناه ،تېري او د حرامو په
خوړلو كي تلوار كوي ،څومره بد دئ هغه څه چـي دوى ئـې
كوي .ولې ئې خداى پالونكي او علماء د گناه لـه وينـا
او د حرامو له خوړلو؛ نه منع كوي؟! ډېر بد دئ هغه څه
چي دوى ئې كوي.
په  62آيت كي د ايمان منافي درې ستر ستر كارونه
په گوته شوي:
 په گناه كي تلوار.
 د بل پر حق تېري او تجاوز كي تلوار.

د قرآن پلوشې
محمد
31
 د حرامو په خوړلو كي تلوار.
له دغو بدو كړو وړو سره سره به هللا تعالى څنگه د
دوى د ايمان دعوى قبلوي؟
د دوى د علماوو او مشائخو حالت هم داسي دئ چي نه
خلك له بدي او غلطي وينا منع كوي او نه د حرامو له
خوړلو ،د چا په ښه او بد كار نلري ،له بدو حساسيت
پكي مړ شوى او له وضعيت سره ئې روغه جوړه كړې ،د
حكامو په خدمت كي دي ،په يوه مفسد او گنهگار قوم كي
هغه څوك د منلي عالم او پير په نامه شهرت مومي چي د
عام ولس په څېر وي ،د دوى د خوښي خبري كوي ،نه د
غلطي وينا مخالفت كوي او نه سمي او حق وينا ته خلك
رابلي ،له حكامو سره ئې الس يو كړى وي ،د كومي ټولني
علماء او مشائخ چي داسي وي ،حكام او عام ولس به ئې
څنگه وي؟
كه تاريخ ته رجوع وكړو نو په څرگنده توگه به
وگورو چي دين يا ظالمو واكمنانو تباه كړى ،يا دين
پلورونكو بدو علماءو ،يا دوكه مارو پيرانو ،او دا
همغه څه دي چي عبدهللا بن مبارك رحمه هللا په خپلي كښلې
وينا كي ويلي :و هل افسد الدين االالملوك و احبار سوء
و رهبانها؟؛ هركله چي د هللا دين د ټگمارو علماءو او
دوكه مارو پيرانو په الس كي پرېوتى ،له دين ئې دام او
دكان جوړ كړى ،خلك ئې پرې غولولي او خپل جيبونه ئې
ډك كړي ،په دين كي ئې داسي السوهني كړې چي خلك دوى د
خداى استازي وگڼي او په خپلو مالونو كي د هللا تعالى
برخه دوى ته وسپاري ،زكات ،عشر او صدقات د بې وزلو،
فقيرانو او مسكينانو پر ځاى دوى ته وركړي ،هللا تعالى
هغه مهال نوى كتاب له نوي پيغمبر سره رالېږلى چي دغو
ټگمارانو د هللا مخكنى دين تحريف كړى او دوى پدې
توانېدلي چي له دين د خلكو د تحميق او ناوړه گټي
ترالسه كولو وسيله جوړه كړي ،د پيغمبر د لېږلو وجه ئې
دا ښودلې چي هم الهي دين او هم د هللا مظلوم بندگان د
ټگمارانو له منگولو وژغوري ،د دوى له خوا جوړ شوي
خرافات او په دين پورى تړل شوي تورونه له منځه يوسي،
د خلكو پر اوږو په ناحقه اېښودل شوي درانه بارونه
كوز كړي او د همدې مكارو او دروغجنو له خوا د خلكو
په الس پښو كي اچول شوي زنځيرونه مات كړي ،د هللا تعالى
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او خلكو ترمنځ جوړ شوي هغه حجابونه او خنډونه نسكور
كړي چي خلك له خپل رب لري كوي او د دغو ټگمارانو پښو
ته ئې غورزوي ،خلكو ته دا وښيي چي دا د دين دروغجن
او مكار ټېكه داران ،د بندگانو او هللا تر منځ واسطه
ندي ،هللا تعالى ته د رسېدو الره د دوى له خوا نده تېره
شوې ،هر بنده كولى شي له خپل رب سره مخامخ او له
واسطې پرته او چا ته له شكرانې او نذرانې وركولو
پرته راز او نياز وكړي او دا ورته په ډاگه كړي چي
خداى د ټولو رب دئ ،هر چېري د هرچا دعاء او فرياد
اوري ،هر بنده ته د غاړى تر رگ ورنږدې دئ ،هغه ته د
رسېدو لپاره هيڅ وسيلې ته اړتيا نشته ،هيڅوك د هغه
له اجازې او امر پرته د هيچا شفاعت نه شي كولى ،چا
ته چي هللا تعالى د زيان اراده كړې وي هيڅوك خير نشي
وررسولى او چا ته ئې چه خير غوښتى وي هيڅوك ضرر نشي
وررسولى او ټولو ته اعالنوي چي خداى ته رجوع وكړئ،
يوازي د ده عبادت وكړئ او يوازي له ده مرسته وغواړئ.
همداراز فرمايي:








    














   

البقره963:
ً هغه چي د هللا كوم نازل كړى كتاب پټوي او لږ بدله
يقينا
پرې پېري ،نو دا ډله له اور پرته بل څه په خپلو گېډو
كي نه خوري ( نه اچوي) او هللا به نه د قيامت په ورځ
ورسره خبري كوي او نه به ئې پاكوي او دوى ته به
دردناك عذاب وي.
يعني چا چي د هللا د كتاب له بيانولو ډډه وكړه ،د
كومي دنيوي گټي لپاره ئې د هللا د كتاب كوم څه پټ كړل،
د ظلم او فساد په خالف ئې غږ اوچت نه كړ ،له جهل او
شرك د خلكو د ژغورني لپاره ئې جهاد ونكړ ،يا د دې
لپاره چي ژوند او مال متاع ئې په خطر كي ونه لوېږي
او يا د دې لپاره چي په دې كتمان سره له ظالمو
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واكمنانو څه ترالسه كړي ،نو د قيامت په ورځ به هللا
تعالى له ده سره تكلم نه كوي ،همغسي لكه چي ده د هللا
په كتاب تكلم نه وو كړى ،له گناه به ئې پاك نه كړي،
همغسي لكه چي ده له فساد سره مقابله نه وه كړې او
ټولنه ئې له ظلم او شرك نه وه پاكه كړې ،ده ته به
دردناك عذاب وي ،همغسي لكه چي ده مظلومان په دردناكو
عذابونو كي يوازي پرېښي وو ،د دوى په ضد ئې د
ظالمانو مرسته او ملتيا كوله ،څه چي په دې سكوت او
مداهنت ترالسه كوي په اصل كي د دوزخ اور دئ چي په
خپلي گېډي كي ئې اچوي ،دوى د هدايت پر ځاى ضاللت غوره
كړى او د مغفرت پر ځاى الهي عذاب ،د هللا له كتاب سره د
دوى هر اختالف له حق او حقيقت سره اختالف دئ.
دا مطلب د قرآن په بل ځاى كي داسي راغلى:
   



    




    








آل عمران66 :
ً هغه چي د هللا په عهد او په خپلو قسمونو لږ بدله
يقينا
پېري ،دوى ته به په آخرت كي هيڅ برخه نه وي او د
قيامت په ورځ به نه هللا ورسره تكلم كوي او نه به ورته
نظر كوي او نه به ئې پاكوي او دوى ته به دردناك عذاب
وي.
د دغو ايمان پلورو چي د دوستۍ په جامه كي له دين
سره دښمني كوي جرم دومره ستر ،شنيع او قبيح دئ چي
قرآن د دوى سپېره برخليك په داسي له عتاب ډكو الفاظو
سره انځوروي:
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البقره951 :ـ971
له څرگندو آيتونو او الرښووني چي موږ كوم څه نازل
كړي ،څوك چي دا پټوي ،وروسته له هغه چي موږ خلكو ته
ً چي په دغو كسانو هم هللا
په كتاب كي بيان كړي ،نو يقينا
لعنت وايي او هم هر لعنت ويونكى پرې لعنت وايي .مگر
هغه چي توبه او رجوع ئې وكړه او خپل كړه ئې اصالح كړل
او بيان ئې كړ ،نو د دوى توبه به قبوله كړم او زه خو
ً چي ډېر مهربان توبه منونكى يم.
يقينا
دلته هغو دين په دنيا خرڅوونكو ته اشاره شوې چي
حق پټوي او په دې سره د فساد او فتنو خورولو باعث
گرځي ،د دوى دا حق پټول د هللا په دين كي دومره ستره
گناه گڼل شوې چي د هللا ،مالئكو او ټولو خلكو د لعنت وړ
ئې گڼي ،خو كه دوى له دې جرم توبه وكړي ،هغه فتنې او
فسادونه چي په همدې پټولو سره ئې راوالړ كړي هغه اصالح
كړي او پټ كړي حقائق بيان كړي ،يوازي په دې صورت كي
هللا د دوى توبه مني ،له دې پرته كه په خپل مخكني حالت
كي ومري نو همداسي به د تل لپاره په لعنت كي پاتي
وي .دلته گورئ چي د توبې قبلېدو لپاره درې شرطونه
اېښودل شوي :له خپلي گناه بېرته راگرځېدل او هللا ته
مخه كول ،د حق په پټولو سره چي كوم فساد رامنځته
شوى ،د هغه اصالح او جبران او پټ كړي حقائق بيانول.
احبار او رهبان دا د حق كتمان او پټولو او د حق
او باطل د تلبيس جنايت په داسي حال كي ترسره كوي چي
په ټولني كي د اهل علم او اهل كتاب په نامه معروف
ً به ئې دا جنايت كولو ،لكه چي قرآن
ول ،او عمدا
فرمايي:

...










بقرة937 :
او د دوى يوه ډله حق په داسي حال كي پټوي چي ( ښه
ورباندي) پوهېږي.
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آل عمران69:
اې اهل كتابو! ولي حق له باطل سره خلطوئ( ،باطل ته د
حق جامه وراغوندئ) او حق پټوئ ،په داسي حال كي چي
پوهېږئ.
دوى هم د خپل مؤمن به كتاب په آيتونو كافران كېدل
او هم د قرآن په آيتونو ،په داسي حال كي چي هم به د
دې آيتونو د حقانيت شاهد وو او هم د قرآن او د دوى د
كتاب د مضامينو او آيتونو د يووالي شاهد ،دوى به كله
په خپلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د باطل جامه
وراغوندي او كله به باطل ته د حق او كه په خپلو غلطو
او دروغجنو توجيهاتو په دې موفق نه شول چي باطل حق
ثابت كړي او حق باطل ،نو حق به پټوي ،دا كار په داسي
حال كي كوي چي پوهېږي حق كوم دئ او باطل كوم ،په
ناپوهۍ سره دا كار نه كوي ،د غرض او مرض په وجه ئې
كوي ،اخيستل شوي او استخدام شوي ،د خپل مزد او اجورې
په مقابل كي دا كار كوي.
لكه چي گورئ د احبار او رهبان ډله يا د حق او
باطل د تلبيس او د حق د كتمان له الري د هللا د الري خنډ
كېږي او يا د خپلو نارواوو او ناوړو اعمالو له كبله
د دين په ضد د خلكو كركه او نفرت راپاروي.
په دې توگه قرآن د دې سورې د لومړي آيت په ترڅ كي
له يوې خوا مؤمنانو ته ډاډ وركوي چي د كفري ځواكونو
له هغو هڅو او هلو ځلو اندېښنه ونه لري چي دوى ئې د
دعوت په خالف او د خداى پالو او هدفمنو مجاهدينو د
الري تړلو په موخه ترسره كوي ،بايد ډاډه او مطمئن وي
چي دا هڅي به هيڅكله هغه نتائج ورنه كړي چي دا
ځواكونه ئې طمع لري ،له بل لوري دوى ته الرښوونه كوي
چي له خنډونو او كړاوونو سره د مخامخېدو له كبله له
هغي الري كاږه نه شي چي انتخاب كړې ئې ده او هغه
تگالره غوره نه كړي چي كفري ځواكونو غوره كړې كه نه
نو ټولي هڅي او قربانۍ به ئې هدر شي.
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 -2او هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
كړي او پر هغه څه ئې ايمان راوړى چي پر محمد نازل
شوى او هغه د دوى د رب له لوري حق (رښتينى پيغام)
دئ ،د دوى بدغوني خصلتونه ئې ترې وپوښل او د دوى
حالت ئې غوره او سم كړ -3 ،دا د دې لپاره چي هغو
د باطل متابعت وكړ چي كفر ئې كړى او هغو چي ايمان
ئې راوړى د هغه حق متابعت وكړ چي د دوى د رب له
لوري دئ ،هللا په دې توگه خلكو ته د دوى مثالونه
بيانوي.
د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
الف ـ لكه چي په ټول قرآن كي معمول دا دئ چي ايمان
او صالح عمل څنگ په څنگ كي يادوي او ښيي چي دا دواړه
په خپلو كي ژور تړاو لري؛ دلته او په دې مبارك آيت
كي هم خوا په خوا كي راغلي او يوازي د يوه په يادولو
اكتفاء نه ده شوې ،او دا ښيي چي ايمان يوازي يوه
نظريه او عقيده نه ده چي فقط باور او اعتقاد ايجابوي
او بس ،بلكي ايمان داسي اعتقاد دئ چي د انسان په
وړاندي معين فكري خط ترسيموي ،په دې ټاكلي خط د تلو
غوښتنه ترې كوي ،داسي ضوابط د ده مخي ته ږدي چي په
ً مراعات شي،
دې الري د تلو په دوران كي بايد حتما
ايمان د داسي معرفت مباني وړاندي كوي چي د انسان او
ټول عالم حقيقت راښيي او راته وايي چي په دې عالم كي
او د خپل ټول ژوند په دوران كي به زموږ تگالره كومه
وي ،كړني مو څنگه او له نورو سره زموږ اړيكي څنگه.
همغسي لكه چي ويل شوي:
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او نه په تحلى (سينگار او خپله بڼه بدلولو) سره؛
بلكي (ايمان) هغه څه دئ چي په زړه كي تقرر مومي او
عمل د هغه تصديق كوي.
يعني ايمان داسي عقيده ده چي تړاو ئې له زړه سره
دئ ،تمځاى ئې د زړه تل دئ خو په زړه كي د دې ايمان د
شته والي شاهد او د ايمان د ادعاء مصداق د انسان
صالح عمل دئ.
ب ـ په عامه توگه او د تاريخ په اوږدو كي هم او په
خاصه توگه او د تاريخ په دغه پړاو كي هم چي محمد
عليه السالم د بشري ټولني په الرښوونه گمارل شوى؛
ايمان او د ايمان له غوښتنو سره سم صالح عمل داسي
محتوم نتائج لري چي په دې آيت كي په دې توگه ورته
اشاره شوې:
1ـ هللا تعالى د مؤمنو وگړو پر سيئاتو او بدغونو كړنو
پرده اچوي او هغه په بشپړه توگه محو كوي ،په څو
تعبيرونو:
 تر ايمان وړاندي گناه او خطأ ئې عفو كوي.
 كه د ايمان په الر د تگ په دوران كي د كوم ازالل او
خطأ مرتكب شوي خو د اشتباه له تكرار او له بشپړ
انحراف ئې ځان ساتلى؛ بخښونكى او مهربان رب به ئې
دوى ته وبخښي.
 د دوى هغه بد عادات او اطوار چي تر ايمان وړاندي
او د كفر په حالت كي د دوى د عملي او اخالقي شخصيت
برخي وې؛ د ايمان غېږي ته په راتلو سره خپل خپل ځاى
ښايسته اخالقو او نېكو كړنو ته پرېږدي ،افكار ،اطوار
او اخالق ئې اصالح شي .قرآن په دې اړه فرمايي:
  
  








العنكبوت6:
او هغه چي ايمان ئې راوړ او نېك عملونه ئې وكړل حتما
ُ
ً به د هغه ډېر
به د دوى بدغوني ترې وپوښو او حتما
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غوره عمل په پرتله بدله وركړو چي دوى كاوو.
يعني چا چي ايمان راوړ او نېك عملونه ئې وكړل ،هللا
تعالى به د روزني ،تربيت او اصالح دروازې د دوى پر مخ
پرانيزي ،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
بدغوني 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
معموالً 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.
دا مطلب په بل ځاى كي او د مؤمنانو د دعاء په
صيغه داسي راغلى:



   
   
   



   

آل عمران918 :
اې زموږ ربه! يو بلونكى مو واورېدو چي د ايمان په
لوري ئې دا بلنه وركوله چي په خپل رب ايمان راوړئ،
نو ايمان مو راوړ ،اې زموږ ربه! نو زموږ گناهونه
راته وبخښه او زموږ بدي او سيئات رانه ورېژوه او له
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نېكانو سره مو وفات كړه.
دا مبارك آيت د هغو عقلمنو دعاء زموږ مخي ته ږدي
چي د آسمانونو او زمكي په پيدايښت كي غور كوي او دې
نتيجې ته رسېږي چي هللا تعالى هيڅ څه باطل او خوشى نه
دئ پيدا كړى ،وايي:
 دا عقلمن مؤمنان د هغه منادي نداء اوري چي دوى په
هللا باندي ايمان راوړو ته بلي ،دا منادي څوك دئ؟ دوى د
كوم منادي غږ ته لبيك ويلى او په هللا ئې ايمان راوړى؟
پيغمبر ،كوم داعي ،خپل عقل او ضمير ،كه كوم بل
منادي؟! دا هر يو كېدى شي د دوى منادي وي خو د آيت
له سياق او سباق معلومېږي چي دا همغه منادي دئ چي د
مضمون په سر كي ورته اشاره شوې :د آسمانونو او زمكي
په پيدايښت او د شپې ورځي په تگ راتگ كي پرتې نښي،
دغه منادي دوى په خپل رب باندي ايمان ته وربللي ،د
دغه منادي دعوت ته ئې لبيك ويلى او په خپل رب ئې
ايمان راوړى.
له ايمان وروسته دوى له خپل رب پنځه اساسي

غوښتني لري :زموږ گناهونه راوبخښه ،زموږ بد عادات او
اخالق رااصالح كړه ،دا توفيق راپه برخه كړه چي مرگ مو
د ابرارو او نېكانو مرگ وي ،تا چي د پيغمبرانو په الس
كومي وعدې له موږ سره كړې دي هغه ترسره كړه او د
قيامت د ورځي له رسوايي او سپكاوي مو وساته .بايد دې
ته متوجه وئ چي د (غفران ذنوب) او (تكفير سيئات)
مطلب بېل بېل دئ ،يو ئې د گناهونو بخښنه او بل ئې د
بدو اخالقو او عاداتو اصالح افاده كوي.
2ـ دا يو محتوم الهي سنت او د هللا تعالى قاطع پرېكړه
ده چي د ايمان په الر تلونكى مؤمن به تر خپل رعايت او
عنايت الندي نيسي ،د رحمت او پېرزويني وزر به پرې
غوړوي ،حالت به ئې رغوي ،اصالح او روزنه به ئې كوي،
له ظلمت او جهل به ئې د رڼا او معرفت لوري ته
هدايتوي ،د ده اخالقي وضعيت او عملي شخصيت ته به غوره
والى بخښي ،سيئات به ئې په حسناتو بدلوي ،د ايمان په
مسير او د روزني د مراحلو په لوړو ژورو كي به ئې
تزكيه او تصفيه كوي ،د الزيات عيارېدو شرائط به ورته
برابروي ،د ژوندانه وضعيت به ئې سمسوروي ،له خوف او
ذلت به ئې ژغوري او امن او عزت ته به ئې رسوي ،د ضعف
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او اسارت حالت به ئې د ځواكمنۍ او حريت په حالت
بدلوي ،محروميت او ماته به ئې په غنا او بريا بدلوي،
له سپكاوي او دنائت به ئې ژغوري او عزت او برالسي به
ورپه برخه كوي ،د محكوميت او استضعاف له حالت به ئې
د خالفت او امامت مقام ته رسوي ،او په پاى كي به ئې د
زمكي وارث گرځوي ،كه د ايمان له ادعاء سره سره د چا
حالت چي د دغو الهي وعدو مصداق نه وو نو د دې پرځاى
چي د الهي وعدو په اړه شك وكړي بايد د خپل (ايمان)
او (عمل) د څرنگوالي په اړه مشوش وي ،قرآن فرمايي:

















   



    









النور55:
  

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
















   




البقرة79 :
 

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




  













االعراف56 :
كه كليوالو ايمان راوړى وى او تقوى ئې درلودى نو موږ
ً د آسمانونو او د زمكي د بركاتو (دروازې د
به حتما
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دوى پر مخ) پرانيستې وې ،خو دوى دروغ وگڼلو ،نو په
هغه څه مو ونيول چي دوى كول.
يعني دا يو ثابت او نه بدلېدونكى الهي سنت دئ چي:
 كه خلك ايمان راوړي ،د تقوى الر غوره كړي نو هللا
تعالى به د آسمانونو او زمكي د بركاتو دروازې د دوى
پر مخ پرانيزي ،دواړه به په سخاوت او پراخ الس سره
خپل بركات د دوى مخي ته ږدي ،آسمان به له بركته ډك
ورښتونه پرې وروي او زمكه به له بركت ډكي ميوې او
دانې ورته راټوكوي.
 خو كه دوى د الهي دين د تكذيب الر اختيار كړي ،د
ايمان پر ځاى د كفر او د تقوى پر ځاى د ظلم ،فسق او
فساد الر ،نو د خپلو كړنو په وجه دي الهي عذاب ته
منتظر وي.
دا د عزت ،نصرت ،برالسي ،فالح او سعادت وعدې له چا
سره شوې؟ له هغه چا سره چي ايمان لري او عمل ئې صالح
وي ،هغه څوك چي اصلح او تر ټولو غوره وي .خو د دې په
مقابل كي هغه كسان هم موږ ته معرفي كوي چي هللا تعالى
ئې په ذلت محكوموي ،په دې اړه الهي سنن او ضوابط هم
موږ ته ښيي ،چاته چي اقتدار وسپارل شو او هغه فساد
وكړ او صلۀ رحم ئې قطع كړ ،هللا به ئې ړندوي ،اقتدار به
بېرته ترې اخلي او په ذلت به ئې محكوموي.
قرآن كريم د بني اسرائيلو په قصې كي دا موضوع
توضيح كوي او موږ ته دا ښيي چي پدې قوم كي كوم صفات
راپيدا شول چي هللا جل شأنه د هغه په وجه د زمكي خالفت
وركړ؟ او بيا كوم صفات په كي راپيدا شول چي دا ئې
بېرته ترې واخيست ،په ذلت ئې محكوم كړل او له فقر او
مسكنت سره ئې مخامخ كړل؟ قرآن عظيم الشأن هغه الهي
مشيت او هغه ضوابط او سنن موږ ته ښيي چي د هغه له
مخي هللا تعالى چا ته ملك او اقتدار وركوي او يا ئې
بېرته ترې اخلي او د اقتدار تخت ئې نسكوروي .ځيني
كسان داسي گمان كوي چي گواكي دا هسي د چانس او تصادف
له مخي ترسره كېږي ،حتى دا هڅه كوي چي ثابته كړي پدې
اړه څه خاص ضوابط او سنن نه مراعات كېږي ،بس د هللا
تعالى چي چا ته خوښه شوه پاچايي او اقتدار وركوي او
له چا ئې چي وغوښتل بېرته ئې ترې اخلي .خبره نه
يوازي داسي نه ده؛ بلكي پدې اړه ثابت الهي سنن وضع
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شوي ،قرآن عظيم الشأن موږ ته هغه الهي مشيت او هغه
خاص سنن او ضوابط توضيح كړي او دا ئې راښودلې چي دا
كار د خاصو سننو او ضوابطو سره سم ترسره كېږي ،څنگه
او چا ته هللا اقتدار وركوي او له چا ئې بېرته اخلي .نو
كه نن مسلمانان له ذلت او ماتي سره مخامخ دي ،دښمنان
له هره پلوه پرې حكومت كوي او وضع ئې دردناكه او د
ژړا وړ ،وجه ئې دا ده چي دوى د الهي نصرت وړتيا له
السه وركړې او دوى هغه مؤمنان نه دي چي هللا تعالى د
بريا ،عزت ،سرلوړۍ او پر زمكي د حكومت كولو ژمنه
ورسره كړې ،د هللا تعالى وعدې رښتينې دي موږ په خپلو
ادعاگانو كي دروغجن يو .د قرآني الرښوونو له مخي د
يوه متدين قوم د ذلت ستر عامل دا دئ چي الهي دين
تجزيه كړي ،په ځينو برخو ئې عمل وكړي او ځيني ئې شا
ته وغورځوي ،د كوم قوم په څېرې كي چي تاسو د ذلت،
سپكاوي ،ضعف ،فقر او محكوميت نښي وگورئ په دې پوه شئ
چي دا قوم د هللا تعالى له الري منحرف شوى او د هللا دين ئې
تجزيه كړى.
همداراز فرمايي:
    















   
 

القصص7-5 :
او غواړو پر هغو پېرزوينه وكړو چي په زمكي كي ئې د
بې وزلۍ لټه كېږي او پېشوايان ئې كړو او (د ټولو
شتمنيو) وارثان ئې كړو او پر زمكي كي تمكين ورپه
برخه كړو او له دوى ځني فرعون ،هامان او لښكرو ته ئې
هغه څه وښېو چي ترې وېرېدل.
يعني دا د هللا تعالى نه بدلېدونكى سنت دئ چي بې
وزلي ولسونه به له اسارت او محكوميت ژغوري ،له دوى
به د لويو لويو مستكبرو طاقتونو د پرځولو او
نسكورولو لپاره كار اخلي ،تر ټولو د ستر مغرور ځواك
د نسكورولو لپاره به د نړۍ تر ټولو ضعيف او مستضعف
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قوم انتخابوي ،فرعون به د خپلو غالمانو (بني
اسرائيلو) په الس له منځه وړي .هللا تعالى به پرهغو
كسانو احسان كوي چي په زمكي كي ضعيف شمېرل كېږي ،د
ضعف او ناتوانۍ لپاره ئې هڅه كېږي ،استكباري نظامونو
ځپلي ،هللا تعالى غواړي د داسي مظلومانو په الس دا مغرور
او مستبد ځواكونه نسكور كړي ،دوى ته د نورو قومونو د
قيادت او مشرۍ افتخار ورپه برخه كړي ،نور ولسونه هم
په دوى پسي اقتداء وكړي ،د زمكو او شتمنيو وارثان ئې
كړي ،هغه درې طبقې چي په سياسي ،مذهبي او اقتصادي
لحاظ پرخلكو حكومت كوي ،د دوى هر څه دغو مظلومانو ته
په ميراث وركړي ،په زمكه كي اقتدار او تمكين دوى ته
وسپاري ،واك او صالحيت دوى ته انتقال كړي ،هغه ضعيف
او بې وزلى ولس د دوى ځاى ناستى كړي چي په وېري او
خوف كي ئې ژوند كاوو ،حكومتونو د دوى د وېرولو او
ضعيفولو هڅي كولې ،د هللا تعالى سنت داسي دئ چي لومړى
له دغو بې وزلو او مستضعفينو په فكري او اخالقي لحاظ
امامان جوړ كړي ،هاماني ډله د خلكو د فكري او مذهبي
قيادت له مقامه خلع كړي او دا قيادت مستضعفينو ته
وسپاري ،فرعونيان د ولس له سياسي او اجتماعي قيادت
عزل كړي او دا قيادت بې وزلو ته وسپاري او په پاى كي
د قارون د ډلي شتمنۍ دوى ته په ميراث وركړي .فرعون،
هامان او لښكري ئې چي له څه وېرېدل او تل ئې حذر ترې
كاوو ،رنگ رنگ تدابير ئې نيول چي دا بې وزلي راويښ
نه شي ،يو بل ته الس ورنه كړي ،د نظام په ضد پاڅون
ونه كړي ،هللا تعالى غواړي چي دوى ته همدا وروښيي ،دوى
له دې وېرېدل چي بې وزلي او مظلومان قوت ونه مومي،
قيام ونه كړي او د خپل حق د الس ته راوړلو لپاره د
واكمنانو په خالف راوالړ نه شي او د همدې لپاره ئې په
استضعاف او ناتوانۍ كي ساتل ،خو د هللا تعالى سنت دا دئ
چي پر مظلومانو او مستضعفانو به پېرزوينه او احسان
كوي او فرعونيانو ته به هرو مرو هغه څه ښيي چي ترې
وېرېدل.
په بل ځاى كي راغلي:
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فاطر91:
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.
په 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.
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
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
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له غير الهي الرو عزت ته د رسېدو هيله او هڅه كوئ؟ !
مالك الملك خداى چي عزت او ذلت په بشپړه توگه د
ده په واك كي دئ؛ نېكي او غوري وينا ته چي د سالمي
عقيدې مظهر وي دا توان او ځواك بخښي چي لوړه الړه شي،
رفعت او لوړوالى ئې په برخه شي ،او د هللا تعالى په
وړاندي د مقبوليت مقام ترالسه كړي ،او صالح عمل ته
رفعت او لوړوالى وركوي ،نو د عزت او عظمت عوامل غوره
وينا ،سالمه عقيده او صالح عمل دي .يعني په هري
منازعې او مسابقې كي به هغه لورى بريا او برالسي
ترالسه كوي چي د عقيدې او عمل له پلوه پر خپل حريف او
رقيب برالسى شي .د هري نښتي او جگړي نتائج تر دې
وړاندي چي په جنگي ځواك او وسائلو او د ښكېلو لوريو
په عدد او عدة پوري تړلي وي د دواړو لوريو په فكري
او اخالقي غوره والي پوري تړلي دي ،هغه چي د (ايمان)
او (صالح عمل) له كرښي منحرف شي او د بې ايمانۍ او
ناروا تدبيرونو او حيلو الر غوره كړي او سيئات او
ناروا كړني د تدبير په توگه كاروي ،په دې هيله چي له
دې الري به عزت ته ورسېږي بايد پوه شي چي دا تگالره او
كړنالره به ئې له شديد الهي عذاب سره مخامخ كړي او
ناروا تدابير به ئې شنډ او بې حاصله او بې نتيجې شي،
قرآن كريم په دې اړه چي عزت يوازي او يوازي د ايمان
په خط كي ترالسه كېدى شي فرمايي:



 



 

منافقين8 :
او عزت د هللا او د هغه د رسول او د مؤمنانو دئ خو
منافقين نه پوهېږي.
قرآن وايي :د مؤمنانو د بريا اساسي عامل دا دئ چي
دوى د حق متابعت كوي او كافران له دې كبله له سپېره
برخليك سره مخامخ كېږي او هڅي ئې شنډېږي چي د باطل
متابعت كوي ،او دا د باطل طبيعي او حتمي پايله ده چي
له منځه ځي ،لكه چي فرمايي:




    



االسراء39 :
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ً چي باطل
او ووايه :حق راغى او باطل پوپنا شو ،يقينا
محو كېدونكى دئ.
په بل ځاى كي فرمايي:



...
   

...
الشورى24 :
 ...او هللا باطل محو كوي او حق په خپلو كلماتو سره
محقق كوي ...
د باطلپالو پايله داسي گڼي:


...
  



العنكبوت32 :


او هغه چي پر باطل ئې ايمان راوړى او د هللا په اړه ئې
كفر كړى همدا دوى زيانمن دي.
په بل ځاى كي د باطل سستي او بې ثباتي او د
باطلپالو بې وسي او كمزوري د يوه ښكلي مثال په ترڅ
كي داسي انځوروي:




   
   
   







العنكبوت39 :
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.
د 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
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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!!
 څوك چي له هللا تعالى پرته بل څه او بل چا ته پناه
يوسي ،پر هغه تكيه او اعتماد وكړي او د هغه تر حمايت
او واليت الندي ځان خوندي او مصئون وگڼي؛ د بې وسۍ او
كمزورۍ له پلوه وړې غڼې ته ورته دئ ،پناه ځى ئې د
غڼې سستي ځالي ته او تدبير ئې د همدې كمزورې حشرې
تدبير ته ورته.
 كه دغو خلكو خپل رب پېژندلى ،د طبيعت په حقيقت
پوهېدلى ،د خپل ځان په اړه ئې علم درلودلى نو هيڅكله
به ئې له هللا تعالى پرته بل څه ته پناه نه وه وړې او
پر كمزورې متكأ تكيه كولو سره به ئې ځان نه وو سپك
او ذليل كړى.
قرآن د هغو باطل پالو چي له حق او حقپالو سره ئې
دښمنۍ ته مال تړلې برخليك داسي بولي:








   



  








غافر3:
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!!
د باطل محتوم برخليك هالكت ،سپكاوى او له شديد الهي
عقاب او عذاب سره مخامخېدا ده ،ممكنه نه ده چي باطل
له دوام او ثبات برخمن شي ،دا عالم پر باطلو بنسټونو
نه دئ ودرېدلى ،داسي چي باطل په خپلي غېږ كي ومني او
وساتي او دوام ئې تضمين كړي ،په ټول عالم كي د باطل
د حمايې لپاره هيڅ مجال نه موندل كېږي ،هللا تعالى
فرمايي:
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ص28-20 :
او موږ آسمان او زمكه او څه چي په دوى كي دي خوشي او
بېهوده نه دي پيدا كړي ،دا هسي د هغو كسانو گمان دئ
چي كافران شوي ،نو دغو كافرانو ته د اور لويه كنده
ده .آيا هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي
په زمكي كي د فساد كوونكو په څېر كړو ،آيا متقين به
د فاجرانو په څېر كړو؟!!
خو د مؤمنانو د بريا او برالسي رمز او د نېكانو د
صالح او فالح دليل او د ټولو هغو افتخاراتو عامل چي د
دوى په برخه كېږي؛ د حق په متابعت او پلوي كي مضمر
دئ .حق غالب او برالسى دئ ،هللا تعالى له حق دفاع كوي،
په هري نښتي او تصادم كي چي د حق او باطل تر منځ
رامنځته كېږي حتمي غلبه او وروستۍ بريا د حق ده ،كه
څه هم د حق سنگر ضعيف او ظاهر ئې ناتوان او كمزورى
برېښي او د باطل سنگر ځواكمن او مضبوط او ظاهر ئې
مستحكم او هيبتناك برېښي ،دا ځكه چي د دې عالم په
پراخي لمني او غېږ كي د باطل ممد ځواك نشته ،دلته
هرڅه سم او په حق بنسټ پيدا شوي ،يوازي حق كولى شي
رشد وكړي او بقاء او دوام ئې په برخه شي ،قرآن په دې
اړه فرمايي:



    
   

العنكبوت33:
هللا آسمانونه او زمكه په حق او سمه توگه پيدا كړي،
ً چي په دې كي د مؤمنانو لپاره څرگنده نښه ده.
يقينا
دا مبارك آيت موږ ته وايي:
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 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
ده ،هغوى بايد پوه شي چي هللا تعالى او د آسمانونو او
زمكي هر څه د دوى تأييد او مالتړ كوي او د دوى
مخالفين د هللا تعالى او د آسمانونو او زمكي د هر څه له
تأييد او مالتړ محروم دي.
همداراز فرمايي:




...



   



   

االنفال 8:ـ0
 ...او هللا غواړي په خپل حكم سره حق محقق كړي او د
كافرانو جرړي پرې كړي .تر څو حق محقق كړي او باطل
محو كړي ،كه څه هم مجرمين ترې كركه لري.
همداراز د حق دين د حتمي غلبې او بريا په اړه
فرمايي:









 






الصف1 :
دى هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او حق دين
سره لېږلى چي پر ټولو دينونو ئې غالب كړي كه څه هم
مشركان (ترې) كركه ولري.
دا آيت موږ ته وايي :د پيغمبر عليه السالم په الس
لېږل شوى الرښود حقيقي دين نه له نورو اديانو سره د
روغي جوړي لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي دنيا له
نورو اديانو سره ووېشي ،چي په يوه برخه ئې دا دين
حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان ،د دې لپاره
هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو اديانو سره
ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين حاكم وي او
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په نورو ابعادو كي ئې نور اديان ،بلكي دا دين راغلى
چي پر ټولو نورو اديانو غالب شي ،كه څه هم مشرك
عناصر له دې كركه ولري ،مشرك عناصر يا هغه دي چي
اديان سره خلطوي ،څه برخه له يوه دين اخلي او څه له
بل ،اهداف په دين كي لټوي خو تگالره په خپله خوښه او
د خپل ذهن او تصور مطابق ټاكي ،او يا هغه چي په
الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شأنه سره بل څوك
شريكوي ،كه څه هم دا مشركين له دې كركه لري چي د هللا
دين دي پر ټولو اديانو غالب شي ،پر ټولي نړۍ او د
ژوند پر ټولو برخو دي يوازي دا دين حاكم وي ،خو د هللا
جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او
په ټولو اديانو غالبوي .يعني هللا تعالى په دې خبري
شهادت وركوي چي د خپل پيغمبر په الس لېږلى دين ئې د
غلبې او حاكميت لپاره لېږلى ،نه له نورو اديانو سره
د روغي جوړي لپاره .څوك چي د دين په اړه له دې پرته
بله خبره كوي ،دروغ وايي او حقيقت مسخ كوي.
لكه چي ومو ليدل د دې سورې په لومړيو دريو آيتونو
كي د جگړي عوامل ،هغه لورى چي د جگړي د پيل باعث دئ،
همغه چي د دعوت په وړاندي مانع كېږي او د نښتي او
تصادم اسباب رامنځته كوي ،د كفري ځواكونو د هڅو د
ابطال او اضالل علل ،د مؤمنانو د برالسي او بريا دالئل،
د هري نښتي او تصادم د پايلو ټاكونكي عوامل ،د ماتي
او بريا الملونه په ايجاز او اختصار سره تشريح شوي،
ورپسې د جنگ اصلي هدف او د جنگ په دوران كي د مؤمنو
جنگياليو اساسي مسئوليتونه او دندي زموږ په وړاندي
ږدي.
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 -4نو كله چي له كافرانو سره مخامخ شئ نو د غاړو
وهل دي (دنده مو) ،تر هغه چي ښه ئې ووژنئ ،بيا
(ئې د تړلو لپاره) بندونه كلك كړئ ،بيا يا احسان
پرې كول دي او يا فديه (واخلئ) ،تر هغه چي جگړه
خپل اوزار كېږدي ،همداسي ده او كه هللا وغواړي نو
ً به لدوى انتقام واخلي خو د دې لپاره چي
حتما
ستاسو ځيني په ځينو نورو سره وآزمويي ،او هغه چي
د هللا په الر كي وژل شوي نو هيڅكله به د دوى عملونه
ً به ئې هدايت كړي او حالت به
ضائع نه كړي -3 ،حتما
ئې غوره او سم كړي -6 ،او هغه جنت ته به ئې
ننباسي چي دوى ته ئې معرفي كړى.
( -)6-4په دې مباركو آيتونو كي هغه اساسي او مهم
مطالب څېړل شوي چي د اسالم په جنگي تگالري كي ټاكونكې
الرښووني گڼل كېږي ،په دې توگه:
 كله چي مؤمنان له كافرانو سره په كومي جگړي كي
مخامخ شي نو د دوى لومړۍ او اساسي دنده دا ده چي
خپله ټوله توجه د دښمن ځپلو ته واړوي ،تر هغه چي ښه
ئې ووژني او له پښو ئې وغورځوي ،د دښمن له ماتولو
وروسته دي بې وسلې شوي او نيول شوي جنگيالي د جنگي
اسيرانو په توگه ونيسي ،د دوى د تړلو لپاره دي مضبوط
بندونه او بشپړ احتياط وكاروي ،بيا دي يا له دې
اسيرانو سره احسان وكړي او له كومي معاوضې او بدلې
پرته دي دوى آزاد كړي او يا دي د فديې په بدل كي دوى
خوشي كړي.
 دا لړى بايد تر هغه دوام وكړي چي جگړه خپل اوزار
او جگړه ماران خپله وسله پر زمكه كېږدي او د جگړي
امكانات پاى ته ورسېږي.
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هو؛ هغه چي د هللا د الري خنډ شي ،د مؤمنانو په ضد د
دې لپاره خپلي توري له تېكو راباسي او پر دوى بريد
كوي چي له هللا تعالى پرته بل چا ته سر نه ټيټوي ،له حق
او عدالت دفاع كوي ،ظالم ته وايي له ظلم الس واخله،
مظلوم ته وايي ظلم ته مه تسليمېږه ،كله چي له داسي
مغرورو ځواكونو سره مخامخ شئ نو ستاسو دنده دا ده چي
كبرجن سرونه ئې پرې كړئ ،غرور ئې مات كړئ او له پښو
ئې وغورځوئ ،قرآن په دې اړه فرمايي:
  
   



   





















االنفال13 :ـ 16
اې مؤمنانو! كله چي د كافرانو له كوم لښكر سره (په
جگړي كي) مخامخ شئ ،نو شا مه وراړوئ .او څوك چي په
دې ورځ شا ورواړوي ،مگر د جنگ په موخه لورى بدلوونكى
ً چي په
او له بلي ډلي سره يو ځاى كېدونكى ،نو يقينا
الهي عذاب اخته شو او ځاى ئې دوزخ دئ ،او څومره بد
دئ دا د ورتلو ځاى.
په دې مبارك آيت كي له دښمن سره د مخامخېدو په
اړه څو مهمي الرښووني شوې:
 كه د دښمن د جنگياليو له ډلي سره مخامخ شوئ ،د
تېښتي تكل به نه كوئ او دښمن ته به شا نه وراړوئ.
 د ضرورت او مجبوريت په حالت كي شا ته تگ او سنگر
پرېښودل په دوو صورتونو كي جائز دي -1 :د جگړي په
ډگر كي له يوه سنگر بل سنگر ته تگ ،له بل لوري پر
دښمن بريد ،نه د تېښتي په نيت بلكي له بل لوري پر
دښمن د بريد په نيت -2 ،د مجاهدينو له بلي ډلي سره د
يو ځاى كېدو په موخه ،له هغوى سره د مرستي په نيت يا
په زيات شمېر سره پر دښمن د بريد په قصد.
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 څوك چي له دغو دوو صورتونو پرته په بل نيت
موخه سنگر پرېږدي او دښمن ته شا كړي سزا ئې د
تعالى غضب او د دوزخ اور دئ ،يعني دا شا ته تگ
تېښته ئې په حقيقت كي د هللا تعالى د غضب او د دوزخ
لوري تېښته ده ،څومره بد لوري ته خوځېدلى!!
په بل ځاى كي فرمايي:

او
هللا
او
په




   






   
  
    
    











    



االنفال35 :ـ 36
اې مؤمنانو! كله چي له كومي ډلي سره ( په جگړي كي)
مخامخ شئ نو ټينگ شئ او هللا ډېر ياد كړئ چي بريالي شئ.
او د هللا او د ده د رسول اطاعت وكړئ او خپلمنځي النجه
مه كوئ ،كه نه نو بې زړه به شئ او پرتم او شوكت به
ً هللا له
مو له منځه والړ شي ،او صبر وكړئ چي يقينا
صابرانو سره دئ .او د هغو په څېر مه كېږئ چي له خپلو
كورونو په كبر او خلكو ته د ځان ښودني لپاره راووتل،
او د هللا له الري مخنيوى كوي ،په داسي حال كي چي هللا په
هغه څه چي دوى ئې كوي محيط دئ.
د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 قر آن عظيم الشأن په جگړي كي د بري دوه ډوله عوامل
بيان كړي -1 :د بري فكري او معنوي عوامل -2 .جنگى
قوت او حربي وسائل.
 دلته فرمايي چي د حق له دښمنانو سره په جگړي كي د
مخامخ كېدو په وخت كي بايد:
 .1ثبات ولرئ.
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 .2هللا جل جالله زيات ياد كړئ.
 .3ترڅو برالسي او بريالي شئ.
 .4د هللا او د ده د رسول اطاعت وكړئ.
 .3له خپلمنځي نزاع او اختالف ځان وساتئ ،كه نه نو بې
زړه به شئ او پرتم او شوكت به مو له منځه والړ شي.
ً هللا له صابرانو سره دئ.
 .6او صبر وكړئ چي يقينا
 وروسته به وگورئ چي د جنگى قوت او حربي وسائلو په
ُم
ْت
ما استطع
اړه مسلمانانو ته داسي امر كوي :و أعُّ
هم َّ
ِدوا لُ
ِ  ...االنفال : 60 :او دوى ته څومره
لخيْل
ِّباط
ِن ر
َّة و م
من ُقو
ِ اْ
ِّ
چي توانېدى شئ قوت او تړلي آسونه برابر كړئ.
د قرآن له نظره په جگړي كي د بريا اصلي عوامل دا
دي :د جگړي په ميدان كي ثبات ،له جنگ د راوالړو شوو
ستونزو په وړاندي صبر ،د وحدت او نظم ساتنه ،اطاعت،
له تحمل كار اخيستل ،تفقه او پوهه ،د عقيدې او هدف
لوړوالى ،له كبر ،لويي او ځان ښودني ډډه او د هللا جل
شأنه ډېرډېر يادول.
خو وايي :د جگړي هر لورى چي وتوانېدو له معنوي
لحاظه په خپل حريف برالسى شي ،كه څه هم د جنگي قوت او
حربي وسائلو له خوا د هغه په پرتله ډېر كمزورى او
ناتوانه وي او د دوى ترمنځ تناسب يو پر لس وي،
وروستى برى به د هماغه طرف په برخه وي.
يعنى په جگړي كي د دښمن د شمېر او وسائلو
زياتوالى بايد په تاسو كي وېره راوالړه نكړي او د خپل
بري په هكله مو شكمن نكړي .كه تاسو له معنوي اړخه پر
دښمن خپل لوړوالى وساتو ،كه څه هم د هغه شمېر ستاسو
په پرتله لس ځله زيات وي ،آخري فتح به ستاسو وي.
د هللا جل جالله ذكر او لمونځ په تا او ستا د سنگر په
ملگرو كي د بري معنوي الملونه برابروي ،صبر او ثبات
مو په برخه كېږي ،د دښمن له قوت وېره او د مرگ خوف
مو له زړه لري كېږي ،د هللا جل جالله غيبي مرستو ته مو
هيله او اميد زياتېږي او باآلخره هغه ذات چي د عالم د
چارو واگي ئې په اختيار كي دي او د ماتي او بري
فيصله كوي ،هغه به خپل نصرت او تأييد ستا په برخه
كوي او پر دښمن به برى دركوي.
له هغه وروسته چي دښمن ته مو ماته وركړه ،د هغه
صفوف مو متالشي كړل او د جنگ د دوام توان ئې له السه
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وركړ ،بيا د جنگي اسيرانو نيولو ته مخه كړئ ،د دښمن
د هغو جنگياليو نيولو ته توجه وكړئ چي د جگړي په
ميدان كي په الس درځي ،له دې وروسته دا ستاسو رأيي او
خوښي ته پرېښودل شوې چي احسان ورسره كوئ او له كومي
معاوضې پرته ئې آزادول د اسالم په گټه گڼئ او يا ئې د
فديې په بدل كي خوشي كوئ ،خو بايد پوه وئ چي ستاسو
لومړۍ وجيبه (ضرب الرقاب :د غاړو وهل) ده او دوهمه د
اسيرانو نيول.
د بدر په لومړۍ جگړي كي دا الرښوونه او جنگي قاعده
او ضابطه مراعات نه شوه ،هللا تعالى دا له عتاب ډك آيت
نازل كړ:





    







    





   




االنفال73-76 :
هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي اسيران ئې وي ،تر هغه چي
په زمكي كي مضبوط شي (د دښمن په وژلو سره)( ،تاسو) د
دنيوي ژوند متاع غواړئ او هللا آخرت (درته) غواړي او
هللا باحكمته عزتمن دئ .كه هغه الهي ليكلى حكم نه وى چي
ً به د هغه څه په وجه په ستر
مخكي تېر شوى نو حتما
عذاب اخته شوي وئ چي ترالسه مو كړ.
د اسيرانو په اړه دا الرښوونه چي يا احسان ورسره
وكړئ او يا ئې د فديې په بدل كي آزاد كړئ ،په احسان
كي څلور شيان شامل دي:
 د اسارت په دوران كي له دوى سره ښه چلن او نېكه
معامله.
 د وژلو يا دائمي قيد او بند پر ځاى مسلمانانو ته
د دوى سپارل چي د برخليك تر ټاكلو پوري د مريي په
توگه وساتل شي.
 د ذميانو په ډله كي ونيول شي او د جزيې په وركولو
وگمارل شي.
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 له كومي معاوضې پرته آزاد شي.
او د فديې معامله درې صورتونه لري:
 د مالي معاوضې په بدل كي خوشي شي.
 د ټاكلي خدمت په بدل كي آزاد شي.
 له خپلو هغو جنگي اسيرانو سره تبادله شي چي د
دښمن په اسارت كي دي.
د (احسان) او (فديې) له حكم داسي معلومېږي چي
ښايي د اسيرانو وژل به په هيڅ صورت كي جائز نه وي،
خو دې ته په پام سره چي نه دلته او په دې آيت كي او
نه د قرآن په بل آيت كي د دوى د نه وژلو په اړه صريح
حكم نه دئ راغلى ،نو ځكه رسول هللا ﷵ د دوى په اړه الهي
مشيت او د حكم منشأ داسي گڼلې او پر هغه ئې عمل كړى
چي كه د مسلمانانو اولي االمر د خاصو وجوهاتو له كبله
د ځينو اسيرانو وژل ضروري وگڼي دا كار كولى شي ،خو
دا جواز په يوې عامي قاعدې كي د استثناء بڼه لري چي
يوازي د ضرورت په صورت كي عمل پرې كېدى شي ،لكه چي
رسول هللا ﷵ د بدر د جگړي له  61اسيرانو يوازي عقبه بن
ابى معيط او نضر بن الحارث او د احد د جگړي له
اسيرانو يوازي ابوعزه شاعر په قتل محكوم كړل ،جمهور
فقهاء په دې رأيه دي چي د اسالمى حكومت اولي االمر د
ضرورت په صورت كي كولى شي ډېر مضر اسير په قتل محكوم
كړي ،البته دا يوازي د اولي االمر صالحيت دئ نه دا چي
هر سپاهي په هري گوښې كي د اسير په وژلو الس پوري
كړي!! خو كه كوم اسير دا هڅه كوله چي وتښتي يا په
كوم بل شرارت الس پوري كړي ،هر څوك چي له داسي حالت
سره مخامخ شي كولى شي د اسير په اړه مناسب اقدام
وكړي ،كه څه هم دا اقدام د اسير په وژل كېدو منتج
شي.
دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د مؤمنانو د جنگ
موخه او هدف بايد د جنگ پاى ته رسول وي ،مؤمن
مجاهدين يوازي د دې لپاره په وسله وال جهاد الس پوري
كوي چي د جنگ ټغر د تل لپاره ټول شي ،د امن او امان
حالت او د صلح او سلم فضاء تأمين شي ،او د هر ډول
وسله وال تېري او تجاوز امكانات له منځه والړ شي،
اسالمي جهاد نه د نورو هېوادونو د نيولو لپاره دئ ،نه
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د يوه ملت غلبه او برالسى پر بل ملت ،نه كوم بې هدفه
جنگ دئ چي پر نورو د خپلي نظامي برالسي تحميلولو او د
دوى پر زېرمو د تسلط لپاره وي ،او نه د زور ځواك
كارولو له الري پر خلكو د يوې نظريې او عقيدې او يوه
نظام تحميلولو لپاره ،جهاد يو سپېڅلى جنگ دئ؛ د
ناروا او ظالمانه جنگ په ضد او د عدل او امن د اقامې
په موخه ،چي درې صورتونه لري:
1ـ كله چي د اسالمي دعوت په وړاندي موانع ايجاد شي او
دښمن وسلې ته الس كړي او جگړه پيل كړي او مسلمانان دې
ته اړ شي چي په وسله وال مقاومت الس پوري كړي ،په دې
صورت كي اسالم مؤمنانو ته الرښوونه او امر كوي چي وسلې
ته الس كړي او تر هغه د دښمن په ضد وجنگېږي او وسله
پر زمكه كښېنږدي چي جگړه پاى ته ورسېږي (حتىتضع
الحرب اوزارها) ،د جگړي گواښ او احتمال منتفى شي او
د تجاوز او تېري وېره له منځه والړه شي.
2ـ دا جهاد بايد د دعوت په وړاندي گواښونه او خنډونه
له منځه يوسي ،نږدې شاوخوا كي د فتنې او شر ځواكونه
وځپي ،د دين د اقامې شرائط برابر كړي او خلكو ته د
امن داسي فضاء برابره كړي چي له خوف او وېري پرته د
خپل رب عبادت وكړى شي.
قرآن په دې اړه فرمايي:









    
  

بقره918 :
او تر هغه له دوى سره وجنگېږئ چي فتنه نه وي پاتې او
دين د هللا لپاره وي ،كه ئې ډډه وكړه نو تېرى به له
ظالمانو پرته په بل چا نه وي.
 3ـ د نهضت د نضج او پوخوالي او پراخوالي په مرحله
كي بايد نړۍ وال اهداف غوره شي ،په هر ځاى كي بايد د
شر او فساد له ځواكونو سره مقابله وشي ،د انساني
كورنۍ او ټولني ټول غړي بايد له ظلم او تېري ،اسارت
او غالمۍ ،او د دروغجنو معبودانو له عبادت او د
ديكتارانو له منگولو وژغورل شي ،په دې تاريخي مرحله
كي بايد د دې دعوت اهداف نړۍ شمول شي ،ټول انسانان
پرته له كوم قومي او ملي محدوديت او د نړۍ په ټولو
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برخو كي د الهي دين اقامه په پام كي ونيول شي .قرآن
په دې اړه فرمايي:




   
     





االنفال81:
او تر هغه ورسره وجنگېږئ چي فتنه پاتې نشي او دين
ً چي هللا د
ټول هللا لره وي ،خو كه ئې ډډه وكړه نو يقينا
هغه څه ښه ليدونكى دئ چي دوى ئې كوي.
په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني شوې:
 مسلمانان تر هغه د جگړي په دوام مكلف دي چي فتنه
په بشپړه توگه پاى ته ورسېږي او دين په بشپړه توگه
حاكم شي.
 دلته (فتنه) د (دين) په مقابل كي ذكر شوې ،او دا
په ډېر وضاحت او پرېكنده توگه ښيي چي له فتنې مراد
هغه حالت دئ چي پر ټولني باندي د هللا تعالى له دين
پرته بل نظام ،قانون او دين حكومت كوي.
 كه كافران له فتنې الس واخلي ،د بل نظام ،قانون او
دين په وړاندي له سر ټيټولو او د هللا د دين په وړاندي
له مخالفته ډډه وكړي ،نو د دوى راتلونكي حالت او
عملونو ته به كتل كېږي او د دې له مخي به له دوى سره
معامله كېږي.
 كه د هللا له دين بيا سرغړاوى وكړي او بېرته د كفر
لوري ته وگرځي نو مؤمنان دي ډاډه وي چي هللا تعالى به
بيا د دغو كافرانو په خالف د دوى مرسته كوي .هللا تعالى
د دوى موال او مرستندوى دئ ،غوره موال او غوره
مرستندوى.
تر هغه چي د نړۍ په كوم گوټ كي طاغوت حاكم وي ،د
هللا تعالى له دين پرته بل دين ،مذهب او نظام پر خلكو
تپل شوى وي ،پر مظلومانو ظلم كېږي ،مسلمانان د دې
حالت د بدلولو ،د جابرو حكومتونو د نسكورولو او د
انسان له بندگۍ د انسان د آزادولو لپاره پر وسله وال
جهاد مكلف دي .قرآن په دې اړه فرمايي:
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النساء03 :
او په تاسو څه شوي چي د هللا په الر كي او د هغو بې وزلو
سړيو ،ښځو او ماشومانو د ژغورني لپاره نه جنگېږئ چي
وايي :اې زموږ ربه! له دې كلي چي اهل ئې ظالمان دي
موږ وباسه او له خپلي خوا راته كوم پالونكى وټاكه او
له خپل لوري راته كوم مالتړ وټاكه.
دا مبارك آيت په ډېرو قاطع او واضح الفاظو وايي
چي د هللا په الر كي وسله وال جهاد او د مظلومانو د
ژغورني لپاره له ظالمانو سره جنگېدل يوه داسي الهي
فريضه ده چي پرېښودل ئې په هيڅ دليل او هيڅ بهانه
نشي توجيه كېدى ،كله چي مسلمانان داسي يوې مرحلې ته
ورسېږي چي وسلې ته الس كول او د دښمن په خالف جنگېدل
ضروري وگڼل شي ،نو دا كار ورباندي فرض دئ او پرېښودل
ئې د يوې الهي فريضې پرېښودل دي او هللا تعالى د داسي
جهاد له تاركينو هيڅ دليل او بهانه نه مني.
د حق او باطل تر منځ هغه مبارزه چي د عقائدو او
افكارو له تصادم پيل او تر وسله والو نښتو مخكي
درومي د د ې لپاره د يوه الهي سنت په توگه رامنځته
كېږي چي هللا تعالى غواړي هر لورى په خپلي خپلي تگالري
كي وآزمويي ،د خپلي خوښي عمل فرصت وركړي ،او په دې
توگه پر هر يوه حجت بشپړ شي ،هللا تعالى له همدې الري
حقپال او باطلپال سره مخامخ كوي او د دوى ترمنځ د
نښتو په ترڅ كي له يوې خوا د نښتي دواړه اصلي لوري
آزمويي او له بلي خوا هغه چي ال ئې مشخص دريځ نه دئ
غوره كړى او د نښتو پايلو او نتائجو ته منتظر دي ،له
دې آزمويني ،ابتالء او اتمام حجت وروسته به هر يو له
خپل محتوم او ټاكلي برخليك سره مخامخ كوي .كه دا
الهي سنت نه وى نو هللا تعالى به په خپله له هغو انتقام
اخيستو چي د حق دين مخالفت كوي ،د هللا د الري خنډ گرځي
او پر مظلومانو تېرى كوي .د دې آزموينو څرنگوالى په
قرآن كي په تفصيل سره څېړل شوى چي دا دئ ځيني موارد
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ئې ستاسو مخي ته ږدو:
1ـ د كافرانو آزموينه
هللا تعالى كافران هم له مؤمنانو سره د نښتو په ترڅ
كي او هم تر دې وړاندي او وروسته له داسي كړاوونو او
ستونزو سره مخامخ كوي چي د خپلي تگالري او كړنالري بيا
كتني ته ئې اړ كړي ،او دې ته ئې متوجه كړي چي د
بدمرغيو اصلي عامل ئې هغه غلط باورونه دي چي دوى
غوره كړي ،ولي د يوې غلطي عقيدې لپاره دا كړاوونه
وگالي!!
قرآن د بني اسرائيلو په اړه چي د فرعوني نظام په
منگولو كي په بې رحمانه توگه كړېدل ،زامن ئې ذبح
كېدل او لوڼي ئې د وينځو په توگه ساتل كېدې داسي
فرمايي:











    





البقره31 :
او هغه وخت درپه ياد كړئ چي له فرعونيانو مو
وژغورلئ ،په بد عذاب ئې تعذيبولئ ،ستاسو زامن ئې ذبح
كول او ستاسو لوڼي ئې ژوندۍ پرېښودې او په دې كي
تاسو ته ستاسو د رب له لوري لويه آزموينه وه.
په بل ځاى كي فرمايي:
   
   










االعراف973 :
او په زمكي كي مو په ډلو ډلو خواره واره كړل ،ځيني
ئې صالح دي او ځيني ئې تر دې راټيټ ،په ښو او بدو
(شېبو) مو وآزمويل چي راوگرځي.
دا آيت ښيي چي بني اسرائيل له پراخ تشتت او تفرق
سره مخ شوي ،په زمكي كي خواره واره شوي ،يوه وړه ډله
ئې روغه او سمه او نور ئې پرېوتي او ټيټ ،هللا تعالى
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كله په خپلو نعمتونو آزمويلي او كله په نقمتونو ،په
دې موخه چي پند واخلي او بېرته سمي الري ته راوگرځي.
او كفري ځواكونو ته د مهلت وركولو او د دوى د
موقتي برياوو او برالسيو د توجيه په اړه فرمايي:
   




    
   




آل عمران963 :
او كافران دي گمان نه كوي چي زموږ له لوري مهلت
وركول ئي په گټه دئ ،موږ خو د دې لپاره دا مهلت
وركوو چي د الزياتو گناهونو مرتكب شي او سپكوونكى
عذاب ئي په برخه شي.
ډېرو ته په دې خبري پوهېدل گران وي چي هللا تعالى د
كوم مصلحت له مخي كفري ځواكونو ته مهلت او فرصت
وركوي ،كله پر مسلمانانو د بريا موقع وركړي ،كله د
اسالمي هېوادونو د نيولو او د مسلمانانو د ځورولو
امكان په الس وركړي ،د دې تر شا كوم الهي حكمت مضمر
دئ؟ په دې مبارك آيت كي دغي پوښتني ته ځواب ويل شوى.
مه تاسو دا گمان كوئ چي كفري ځواكونو ته مهلت او
فرصت وركول د دوى په گټه دئ او نه دي دوى په دې
اشتباه كي پرېوځي چي دا موقتي برياوي ئې په گټه دي.
هللا تعالى غواړي په دې مهلت سره د دوى حقيقت ښه څرگند
شي ،دا مهلت د دې باعث شي چي دوى په ظلم او فساد كي
هغي انتهاء ته ورسېږي چي هللا تعالى ئې د دوى د كاملي
تباهۍ لپاره ضروري گڼي ،ترڅو چي يو منحرف او مفسد
ولس دغي انتهاء ته نه وي رسېدلى هللا تعالى ئې د
استئصال او هالكت وروستۍ پرېكړه نه كوي.
له دې په څرگنده توگه معلومېږي چي د كفر پايله له
سپكوونكي الهي عذاب پرته بل څه نشي كېدى ،ممكنه نه
ده چي كوم كس او كوم ملت دي د كفر په خط كي له
سپكاوي سره مخامخ نشي ،د ټول غرب او په سر كي ئې د
امريكا وضعيت؛ سره له هغه غولوونكي ظاهر او د كاذب
تمدن زرق او برق دا دردناك حقيقت او د دې الهي قاطع
پرېكړي مصداق زموږ مخي ته ږدي ،ښايي دا څرگندونه به
كافي وي چي له مخي ئې د غربي هېوادو د وضعيت په اړه
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قضاوت وكړى شئ ،د امريكا د رسمي دولتي معلوماتو له
مخي په ( )9131ميالدي كال كي د امريكا په  696ميليون
نفوس كي  98ميليونه هولناك جنايات ترسره شوي ،او دا
رقم د وړاندي كال په پرتله  55سلنه زياتوالى ښيي ،د
دغو جناياتو د عاملينو يوازي  91سلنه نيول شوي ،يعني
په  9131كال كي په هري دقيقې كي يو سرقت او په هرو
 68دقيقو كي يو قتل ترسره شوى ،د دې جناياتو د
قربانيانو  6سلنه له گرمي وسلې په استفادې سره وژل
شوي.
2ـ د مؤمنانو آزمېښت
هللا تعالى د ايمان الر له لوړو ژورو او كږلېچونو ډكه
گرځولې ،داسي چي يوازي د كړاوونو او مصائبو په گاللو
سره ئې پلې كولى شو .د دې الري په هر كږلېچ كي خوف او
خطر دئ ،عقبات ،خنډونه او موانع دي ،د دښمن له ارعاب
او ارهاب سره مخامخېدل دي ،له دې خنډونو او عقباتو
بريالى تېرېدل د مال او ځان قرباني غواړي او له خطر
سره د ټكر كلك هوډ ،قرآن په دې اړه فرمايي:

























   
   




البقره956 :
هرومرو به تاسو په څه وېري ،لوږي او د مال ،ځان او
مېوو( د حاصالتو) په كمښت او تاوان وآزمويو ،نو
صابرانو ته زېرى وركړه .هغو (صابرانو) ته چي كله
مصيبت ورورسېږي وايي :موږ د هللا يو او د ده په لوري
ورتلونكي .دا هغه ډله ده چي د خپل رب له لوري
ورباندي صلوات (درودونه) او رحمتونه دي او همدا دوى
هدايت موندونكي دي.
په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته څو الرښووني
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شوې دي:
 په دې بايد پوه وئ چي د هللا الر له امتحانونو ډكه الر
ده ،هللا ته رسېدل او د ده رضاء ترالسه كول آسان او
ارزان كار نه دئ ،په دې الر كي د سر ،مال او كور كر
تاوانونه شته ،له خطرناكو دښمنانو سره مخامخ كېدل
شته ،وېره او لوږه شته ،دا له اغزيو ډكه الر ده ،خو
كه دي صبر وكړ نو د دې الري هر اغزى به درته گل شي ،د
بري زېرى هغه چا ته انتظار كوي چي صابر وي ،لوى عزم
لري او د هللا په الر كي كړاوونه په ورين تندي گالي.
 صابر هغه دئ چي له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو په
صورت كي وايي :زموږ هر څه د هللا دي ،هرڅه ده راكړي ،دى
ئې د بېرته اخيستو حقدار دئ ،د هللا په الر كي ئې له السه
وركول داسي دي لكه د چا امانت چي بېرته ورته وسپارې،
هسي هم هللا ته ورتلونكي يو ،له مرگ خالصون نشته ،ولي مو
مرگ د ده په الر كي نه وي ،ولي مو ورتگ په جگ سر او
په داسي حال كي نه وي چي هرڅه مو د ده په الر كي وقف
كړي وي.
 دغو صابرانو ته هللا تعالى د دريو خبرو وعده وركوي:
هللا تعالى به ئې ستاينه كوي ،خپل رحمت او پېرزويني به
ورپه برخه كوي او د هدايت دروازې به ئې پر مخ
پرانيزي.
هللا تعالى فرمايي:
  
  







   



إِس َرائِي َل





   



االعراف986 :
او هغو خلكو ته مو چي په بې وزلۍ كي ئې د ساتلو هڅه
كېده ،د هغي زمكي ختيځي او لوېديځي برخي په ميراث
وركړې چي بركت مو په كي اچولى وو او ستا د رب نېكه
وينا د بني اسرائيلو په اړه په دې وجه بشپړه شوه چي
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صبر ئې وكړ او هغه څه مو هم ويجاړ كړل چي فرعون او د
ده قوم جوړول او هغه څه هم چي دوى لوړول.
د ابراهيم عليه السالم د ابتالء په اړه فرمايي:











     
    


البقره124 :
او كله چي خپل رب ئې ابراهيم په څو خبرو وآزمويلو،
كومي چي هغه ترسره كړې ،وئې فرمايل :زه خو دې د خلكو
لپاره د يوه امام او پيشوا جوړونكى يم ،وئې ويل :او
زما له اوالد هم ،وئې فرمايل :زما ژمنه ظالمانو ته نه
رسېږي.
ابراهيم عليه السالم له گڼ شمېر الهي آزموينو سره
مخامخ شو ،د پالر او قوم مخالفت ،زندان ته تگ ،په اور
كي لوېدل ،هجرت او وطن پرېښودل ،د مكې په وېروونكې
وچي بيديا كي هاجر او اسمعيل يوازي پرېښودل ،د
اسمعيل په ذبح كولو ئې گمارل ... ،هغه په ټولو دغو
الهي آزموينو كي بريالى شو ،د دې بريا بدله او جزاء
دا وه چي د خلكو د امامت او زعامت مقام ئې په برخه
شي ،هللا تعالى ورته وفرمايل چي اوس نو ته د خلكو د
امامت وړ يې ،دا مقام تا ته سپارم .تمنا ئې وكړه چي
كاش د خلكو د الرښووني دا مقام د ده د اوالد هم په
برخه شي! هللا تعالى وفرمايل :زما په دې فرمان كي
ظالمان نه دي شامل ،ظالمان كه څه هم ستا زامن وي د
دې جليل مقام وړ نه دي.
گورئ چي هللا تعالى د خلكو د امامت او مشرتابه جليل
منصب هغه چا ته سپاري چي په الهي آزموينو او هغو
ابتالءاتو كي بريالى شي چي د ايمان په الر كي ورسره
مخامخ كېږي ،هغه ظالمان د دې لوړ مقام وړ نه گڼي چي
په آزمويني كي موفق نشي.
قرآن موږ ته دا زېرى راكوي چي د ابتالءاتو او
آزموينو په ترڅ كي د مؤمنو مجاهدينو روحي او معنوي
روزنه ترسره كېږي ،دا تمحيص ،روحي او معنوي ارتقاء
او اخالقي رشد پر دښمن د دوى د بريا او برالسي ستر او
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ټاكونكى عامل دئ ،قرآن وايي :د مؤمنانو تمحيص او د
كفري ځواكونو زوال او ماته يو له بل سره توأم او
مترادف دي:



  


آل عمران939 :
او دا د دې لپاره چي مؤمنان ښه عيار كړي او كافران
نابود كړي.
يعني هللا تعالى د جهاد د ماتو او برياوو په ترڅ كي
او د ابتالءاتو په لوړو ژورو كي د مؤمنانو روزنه كوي،
دوى د ايمان لوړو څوكو ته رسوي ،د دوى ايمان او
عقيدې ته مزيد پوخوالى او ځال وركوي ،دا د دوى د
تربيت او روزني يوه مؤثره ذريعه ده.
د كفري ځواكونو د تباهۍ او نابودۍ الر همدغه ده،
كله به ئې موقتي برياوي مغرور كړي او داسي څه كولو
ته به ئې وهڅوي چي د كاملي تباهۍ په لوري ئې گړندي
كړي او كله به ئې ماته داسي ذليالنه اقداماتو ته اړ
كړي چي كاملي تباهۍ ته ئې ورنږدې كړي.
په بل ځاى كي فرمايي:



   





العنكبوت71 :
ً
او هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما به خپلي الري
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
وروښيو او يقينا
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 وركړي ،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.
 3ـ د منافقينو ابتالء
سخت او ستونزمن حاالت او هغه شرائط چي د دښمن د
بريدونو په وړاندي د تياري نيولو او له گواښونو سره
د ډغرو وهلو غو ښتنه كوي ،له هغه نهضت سره د ټولو هغو
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خلكو د تعهد او تعلق د څرنگوالي حقيقت څرگندوي چي له
گواښونو سره مخامخ دئ او جگړه پرې تحميل شوې .د قرآن
په گڼ شمېر آيتونو كي د منافقينو كړني او دريځونه د
جگړي او خطر په وخت كي په ډېر تفصيل او صراحت سره
څېړل شوي ،ځيني موارد دا دي:
كله چي نهضت د جنگ له خطر سره مخامخ كېږي او د
دښمن له لوري په بريد گواښل كېږي ،ضعيف االيمان او
جبون عناصر او هغه چي ايمان ئې په دې مشروط دئ چي له
خطر او ضرر سره به نه مخامخ كېږي ،هغوى به گورئ چي
سخته وېره پرې راغلې ،رنگ ئې الوتى ،وارخطا او
اللهانده دي ،له خطر د خوندي پاته كېدو په موخه په
يوې او بلي گوښې كي پناه ځى لټوي ،د دې پر ځاى چي له
نهضت او خپلو همسنگرانو د دفاع الري چاري او امكانات
ولټوي ټول هم او غم ئې دا وي چې څنگه ځان له احتمالي
خطرونو وژغوري ،له دې پرته د بل هيڅ څه پروا نه كوي،
خو كله چي د خوف او خطر حالت منتفى شي او نهضت
برياوي او موفقيتونه ترالسه كړي نو دا ډارن او جبون
منافقين به گورئ چي په ډېر مهارت سره به هڅه كوي په
افتخاراتو او السته راوړنو كي له هغو سره ځان برابر
شريك ثابت كړي چي برياوي د دوى د قربانيو او سرتېريو
په مټ ترالسه شوې ،دا ادعاء به كوي چي د برياوو په
ترالسه كولو كي د دوى ونډه تر هيچا كمه نه وه ،كه څه
هم نه ئې په دفاع او جنگ كي برخه اخيستې او نه د
نښتي په وخت كي د مجاهدينو خوا ته په سنگر كي پاتي
شوي ،له دوى به اورئ چي وايي :كه څه هم د خطر په
دوران كي له خپلو همسنگرو وروڼو لري پاته شوي وو ،دا
فرصت مو ترالسه نه كړ چي په نښتي كي برخه واخلو خو له
سنگر لري مو د نهضت په گټه هغه څه كړي چي نه په سنگر
كي ناستو مجاهدينو په خپلو تورو كړي او نه شهداوو په
خپلو قربانيو سره!! قرآن په دې اړه فرمايي:
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االحزاب19-20 :
بې شكه چي هللا ستاسو خنډ كېدونكي وگړي او هغه ښه
پېژندلي 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.
په 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.
 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
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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.
دا منافقين د خطر په وخت كي داسي انگېري چي له
مرگ سره ئې واټن رالنډ شوى ،د مرگ وېره پرې مسلطه
وي ،دا ځكه چي دوى نه د مرگ ژوند په اړه هغه باورونه
درلودل چي د واقعي ايمان غوښتنه ده او نه د هللا تعالى
په اړه چي ټولواك دئ او د ماتي او بري ،مرگ ژوند او
د مصيبتونو د راتلو او نه راتلو پړېكړي د ده له لوري
كېږي ،په شكوكو لړلى ايمان هيڅكله نشي كولى انسان د
سپېڅلو اهدافو لپاره قربانۍ او ايثار ته چمتو كړي،
خو كله چي د خوف حالت پاى ته ورسېږي نو هم د بري په
صورت كي او هم د ماتي په صورت كي د خپلو تېرو ژبو
توري له تېكو راوباسي او په خپلو منافقانه تبصرو او
تبليغاتو سره د مخلصو مجاهدينو د اذيت او آزار باعث
كېږي.
د برياوو په صورت كي ئې هر استدالل او احتجاج د دې
لپاره وي چي د افتخاراتو او امتيازاتو په السته
راوړلو كي ځان تر هر چا زيات مستحق ثابت كړي او تر
نورو ئې برخه زياته وي ،هر مالي او معنوي وېش او
تقسيم او توزيع كه هر څومره هم عادالنه او پر قسط،
انصاف او واقعيتونو مبتني وي ،دوى ئې له دې كبله
محكوموي او غيرعادالنه ئې گڼي چي د دوى حرص او ځان
غوښتنه نشي اشباع كولى او د دوى حريص نفس نشي ارضاء
كولى.
او د ماتي په صورت كي كه څه هم د دوى منافقانه
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دريځونو او كړنو د ماتي عوامل برابر كړي او كه څه هم
هغه داخلي اختالفات او بې اعتمادي چي دغي شيطاني ډلي
د مجاهدينو په ليكو كي راوالړ كړي د دښمن د تشجيع او
د مجاهدينو د روحيې د تضعيف باعث شوي ،د هغو مخلصو
مجاهدينو په ضد تبليغات كوي چي په ټول اخالص سره ئې د
دښمن په وړاندي مقاومت كړى او د خپلو وينو په بيع ئې
د ايمان سنگرونه ساتلي ،نه دښمن محكوموي او نه ئې
خطرناكو او پراخو څرگندو او پټو توطئو او دسائسو ته
گوته نيسي ،نه د نهضت مجبوريتونه ،مشكالت او
محدوديتونه د اعتناء وړ گڼي او په خپلو تبصرو كي هغه
په پام كي نيسي ،په هيڅ توگه نه غواړي دا ماتي د
نهضت په گټه توجيه او تعبير كړي او مشرتابه ته ئې
برائت وركړي ،هڅه ئې دا وي چي د ماتي د عواملو په
اړه په خپلي هري تبصرې او تحليل كي داسي څه ووايي چي
كه په صريح او واضح توگه د دښمن له دريځ او تگالري
دفاع نه وي نو سل په سلو كي د دښمن په گټه او د هغو
مجاهدينو په ضد وي چي د خپل مال او سر په قيمت له
متجاوز او مهاجم دښمن سره جنگېدلي او د خپل توان او
استطاعت په حد كي ئې خپل ايماني مسئوليتونه اداء
كړي ،لكه چي قرآن فرمايي:




    
     















   




النساء68 :ـ 66
ً چي په تاسو كي ځيني هرو مرو لټي كوي ،نو كه
او يقينا
كوم مصيبت درورسېږي وايي :واقعي چي هللا پر ما هغه وخت
فضل وكړ چي له دوى سره حاضر نه وم .او كه د هللا كوم
ً به داسي وينا كوي لكه چي
فضل مو په برخه شي ،حتما
ستاسو او د ده ترمنځ هيڅ دوستي نه وي :اى كاش له دوى
سره وى او لويه بريا مي په برخه شوې وى.
كوم كسان چي جهاد ته د تياريو نيولو په وخت كي
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لټي كوي ،هغوى په حقيقت كي ستاسو له ډلي نه دي ،نه
ئې ملگرتيا د ايمان او عقيدې په حكم ده او نه ئې
جهاد ،كه تاسو ته كوم مصيبت درورسېږي ،له ماتي سره
مخامخ شئ ،مرگ ،ژوبله مو په برخه شي؛ نو هغه وايي:
ښه شو چي له دوى سره يو ځاى نه وم ،هللا پر ما فضل وكړ
چي له دوى نه ئې پاته كړم ،كه نه نو زه به هم له دې
مصيبت سره مخامخ شوى وم .له دې آيته دا معلومېږي چي
كه څوك د مسلمانانو غم او درد د ځان غم او درد ونه
گڼي او ورباندي خفه نشي ،هغه منافق دئ.
خو كه فتح او بريا مو په برخه شي ،نو د ده وينا
به بيا هم داسي وگورئ چي د يوه دښمن وينا برېښي نه د
يوه دوست ،ستاسو بريا به د ځان بريا نه گڼي ،ستاسو
په فتحي به راضي او خوشحاله نه وي ،هلته به هم دا
ارمان كوي چي كاش زه هم په دې جگړي كي حاضر وى او
غنائم مي په برخه شوي وى ،د ده له نظره لويه بريا
غنائم ترالسه كول دي ،نور څه ورته اهميت نلري .دا آيت
د منافق بل خصلت په گوته كړى او فرمايي :څوك چي د
مسلمانانو بريا خپله بريا ونه گڼي منافق دئ.
قرآن په دې اړه چي ابتالءات او آزمېښتونه د كاذب
او صادق ترمنځ سره كرښه راكاږي او د ايمان دروغجن
مدعيان څرگندوي او مخلص له غير مخلص او په خپل تعهد
او ژمني كي صادق له كاذب متمايز او بېلوي؛ داسي
فرمايي:
   
    
















العنكبوت8-6:
آيا خلكو داسي انگېرلې چي كله ووايي ايمان مو راوړى
نو پرې به ښودى شي او وبه نه آزمويل شي؟! حال دا چي
ً موږ هغه وآزمويل چي تر دوى وړاندي ول ،نو هللا به
يقينا
ً به
هرو مرو هغه معلوم كړي چي رښتيني دي او حتما
دروغجن معلوم كړي.
د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
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 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 رضاء او د هغه
ملتيا ترالسه كوي چي له دغو آزموينو بريالى تېر شي.
هو؛ له ابتالءاتو سره مخامخېدا د اسالمي نهضت طبيعت او
داسي الزمي اړخ دئ چي د هيڅ سياست ،تگالري او تدبير په
غوره كولو سره نشي كېدى د هغه له تحقق مخنيوى وشي او
پرته له دې چي ورسره مخامخ شو وروستي منزل او هدف ته
ورسېږو ،مگر په داسي تنازل او انحراف سره چي په
بشپړه توگه د ايمان منافي وي.
قرآن په بل آيت كي د منافقينو د شخصيت يوه بل اړخ
ته داسي گوته نيسي:
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التوبه36 :
كه نږدې موخه او لنډ سفر وى نو هرومرو په تا پسي
درتلل خو واټن ورته لري وبرېښېدو ،ژر ده چي د هللا په
ً درسره وتلو،
نامه به لوړه كوي چي كه توانېدلى حتما
ً دوى دروغجن دي.
خپل ځان هالكوي ،او هللا پوهېږي چي يقينا
دا آيت د نيمي الري ملگرو په اړه دئ ،هغه كسان
راښيي چي كه مزل نږدې ،سفر لنډ او خپلو موخو او
اغراضو ته ژر رسېدل وي نو ستا ملگرتيا كوي ،خو كه
مزل لري ،سفر اوږد ،او مقصد ته رسېدل گران وبرېښي؛
له ملگرتيا الس اخلي او تا يوازي پرېږدي ،په خپلي
اشتباه اعتراف هم نه كوي بلكي د هللا په نامه قسمونه
كوي او وايي :كمزوري ،بې وسي او ناتواني باعث شوه چي
ملگرتيا په نيمايي كي پرېږدو او تر آخري منزل تگ
ونشو كړى!! خو هللا تعالى فرمايي چي دوى دروغجن دي،
مالي او جسمي ناتوانۍ له ملگرتيا نه دي محروم كړي
بلكي عدم صداقت او د اخالص ضعف او د ايمان كمزورتيا
منع كړي .دوى د نيمي الري او آسان سفر ملگري ول ،په
دې موخه له تا سره يوځاى شوي وو چي ډېر ژر به ډېر څه
په الس ورځي :غنيمت ،دولت ،شهرت ،نوم ،كرسۍ ،او ډېر
نور څه چي ستا په ملگرتيا كي ئې ترسترگو كېدل .دوى
له جهاد په پاته كېدو او دروغجنو قسمونو سره ځان
هالكوي.
همداراز فرمايي:
   












التوبه35 :
يوازي هغه كسان له تا اجازه غواړي چي پر هللا او د آخرت
پر ورځي ايمان نه لري ،زړونو ئې شك كړى او په خپل شك
كي اللهانده او متردد دي.
دلته ويل شوي :له جهاد به هغه څوك ځان ډډي ته كوي
او په حيلو او بهانو سره به رخصت ترالسه كوي چي ځيني
خصلتونه ئې دا دي:
 پر هللا تعالى ايمان نه لري،
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 پر آخرت باور نه لري،
 په زړونو كي ئې شك دئ ،د هللا تعالى په اړه ،د آخرت
په اړه ،د هللا تعالى د وعدو په اړه ،او د اسالم د
حقانيت په اړه ،او
 په خپلو شكونو كي متردد دي.
يعني منافق به له جهاد ډډه كوي!! او له جهاد به د
رخصت ترالسه كولو هڅه كوي!! د دې آيت په اورېدو سره د
هر باايمانه انسان وېښتان ځيږه كېږي ،له يوه جهاده
پاته كېدا ورته داسي برېښي لكه له ايمانه وتل ،گوري
چي كه د هغه چا په اړه الهي قضاوت داسي وي چي له
جهاد د رخصت ترالسه كولو لپاره د پيغمبر عليه السالم
په حضور كي حاضرېدل ،نو د هغه چا په اړه به د هللا
تعالى او د الهي دين حكم څه وي چي له جهاد انكار
كوي ،نه ئې په تگالري كي د جهاد پړاو شته ،نه ئې په
درسونو كي د جهاد باب شته ،نه ئې په تبليغ كي د جهاد
موضوع؟!! د جهاد په ځاى وايي چي اسالم د صلحي او روغي
جوړي دين دئ نه د توري دين ،د اسالم جنگونه دفاعي ول
نه تعرضي ،اسالم كافرانو ته وايي ستاسو خپل دين او
زموږ خپل دين ،مه تاسو پرموږ غرض لرئ نه به موږ پر
تاسو!! دا خبري په داسي وخت كي كوي چي صليبي ځواكونو
فلسطين نيولى ،افغانستان ئې نيولى ،عراق ئې نيولى،
دا اوس د دوى نږدې څلور لكه فوځ په اسالمي هېوادو كي
مستقر دئ!! ټول اسالمي هېوادونه له سياسي ،اقتصادي او
فرهنگي پلوه د دوى مستعمرې دي ،چي د خالفت له زواله
وروسته تر نن پوري په مستقيمه او غير مستقيمه توگه
دوى پرې حكومت كوي ،خپل منافق او مفسد الس پوڅي ئې پر
مسلمانانو مسلط كړي ،د ژوند په ټولو برخو كي دوى د
تعرض په حال كي او موږ له دفاع هم عاجز!!،
د منافقينو د تشخيص لپاره يو بل څرگند الرښود
معيار زموږ په وړاندي ږدي او فرمايي:



    









التوبه37 :
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ً به ئې (اړوند) سامان
او كه ئې وتل غوښتى نو حتما
ورته تيار كړى وو ،خو هللا د دوى پاڅېدل كركجن وگڼلو نو
سست او منصرف ئې كړل او (ورته) وويل شو چي له ناستو
سره كښېنئ.
دا آيت څو الرښووني لري:
 وايي كه منافقينو په جهاد كي د برخي اخيستو اراده
درلودى نو هرومرو به ئې د هغه لپاره ضروري سامان
برابر كړى وو ،يعني منافقين له دې هم پېژندى شئ چي
هغوى په جهاد كي نه د برخي اخيستو اراده لري او نه
تيارى ورته نيسي ،د جهاد لپاره چي كومو وسائلو او
وسلو ته ضرورت دئ او كومه روزنه او تيارى غواړي دوى
به ترې بې برخي ومومئ .د وسلو په استعمال نه پوهېږي،
د ټوپك په ليدو سره وېره پرې راشي!!
 د (ارادې نشتوالى) او د (جهادي سامان نه برابرول)
د دې باعث شو چي هللا تعالى دوى ته په جهاد كي د برخي
اخيستو سعادت ورپه برخه نه كړي او سستي او لټي ئې په
شور او شوق بدله نه كړي او دې ته ئې پرېږدي چي د خپل
نفس ،خپل شيطان او خپلو منافقو ملگرو دا خبره ومني
چي ورته ويل ئ ې :له نورو ناستو كسانو سره تاسو هم
كښېنئ او په جهاد كي برخه مه اخلئ.
د نهضت برياوي د منافقينو د خفگان باعث كېږي او
له مصائبو او متاعبو سره د مجاهدينو مخامخېدا ئې د
خوشحالۍ سبب كېږي ،قرآن په دې اړه فرمايي:





   
    
   

التوبه51:
كه كومه ښېگڼه درورسېږي ناراضه كوي ئې ،او كه كوم
مصيبت درورسېږي نو وايي :موږ الدمخه د خپل كار (واگي
په خپل الس كي) نيولې دي ،او په داسي حال كي مخ اړوي
چي خوشحالي كوونكي دي.
دا مبارك آيت د منافقينو او د جهاد د مخالفينو څو
خصلتونه په گوته كوي:
 كه مسلمانانو ته كومه ښېگڼه ورسېږي دوى پرې
ناراضه كېږي ،پر مسلمانانو ئې خير او برى نه لورېږي.

د قرآن پلوشې
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او كه مسلمانانو ته كوم مصيبت ورسېږي نو پرې

خوشحالېږي او وايي :موږ الدمخه خپله چاره كړې ده،
دښمن ته د دوستۍ پيغامونو په لېږلو سره مو دا
بندوبست كړى چي د هغوى له غچ خوندي پاته شو.
 دوى وايي :موږ د خپلو احساساتو مهار په خپل الس كي
ونيو او په دې ناكام جنگ كي مو د برخي اخيستو غلطي
ونه كړه.
 په سختو شېبو كي به مسلمانان يوازي پرېږدي ،مخ به
ترې اړوي او په دې بې مروتۍ به د شرم او خجالت پر
ځاى فخر كوي او په ډېره خوشحالۍ سره به له دوى مخ
اړوي.
قرآن په بل ځاى كي فرمايي:

















   



    



التوبه 37 :ـ 36
او كله چي كومه داسي سوره نازله شي چي (وايي) په هللا
ايمان راوړئ او د ده له پيغمبر سره يوځاى جهاد وكړئ؛
نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه غواړي او وايي
به :موږ پرېږده چي له ناستو سره وو .په دې راضي شول
چي له وروسته پاتې ښځو سره وي! او پر زړونو ئې مهر
لگول شوى نو ځكه نه پوهېږي.
كله چي داسي سوره نازله شي چي د هللا تعالى په الر كي
د جهاد حكم كوي ،يعني د جهاد وخت راورسېږي ،حالت د
دې تقاضا وكړي چي مسلمانان جهاد ته مال وتړي ،هر پر
دين پوه مؤمن ته دا جوته شي چي اوس نو د دين غوښتنه
دا ده چي وسلې ته الس كړو او د هللا تعالى په الر كي
وجنگېږو ،نو د منافقينو شتمن او توانمن به وگورې چي
غواړي په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شي ،په دې
راضي كېږي چي د هغو ښځو په څېر وروسته پاته شي چي له
جهاد معافي دي ،د مېړنو مجاهدينو په څېر جهاد ته مال
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نه تړي ،بلكي دا پېغور مني چي د وروسته پاتې ښځو په
قطار كي محسوب شي ،د دې بې همتۍ او منافقت وجه دا ده
چي د منافقتونو په سبب ئې پر زړونو مهر لگول شوى او
پر حقيقت له پوهېدا عاجز دي .معيارونه ئې بدل شوي،
دوى سره له دې چي شتمن او توانمن دي په جهاد كي برخه
نه اخلي او همدا د بې همتۍ كار ته د پوهي او زيركتيا
نوم وركوي ،دا ځكه چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا
ځكه چي د قرآن د معيارونو له مخي دوى هوښيار او پوه
نه بلكي كمعقله دي او نه پوهېږي.
دا ذليله ډله نه يوازي په خپله په جهاد كي له
برخي اخيستو ډډه كوي او په خپل منافقانه دريځ او
تگالري راضي وي بلكي سعي كوي نور هم له ځان سره ملگري
كړي او له جهاد ئې منع كړي ،لكه چي قرآن كريم
فرمايي:


   










     









التوبه39:
شا ته پرېښودل شوي (وگړي) د هللا د رسول په خالف په خپلي
ناستي خوشحال شول او له دې ئې كركه وكړه چي د هللا په
الر كي په خپل مال او ځان جهاد وكړي او وئې ويل :په
گرمي كي مه وځئ( ،ورته) ووايه :د دوزخ اور تر ټولو
زيات گرم دئ؛ كاش دوى پوهېدى.
د دې آيت په اړه څو خبري ضروري برېښي:
 د آيت له فحوى داسي معلومېږي چي د سورې دا برخه د
تبوك له غزوې وروسته او هغه مهال نازله شوې چي رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم له تبوك بېرته د مدينې په لوري
خوځېدلى او ال مدينې ته نه وو رسېدلى ،ځكه په دې آيت
كي ويل شوي چي منافقين په دې خوښ شول چي وروسته پاته
شي او په دې غزوې كي برخه وانخلي ،ورپسې رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم ته ويل شوي چي كه هللا تعالى هغوى ته
ورستون كړې او دوى درنه وغوښتل چي په نورو غزواتو كي
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له تا سره برخه واخلي نو د رد ځواب وركړه.
 په دې مبارك آيت كي منافقين په دې نامه ياد شوي:
َّ
مخلفين :شا ته پرېښودل شوي ،يعني دوى د دې وړتيا نه
درلوده چي مخكي والړ شي او په جهاد كي د برخي اخيستو
سعادت ئې په برخه شي ،هللا تعالى د دې سعادت وړ ونه گڼل
او دا توفيق ئې ورپه برخه نكړ ،كه څه هم دوى په خپلي
ناستي خوښ دي او دا خپله زيركتيا او هوښياري گڼي چي
په جهاد كي ئې له برخي اخيستو ځان گوښه كړ او داسي
حيلې او بهانې ئې وړاندي كړې چي له جهاد د وروسته
پاته كېدو اجازه او رخصت ترالسه كړي ،دا ئې د كمعقلۍ
نښه گڼله چي څوك په جهاد كي برخه واخلي ،ځان له
خطرونو سره مخامخ كړي ،د جهاد ستونزي او كړاوونه
وگالي او خپل سر او مال د يوه مجهول هدف لپاره
قرباني كړي ،دوى په خپله هم له جهاده ډډه كوي او
نورو ته هم وايي چي په جهاد كي له گډون ډډه وكړئ،
كله ورته وايي چي گرمي ده او شرائط د جنگ لپاره
مناسب نه دي ،كله ورته وايي :دښمن ډېر ځواكمن دئ او
موږ ئې ال د مقابلې توان نه لرو ،بايد څه وخت نور صبر
وكړو او هغه مهال له دښمن سره د مقابلې پرېكړه وكړو
چي كافي وسائل مو ورته برابر كړي وي!! خو هللا تعالى د
دوى په ځواب كي فرمايي :تاسو خو د دوبي گرمي بهانه
كوئ خو د دوزخ د تاوده اور به څه چاره كوئ؟!! له
جهاد د مخ اړولو او مخنيوي سزا خو د دوزخ اور دئ چي
تر هر څه ئې تودوخه زياته ده؛ كاش پوهېدى.
د محمد سورې د څلورم آيت وروستۍ فقره داسي ده:
   
    

محمد3 :
او هغه چي د هللا په الر كي وژل شوي نو هيڅكله به د دوى
عملونه ضائع نه كړي.
د دې فقرې دوه دقيق تعبيرونه مخي ته راځي:
 هغه چي د هللا په الر كي شهيدان شوي نه به هللا تعالى
هيڅكله د دوى عملونه ضائع كړي او نه به ئې آرمانونه
بې تحققه پرېږدي .د كومو آرمانونو د تحقق لپاره چي
هغوى هڅي كړې او قربانۍ ئې وركړې هللا تعالى به دا
آرمانونه ترسره كړي.
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 كوم ولس چي شهيدان ئې وركړې هللا تعالى به هيڅكله د
دوى قربانۍ ضائع او هدر نه كړي ،هرو مرو به د دوى
سپېڅلې هيلي بشپړي كړي.
دوه وروسته آيتونه ښيي چي په دې فقرې كي دا دواړه
ً به ئې
مطالب مضمر دي ،ځكه ورپسې آيت وايي :حتما
هدايت كړي او حالت به ئې غوره او سم كړي ،دا آيت په
وضاحت سره ښيي چي مراد ئې هغه ولس دئ چي شهيدان ئې
وركړي ،هللا تعالى به دوى مزيد هدايت كړي او حالت به ئې
الزيات غوره او سم كړي ،او ورپسې بل آيت وايي :هغه
جنت ته به ئې ننباسي چي دوى ته ئې معرفي كړى ،او دا
ښيي چي مراد ئې شهيدان دي.
د دې آيتونو مطلب دا دئ :كه له كفري ځواكونو سره
د نښتو په ترڅ كي ستاسو همسنگران شهيدان كېږي نو
گمان مه كوئ چي د دوى په شهادت سره به ستاسو او
ستاسو د شهيدانو هڅي او مبارزه بې نتيجې پاتې شي او
قربانۍ به مو حبط او هدر شي ،د مبارزې تداوم به
متوقف شي ،او ستاسو هدف به تحقق ونه مومي ،د شهيدانو
او شهيدپال قوم قربانۍ به هيڅكله ضائع نه شي ،د
ً
شهيدانو الر به تداوم مومي ،هغه سپېڅلي اهداف به حتما
تحقق مومي چي دغو شهيدانو د هغه لپاره خپل ژوند
قرباني كړ ،د شهيدانو او شهيدپال ولس عملونه له هغو
ژور توپير لري چي د كفر الر ئې غوره كړې او د هللا د الر
خنډ كېږي او هللا تعالى د هغوى د هڅو د حبط كولو پرېكړه
ً خپل
كړې ،دوى داسي تگالره غوره كړې چي الروي ئې حتما
هدف ته رسېږي او بريالي كېږي ،نه ئې د عملونو دنيايي
اجر ضائع كېږي او نه اخروي اجر او بدله ،هغه ولس چي
د هللا الر ئې غوره كړې او په دې الر كي ئې شهيدان وركړي
بايد ډاډه او مطمئن وي چي د سرتېرو زامنو شهادت به
ئې نه يوازي د دوى د ضعف او ناتوانۍ باعث نشي او
جهاد به ئې په نيمه الر كي نيمگړى او بې نتيجې پاته
نه شي بلكي بر عكس دا شهادتونه به د دوى مټي الزياتي
پياوړې او د دوى سنگرونه الزيات مضبوط كړي ،او د
وروستي بري الر به ورته پرانيزي.
د هللا په الر كي د شهادت معنى هيڅكله دا نه ده چي د
شهيدانو قربانۍ به دوى ته نه بلكي يوازي هغو ته گټه
رسوي چي تر دوى وروسته ژوندي پاته كېږي ،بريا ئې په
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برخه كېږي او د قربانيو نتائج ترالسه كوي ،حقيقت دا
دئ چي شهادت تر ټولو زيات او تر هر چا وړاندي په
خپله شهيد ته د بې شميرو گټو او منافعو زېرى له ځان
سره لري چي قرآن ئې دلته په اختصار سره داسي يادونه
كوي:
الف :هللا تعالى به دوى هدايت كړي :د دې هدايت مراد يا
دا دئ چي هللا تعالى به هغه ولس هدايت كړي چي د هللا په الر
كي ئې شهيدان وركړي ،هللا تعالى به د دوى په وړاندي د
هدايت دروازې پرانيزي ،او يا ئې مراد دا دئ چي
شهيدان به د جنت لوري ته هدايت كړي.
ب :هللا تعالى به د دوى وضعيت ته غوره والى وركړي او
حالت به ئې الزيات ښه كړي ،د دې وينا مراد هم يا دا
دئ چي هللا تعالى به د شهيدپال ولس حالت اصالح كړي او يا
دا چي په خپله د شهداوو حالت به اصالح او غوره كړي،
په دې معنى چي جنت ته تر ننوتو وړاندي به دوى تزكيه
كړي ،سيئات به ورته عفو كړي ،خطاگاني او گناهونه به
ئې وبخښي ،د رحمت او پېرزوينو په خلعت مزين به ئې د
هغو تلپاته جنتونو په لوري هدايت كړي چي نعمتونه ئې
د دنيا تر نعمتونو ډېر ډېر غوره دي.
يعنى د شهيد په شهادت سره نه د ده عمل متوقف او
راكد پاته كېږي او نه ئې ژوندۍ روح سكون او ركود
مني ،هغه به تل او په مسلسله توگه د هدايت پراخ افق
كي وړاندي درومي او د سعادت لوړو څوكو ته به الوزي،
شهادت هيڅكله د مرگ او مړيني او ختمېدو په معنى نه
دئ ،بلكي له تلپاتي ژوندون او سعادت سره پيوستون دئ،
شهيد تل ژوندى دئ او د خپل رب په خوا كي له ځانگړي
امتيازي رزق برخمن كېږي ،هغه د رشد او ارتقاء په
لوري درومي ،همغسي لكه چي د ده الر او هدف به ادامه
مومي او عمل به ئې ثمر او حاصل وركوي ،د شهيدانو د
شهادتونو ژوندۍ او حماسي خاطرې به تل د دوى د الري
الروو ته تحرك او نشاط بخښي ،د شهيدانو وارث ولس
احساسات به ژوندي ساتي ،د ټولو هغو عملونو په ثواب
كي به شريكېږي چي د دوى په پل تلونكي ئې ترسره كوي.
قرآن د دوى په اړه فرمايي:
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آل عمران 971 :ـ 961
او هغه كسان مړه مه گڼئ چي د هللا په الر كي شهيدان شوي،
دوى ژوندي دي او د هللا په خوا كي ورته روزي وركول
كېږي .هللا چي له خپل فضل څه د دوى په برخه كړي ،په هغه
خوشحالي كوي او د هغو كسانو لپاره هم چي التراوسه له
دوى سره نه دي يوځاى شوي او د دوى تر شا دي ،په دې
خاطر خوشحالي كوي چي نه به پر دوى څه وېره وي او نه
به غمجن شي .د هللا په نعمتونو او فضل به خوشحالي كوي
او په دې هم چي هللا د مؤمنانو اجر نه ضائع كوي.
د دې آيتونو اساسي مطالب دا دي:
 د هللا د الري شهيدان مړه مه گڼئ.
 دوى ژوندي دي خو تاسو د دوى د ژوند په څرنگوالي
نه پوهېږئ.
 دوى نه يوازي ژوندي دي بلكى هللا ورته په خپلي خوا
كي روزي هم وركوي.
 دوى په خپل وضعيت او د هللا جل شأنه په هغه فضل چي د
دوى په برخه شوى راضي او خوشحال دي.
 د خپلو هغو ملگرو د مستقبل په اړه هم خوشحالي كوي
چي التراوسه له دوى سره نه دي يو ځاى شوي ،له دې كبله
چي گوري د ايمان په الر كي نه وېره شته او نه غمجن
كېدل.
 د هللا پر نعمتونو ،فضل او په دې چي هللا د مؤمنانو اجر
نه ضائع كوي ،خوشحالي كوي.
په بل ځاى كي فرمايي:
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البقره953 :

او هغو ته چي د هللا په الر كي وژل كېږي ،مړه مه واياست،
بلكي ژوندي دي خو تاسو نه پوهېږئ.
يعني نه به شهيدان مړه گڼئ او نه به هغوى ته مړه
واياست ،نه به په ذهن كي دا خبره درگرځوئ چي هغوى
مړه شوي او نه به په خوله دا خبره كوئ چي هغوى مړه
شول ،دوى ژوندي دي ،تاسو د دوى د دې ژوندون په كيفيت
نه پوهېږئ.
مؤمن انسان په دې حقيقت باور لري چي شهادت د
تلپاتي ژوند پيل دئ ،هغه شهادت ته د داسي وسيلې په
سترگه گوري چي دى له خپل معبود او مسجود سره وصل كوي
او تلپاتى ژوند وربخښي ،نو ځكه له مرگ وېره نه لري،
د ايمان په الري له وېري او خوف پرته وړاندي درومي،
مشكالت او موانع نشي كولى د ده اراده متزلزله كړي.
په شپږم آيت كي ويل شوي :هغه جنت ته به ئې ننباسي
چي دوى ته ئې معرفي كړى ،د دې معرفي مراد يا په قرآن
كي د جنت معرفي ده ،او يا دا چي د شهداوو ارواح تر
قيامت وړاندي جنت ته د سير لپاره درومي او له
نعمتونو ئې برخمن كېږي ،لكه چي رسول هللا ﷵ فرمايلي:
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لومړي څاڅكي سره ئې بخښنه ورته كېږي ،په جنت كي د
خپلي ناستي ځاى گوري ،د ايمان په گاڼې سينگار كېږي،
د قبر له عذاب خوندي كېږي ،د لويي وېري له ورځي
مأمون كېږي ،حوري به ورسره جوړه كړى شي ،پر سر به ئې
د وقار هغه تاج كېښودى شي چي يو ياقوت به ئې تر دنيا
او څه چي په دنيا كي دي غوره وي ،د اوياوو خپلوانو
په اړه به د ده شفاعت قبول شي.
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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
پوښتل كېږو نو وبه وايي :اې زموږ ربه! غواړو زموږ
ارواح زموږ جسدونو ته راوگرځوې 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.
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 -0اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كه د هللا ملتيا وكړئ
ستاسو ملتيا به وكړي او ستاسو گامونه به ټينگ
كړي -8 ،او هغه چي كفر ئې كړى نو دوى ته پړمخي
لوېدل دي او عملونه ئې بې الري (هدر) كړل -5 .دا د
دې لپاره چي دوى له هغه څه كركه وكړه چي هللا نازل
كړى نو د دوى عملونه ئې حبط كړل.
( -)5-0د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 مؤمنانو ته ويل شوي :كه تاسو په رښتيني توگه د هللا
ُ ستاسو مرسته
تعالى ملتيا وكړئ نو هللا تعالى به حتما
كوي ،تاسو بايد هغه مهال الهي نصرت ته طمع ولرئ او د
راتلو انتظار ئې وكړئ چي عمالً ثابته كړئ پاڅون او
جهاد مو د هللا تعالى لپاره دئ ،د حق او عدالت مدافع ،د
هللا تعالى د مظلومو بندگانو مرستندوى او د حق دين
رښتيني پلويان يئ ،يوازي په دې صورت كي به هللا تعالى
ستاسو مرسته كوي ،او ستاسو گامونه به له حق د دفاع
او د باطل د مقابلې په سنگر كي مضبوطوي.
 د هغو ځواكونو برخليك چي كفر ئې كړى له دې پرته
بل څه نه دئ چي په هرگام كي به تيندكونه خوري ،پړمخي
به پرېوځي او هڅي به ئې معكوس نتائج وركوي ،مطمئن
اوسئ چي په دې صورت كي به ستاسو دښمنان داسي وي چي
كه هره تيږه ستاسو لوري ته د رغړولو په موخه پورته
كوي پر خپلو پښو به ئې پرېوځي ،هر گام چي اخلي له
مانع سره به تصادم كوي او پړمخي به لوېږي او ټولي
هڅي او هلي ځلي به ئې هدر ځي.
 دوى له دې كبله له داسي برخليك سره مخامخ كېږي چي
له هغه دين ئې مخ اړولى او كركه ترې كوي چي هللا تعالى
نازل كړى ،طبيعي ده چي د دوى عملونه به بې ثمره او
بې حاصله وي .دوى د هللا تعالى د الري خنډ دي ،د هغو په
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وړاندي خنډونه راوالړوي چي غواړي خپل رب ولمانځي ،دا
د هللا د الري مانع ډله به نه له خپل كفر او انكار څه
ترالسه كړي او نه د مؤمنانو په وړاندي د خنډونو له
راوالړولو كومه السته راوړنه لري ،بايد پوه شي چي هڅي
به ئې نه يوازي هدر شي بلكي بدي پايلي او معكوس او د
دوى په ضرر نتائج به په الس وركړي.
 هغه چي د ايمان او صالح عمل الر ئې غوره كړې د
كمال په لوري به مخكي والړ شي ،د دوى اخالقي او
اجتماعي حالت به الزيات غوره والى او ښه والى مومي،
كه څه هم نن ئې حالت پرېشان دئ او دښمن ئې كمزوري او
ضعيف گڼي او خپل زور او ځواك ورښيي ،خو دا د ضعف،
كمزورۍ او پرېشانۍ حالت به ډېر ژر پاى مومي او ستري
ستري برياوي به ئې په برخه شي.
 د كفري ځواكونو د ماتي اصلي عامل بايد په هغي
كړنالري كي ولټوو چي دوى د ځان لپاره غوره كړې ،دوى
به له دې كبله له ماتي او سپكاوي سره مخامخ كېږي چي
د (باطل) په كږې الر درومي ،او مؤمنان به له دې كبله
لوړ درومي او برياوي به ترالسه كوي چي د (حق او
حقيقت) متابعت كوي.
لكه څنگه چي په دې آيت كي د هللا د الري مجاهدينو ته
اطمئنان وركړى شوى چي تر كله دوى د هللا ملتيا كوي هللا
تعالى به د دوى مل وي او پر دښمن به برى وركوي او د
دښمن په وړاندي به د دوى گامونه مضبوطوي ،د قرآن په
گڼ شمېر نورو آيتونو كي هم په بېلو بېلو الفاظو دې
الهي وعدې ته اشاره شوې ،لكه چي فرمايي:
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اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا انصار شئ ،همغسي لكه
چي د مريمي زوى عيسى حواريونو ته وويل :څوك مي د هللا
لوري ته مل دئ؟ حواريونو وويل :موږ د هللا انصار يو ،نو
د بني اسرائيلو يوې ډلي ايمان راوړ او بلي ډلي كفر
وكړ ،نو هغه مو د خپلو دښمنانو په خالف تأييد كړل چي
ايمان ئې راوړى وو ،نو دوى غالب شول.
په بل ځاى كي فرمايي:
    ...












الحج31 :
 ...او هللا به هرو مرو هغو ته نصرت وركوي چي د ده
ً چي هللا عزتمن ځواكمن دئ.
ملتيا كوي ،يقينا
د دې الهي پرېكړي معنى دا ده:
 هللا تعالى به هرو مرو هغو ته نصرت وركوي چي د ده
ملتيا كوي ،دا د هغه هللا قطعي او حتمي وعده ده چي
عزتمن ځواكمن دئ ،نه د چا زور او ځواك د ده د پرېكړو
د پلي كېدو مخنيوى كولى شي او نه د چا ضعف او كمزوري
د ده د وعدو د عدم تحقق سبب كېدى شي.
 هللا تعالى د مظلومو باايمانه مجاهدينو جهاد داسي
گڼي لكه څوك چي د ده ملتيا كوي ،يعني د ظالمانو په
ضد جنگ د هللا تعالى له لوري جنگ دئ او په دې جنگ كي
مجاهد د هللا تعالى داسي سپاهي دئ چي غواړي د خپل رب
ملتيا وكړي او د هغه چا په ضد وجنگېږي چي هللا تعالى د
هغه د ځپلو او ماتولو اراده كړې.
ځيني مفسرين داسي انگېري چي د انصار هللا په تركيب
كي د (دين) لفظ مقدر دئ او معنى ئې د هللا د دين انصار
دي ،دوى استدالل كوي چي هللا تعالى د چا ملتيا او مرستي
ته اړ نه دئ ،خو محققين له دوى سره موافق نه دي او د
دې تركيب اصلي معنى له كوم تزئيد پرته صحيح او غوره
گڼي او وايي :دا هغه لقب دئ چي هللا تعالى د خپلي الري
مجاهدينو ته وركړى ،دلته ئې د انصار هللا په نامه ياد
كړي او په بل ځاى كي ئې د جند هللا لقب وركړى ،په داسي
حال كي چي هللا تعالى جند او لښكر ته هم ضرورت نه لري.
د دې محتوم الهي تأييد په اړه فرمايي:
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آل عمران971 :
كه هللا مو مرسته وكړي نو هيڅ غالبېدونكى (حريف ځواك)
نه لرئ او كه مو يوازي پرېږدي نو هغه به څوك وي چي
له ده وروسته مو مرسته وكړى شي؟ او مؤمنان خو بايد
پر هللا توكل وكړي.
دا مبارك آيت وايي :كه په تاسو كي دا اهليت او
وړتيا وي چي د هللا د مرستي مستحق وئ او هللا تعالى ستاسو
مرسته وكړي نو د زمكي پر سر داسي ځواك نشته چي پر
تاسو غالب شي او كه دا اهليت او وړتيا له السه وركړئ
او د هللا له مرستي او مالتړ محروم شئ ،بيا داسي څوك نه
شئ موندلى چي ستاسو مرسته وكولى شي .د ايمان تقاضا
دا ده چي هللا به ځان ته كافي گڼئ او پر هغه به توكل
كوئ او له هغه څه به ځان ساتئ چي د ده له مرستي مو
محروموي.
هغه چي په حقيقي معنى ايمان لري بايد يوازي پر
خپل رب تكيه وكړي او د هللا تعالى له تأييد پرته پر هيڅ
څه اتكاء او اتكال ونه كړي ،بايد مطمئن وي چي خير
الناصرين خداى د دوى د بري او برالسي ضامن دئ او پر
دښمن به دوى ته غلبه وركوي ،او كه ټولواك رب د چا
مرسته ونه كړي او د هغه په اړه اعتناء ونه كړي هيڅوك
نشي كولى د هغه سعادت او بريا تضمين كړي ،قرآن د هغه
چا حالت ډېر ښكلى انځور كړى چي گمان كوي هللا تعالى به
د ايمان په الر كي د ده مرسته ونه كړي او پر دښمن به
ده ته برى ورنه كړي ،كله چي د الري په اوږدو كي له
خنډونو او كړاوونو سره مخامخ شي مأيوس كېږي او له هللا
تعالى پرته د بلي مرجع لټه كوي او بل درشل ته پناه
وړي ،فرمايي:
     
   






   




الحج95 :
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څوك چي گمان كوي هللا به ئې په دنيا او آخرت كي مرسته
ونه كړي نو په كوم پړي سره دي د آسمان لوري ته لوړ
شي بيا دې وشلوي او ودي گوري چي د ده تدبير هغه څه
له منځه وړي چي دى ئې غصه كړى؟
يعني څوك چي پر هللا تعالى ايمان راوړي ،بيا د هللا په
الر كي له كوم كړاو سره مخامخ شي ،خو د دې پر ځاى چي
صبر وكړي ،مأيوس نشي ،هيله من وي چي هللا تعالى به ئې
په دنيا او آخرت كي مرسته كوي ،برعكس مأيوس شي ،د
خپل رب د مرستي په اړه شك وكړي ،طمع ئې وشلېږي ،خپله
رابطه وشلوي ،بېرته د كفر لوري ته مخه كړي ،د ده
مثال هغه چا ته ورته دئ چي د كومي رسۍ په مرسته د
لوړ تلو هڅه كوي ،خو په نيمايي الر كي ستړى شي ،نو د
دې پر ځاى چي هغه مهال دا رسۍ الزياته ټينگه ونيسي او
د مرستي راتلو ته انتظار وكړي ،برعكس د رسۍ د پرې
كولو اراده كوي ،كه دا كار وكړي نو طبيعي ده چي
پايله به ئې له دې پرته بل څه نه وي چي له لوړ ځاى
به الندي پرېوځي او په مرگ به ئې منتج كېږي ،څوك چي
په نيمي الري كي ستړى او ستومانه شي او د وړاندي تلو
پر ځاى تر شا شي نو يا به د هغو ښكاريانو په منگولو
كي پرېوځي چي په هر گام كي ئې ورته كمين نيولى او يا
به په داسي ژوري كندي كي نسكورېږي چي له هغې روغ رمټ
وتل محال وي.
قرآن دا سقوط په بل ځاى كي داسي توضيح كوي:












    

الحج89 :
او څوك چي د هللا په اړه شرك وكړي نو دا داسي ده لكه چي
له آسمان الندي راپرېوځي نو بيا ئې يا مارغان وتښتوي
او يا ئې باد پر سر واخلي او په ژوري كندي كي ئې
وغورځوي.
كله چي انسان د هللا تعالى له تأييد محروم شي نشي
كولى ځان ته بل ولي او نصير ومومي ،لكه چي قرآن په
دې اړه فرمايي:
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البقره916 :
آيا په دې نه پوهېږې چي د آسمانونو او زمكي واكمني د
هللا ده او له هللا پرته نه كوم موال لرئ او نه كوم
مرستندوى.
همدا راز فرمايي:
    












     



التوبه63 :
نو كه ئې توبه وكړه ورته غوره ده او كه ئې مخ واړاوو
نو هللا به ئې په دنيا او آخرت كي په دردناك عذاب سره
تعذيب كړي او په زمكي كي به ئې نه كوم دوست وي او نه
كوم مرستندوى.











الشورى3 :
او ظالمان داسي دي چي دوى ته نه كوم مل شته او نه
كوم مرستندوى.
همداراز فرمايي:














النساء32 :
دوى همغه دي چي هللا رټلي دي او هللا چي څوك ورټي نو هيڅ
مالتړى به ورته ونه مومې.
د بدكاري او فساد له كبله انسان د هللا تعالى له
تأييد او نصرت محروم كېږي ،او په سيئاتو سره ډاډمن
پناه ځى او حمايت ترالسه كول ممكن نه دي ،قرآن په دې
اړه فرمايي:
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النساء123 :
نه ستاسو په هيلو ده او نه د اهل كتابو په هيلو ،څوك
چي بد كار وكړي په هغه به مجازات شي او ځان ته به له
هللا پرته نه كوم دوست ومومي او نه كوم مرستندوى.
يعني دلته د هيلو او تمنياتو له مخي پرېكړه نه
كېږي ،له ډېرو سره كاذب اميدونه وي ،ځان ورته ترټولو
غوره برېښي ،جنت خپل مسلم حق گڼي ،گمان ئې دا وي چي
يوازي دى او د ده د مسلك پلويان به جنت ته درومي ،خو
كېدى شي دا هسي په شيطاني تلقيناتو والړ كاذب تمنيات
وي ،شيطان د دې لوړه كړې چي دغسي هيلي به په
انسانانو كي راوالړوم .خبره دا ده چي گنهگار به
هرومرو خپله سزا گوري ،هيڅوك ئې له دې سزا نشي
ژغورلى ،له هللا پرته چي له هر چا دا طمع او هيله لري
چي د گناه له سزا به د هغه په طفيل ژغورل كېږي،
اشتباه ئې كړې ،دا هسي خوشې او واهي هيله ده.
جهاد پر دې سربېره چي د هللا تعالى تأييد او نصرت
درپه برخه كوي او د ايمان په سنگر كي ستا گامونه
مضبوطوي او د مجاهدينو د مزيد ثبات او اسقامت باعث
كېږي ،د مزيد تدريب ،تمحيص ،رشد او هدايت دروازې د
دوى پر مخ پرانيزي او د دوى ايمان ته ځال بخښي ،لكه
چي په دې آيتونو كي ورته اشاره شوې:



   





العنكبوت71 :
ً به خپلي الري
او هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
وروښيو او يقينا


...





  







آل عمران953 :
 ...او چي ستاسو د سينو خبري وآزمويي او ستاسو د
زړونو شته عيار كړي او هللا د زړونو په شته وو ښه پوه
دئ.






محمد
د قرآن پلوشې
52
   












   

11 :االنفال
هغه وخت چي له خپل لوري ئې پرمښكى د ډاډېيني په توگه
درباندي غوړولو او له آسمان ئې اوبه درباندي ورولې
چي پرې پاك مو كړي او شيطاني اضطراب له تاسو لري
 زړونه مو مضبوط او په دې سره ستاسو قدمونه ټينگ،كړي
.كړي
:د مؤمنانو د دعاء په صيغه داسي فرمايي



...







 

651 :البقره
 اې زموږ ربه! پر موږ صبر نازل كړه او گامونه مو...
،ټينگ كړه او پر دې كافر قوم برى را
:په بل ځاى كي فرمايي

   










    



ژوند كي هم په مضبوطي وينا سره
 او ظالمان بې،او په آخرت كي هم
.كوي چي غواړي ئې
هغه چا چي په دې كلمې باور لري

66 :ابراهيم
هللا مؤمنان په دنيوي
ټينگ او ثابت ساتي
الري كوي او همغه څه
د پاكي كلمې او
:مثال داسي بيانوي
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ابراهيم65 :
آيا پام دي نه دئ چي هللا د سپېڅلې كلمې مثال څنگه بيان
كړى ،د هغي پاكي وني په څېر چي جرړي ئې مضبوطي دي او
څانگي ئې د آسمان (په غېږ) كي ،د خپل رب په حكم هر
وخت خپله مېوه وركوي ،هللا خلكو ته دا مثالونه بيانوي
چي پند واخلي.
په دې مباركو آيتونو كي د پاكي كلمې مثال په ډېري
ښكلې او زړه راكښونكې بڼي كي وړاندي شوى ،د هغي وينا
مثال انځوروي چي د ايمان له سمسوري زمكي راټوكېدلې،
په دې توگه:
 ايمان د هغي پاكي وني په څېر دئ چي جرړي ئې
مضبوطي دي او څانگي ئې د آسمان په غېږ كي ،زمكي په
خپل زړه كي ځاى وركړى او جرړي ئې په هغې كي ژوري
ننوتې او څانگي ئې آسمان ته لوړي شوې او آسمان په
خپلي غېږ كي نيولې ،د خپل رب په حكم هر وخت خپله
مېوه وركوي ،يعني ايمان داسي ونه ده چي جرړي ئې
مضبوطي دي ،د عالم هر څه ئې مالتړ او تأييد كوي ،پر
مضبوطو بنسټونو والړه ده ،څانگي ئې هر لوري ته لوړي
ځي ،تل او په خپل وخت خپله مېوه وركوي ،مؤمن ته ثبات
او دوام ورپه برخه كوي ،مېوه ئې د مؤمن د نېك او
صالح عمل په توگه راڅرگندېږي.
بلي خوا ته د هغي وينا مثال چي د كفر او شرك له
گنده ډنډ خړوبه شوې داسي انځوروي:



   
     
ابراهيم67 :


او ناپاكه كلمه هغه پليت بوټي ته ورته ده چي د زمكي
له سره ايستل شوى ،هيڅ ټيكاو ئې نشته.
كفر د هغه پليت بوټي په څېر دئ چي نه ئې جرړي په
زمكي كي ننوځي او نه ئې څانگي د آسمان په لور
لوړېږي ،نه ئې زمكه جرړي په خپلي سينې كي قبلوي او
نه ئې آسمان څانگي په خپلي غېږ كي نيسي ،د هر څه له
تأييد او مالتړ محروم ،د يوې سپكي او آرامي سيلۍ په
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وړاندي هم مقاومت نشي كولي ،په معمولي باد سره ئې
جرړي وځي او د زمكي پر سر رغړي.
په اتم آيت كي د كفري ځواكونو بده پايله د تعس په
نامه ياده شوې ،تعس هغه پړمخي پرېوتو ته وايي چي له
كوم خنډ سره د پښې د لگېدو له كبله رامنځته كېږي،
مطلب ئې دا دئ چي كافران به گام په گام تيندكونه
خوري او پړمخي به پرېوځي ،دا ځكه چي دوى داسي تگالره
غوره كړې چي د عالم د هر څه له تگالري سره مغايرت
لري ،د عالم ټول مخلوقات په يوه لوري او يوې الري
روان دي او دوى د ټولو خالف په بل لوري ،د عالم هر څه
د خپل رب په عبادت بوخت دي ،هر څه ئې په همغه مسير
درومي چي هللا تعالى ورته ټاكلى ،په دې پراخ او بې
انتهاء عالم كي يوازينى مخلوق چي د خپل رب له عبادت
سرغړاوى كوي كافر دئ ،د دې سرغړاوي او بغاوت طبيعي
پايله له تعس او په هر گام كي تيندونكو خوړلو پرته
بل څه نه شي كېدى.
قرآن فرمايي:














الصف1 :
هغه چي په آسمانونو كي دي او هغه چي په زمكي كي دي هللا
ته تسبيح كوي او هغه باحكمته عزتمن دئ.
د تسبيح معنى په پاكي اعتراف ،په پاكي گواهي او
شهادت او په عبادت او اطاعت كي سريع سعي او هڅه ده،
نو د دې آيت مفهوم دا دئ چي د آسمانونو او زمكي هر
څه د هللا تعالى په سپېڅلتيا او پاكي اعتراف كوي ،خپل
رب له هر عيب او نقص منـزه گڼي ،د حال او قال په ژبه
په دې مسلم حقيقت گواهي او شهادت وركوي ،او ټول په
سرعت ،انهماك او جديت سره په عبادت او بندگۍ بوخت دي
او د خپل رب د احكامو اطاعت او امتثال كوي.
د كافرانو په اړه په حيرت سره پوښتنه كوي:











   

آل عمران83 :
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آيا د هللا له دين پرته (بل دين) لټوي ،حال دا چي د
ً ( ،په خوښه او
ً اوكرها
آسمانونو او زمكي هرڅه طوعا
ناخوښه) ده ته غاړه ايښې او د ده لوري ته ورگرځول
كېږي.
د زمكي او آسمان هر څه هللا ته تسليم دي ،د ټولو دين
اسالم دئ ،هغه څه كوي چي هللا پرې گمارلي ،په همغه الر
درومي چي هللا ورته ټاكلې ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري په خپل
خپل مدار كي خوځي ،په خپل خپل وخت او له خپل خپل
ځايه راخېژي او پرېوځي ،وني ،بوټي او حيوانات د خپل
فطرت مطابق په خپل كار لگيا دي ،په ټولو مخلوقاتو كي
يوازي كافر او عاصي انسان داسي دئ چي د هللا له دين
پرته د بل څه په لټه كي شي ،هم د هللا د دين په نسبت
كافر شي او هم د خپل فطرت په نسبت ،دى ستر باغي دئ،
له هغه دين ئې بغاوت كړى چي د زمكي او د آسمان د هر
څه دين دئ.
دې حقيقت ته په پام سره چي د قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي ويل شوي چي نه يوازي د آسمانونو او زمكي
هيڅ څه د كافرانو د كافرانه دريځونو تأييد او مالتړ
نه كوي بلكي بر عكس د دوى مقابله كوي او هر يو ئې د
يوه مطيع جندي او سپاهي په توگه د شيطان د جنودو
مقابله كوي ،لكه چي قرآن فرمايي:



    



الفتح6 :
او د آسمانونو او زمكي لښكري د هللا دي او هغه باحكمت
عزتمن دئ.
همدا وجه ده چي گورو هللا تعالى د عاصي او باغي
ځواكونو د تعذيب او مجازات لپاره د آسمانونو او زمكي
دغه مطيع جنود كارولي ،په طوفانونو ،سېالبونو،
زلزلو ...سره ئې دوى ته سزا وركړې ،لكه چي قرآن
فرمايي:












   





محمد
د قرآن پلوشې
56













العنكبوت40 :
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.
هللا تعالى دا هر قوم د خپلي گناه له كبله ونيو ،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 وه.













   
   







   



   









الفجر93 :ـ 7
ودي نه ليدل چي ستا رب له عاديانو سره څه وكړل؟ د
ارم (عاد) ،آ د جگو ستنو خاوند .آ چي په ښارو كي دوى
ته ورته نه وو پيدا شوي .او له ثمود سره چې تيږې ئې
درو كي وتراشلې .او له فرعون سره آ د مېخونو خاوند.
هغه (خلك) چي په ښارونو كي ئې سركښي وكړه .په هغو كي
ئې ډېر فسادونه كړي .نو رب دي د عذاب متروكه پرې
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راپرېښوده .بې شكه چي ستا رب په كمين كي دئ.
لكه چي گورئ دلته د دريو باغي قومونو بد برخليك
ته اشاره شوې :عاد چي ځواكمن قوم وو ،هيچا ئې سيالي
نشوى كولى ،جگ او دنگ قدونه ،له پياوړو او مضبوطو
مټو سره ،چي له لوړو لوړو ستنو جوړ شوي قصرونه ئې
وو ،د ثمود قوم چي په تمدن كي تر ټولو وړاندي ول،
فرعون او فرعونيان چي سياسي قوت ئې هومره وو چي خپل
مخالفين ئې په اوسپنيزو مېخونو تعذيبول ،د هغوى په
السونو او پښو ئې مېخونه ټك وهل .كه دا قومونه له خپل
هغه مادي پر مختگ ،برالسۍ ،ترقي ،تمدن ،قوت او
ځواكمنۍ چي هيچا ورسره سيالي نه شوى كولى ،خو د
فساد ،طغيان ،ظلم او له پيغمبرانو عليهم السالم سره د
مخالفت په وجه له هغه دردناك برخليك سره مخامخ شول
او د ټولو متمدنو ظالمانو او ستمگرانو لپاره د عبرت
وسيله شول اوسني ستمگران بايد د دغو قومونو د بد
برخليك په هنداره كي خپل برخليك او راتلونكى وگوري،
د دوى د ظلم توره شپه به هم پاى ته رسي او الهي عذاب
به ئې رانيسي .ستا د رب د عذاب متروكه ئې پر سر سر
راپرېوته ،نو اې ستمگرانو ! اې د شر او فساد مغرورو
ځواكونو! په دې پوه شئ چې ستاسو د طغيان او فساد
پايلي له دې پرته بل څه نه شي كېدى ،د منتقم خداى
متروكه به خامخا ستاسو پر سر هم راپرېوځي.
هللا تعالى ظالمانو ته په كمين كي دئ ،مهلت وركوي،
تر خاصي نېټې ورته انتظار كوي ،ستمگران چي د خپل ظلم
له پايلو بې خبره او په بې باكۍ او جسارت مخكي
درومي ،الهي مهلت غولولي ،په طغيان او سركښۍ كې له
وروستۍ پولو هم د تېرېدو تكل كوي ،خو ناڅاپه له الهي
كمين سره مخامخ شي او د عذاب متروكه په سر وخوري.
قرآن عظيم الشأن په بل ځاى كي فرمايي:










الذاريات33 :
نو د خپل رب له امر ئې سرغړاوى وكړ چي په نتيجه كي
ئې په داسي حال كي تندر ونيول چي (ورته) كتل ئې.
همداراز فرمايي:
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المؤمنون39:


نو هغي چيغي په رښتينې توگه ونيول ،نو دوى مو
شاوړي (د سېل د سر ځگ او خاشاك) وگرځول ،نو دغه
ظالم قوم ته دي لريوالى (رټنه او شړنه) وي.
په نهم آيت كي ويل شوي چي د كافرانو د عملونو او
هڅو د ابطال وجه دا ده چي دوى د هللا له لوري له نازل
شوي كتاب اعراض او انكار كړى ،دغه مطلب د قرآن په گڼ
شمېر آيتونو كي راغلى ،لكه چي فرمايي:



















    



الكهف 913 :ـ915

هغه چي د دنيا په ژوند كي ئې هڅه بې الري وه خو دوى
داسي انگېرله چي ښه كار كوي ،دوى همغه دي چي د خپل
رب د آيتونو او له هغه سره د مخامخ كېدو په اړه ئې
كفر كړى وو ،نو عملونه ئې حبط شول ،نو د قيامت په
ورځ به هيڅ وزن ورنه كړو.
په بل ځاى كي راغلي:




   








االعراف936 :
او هغه چي زما آيتونه او اخروي مالقات ئې تكذيب كړل
عملونه ئې حبط شول ،آيا يوازي د خپلو كړنو سزا نه ده
وركړى شوې؟
لكه چي په يوه البراتوار كي د فيزيكي او كيميايي
قوانينو له مراعات او د عناصرو خصوصيتونو ته له پام
پرته د هيڅ توكي او تركيب رامنځته كول او جوړول ممكن
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نه دي او له اړوند قوانينو د انكار په صورت كي د هر
تركيب د جوړولو هره هڅه حبط او هدر كېږي او هيڅ
نتيجه نه وركوي ،همداسي د رب العالمين الرښود كتاب
هغه قوانين زموږ مخي ته ږدي چي د هغوى له مراعات
پرته د انسان هيڅ هڅه او هيڅ عمل مطلوب نتائج نشي
وركولى ،يوازي د الهي كتاب په رڼا كي كولى شو د
انسان او د ده د فطرت او هغه چاپيريال او ماحول په
اړه دقيق معلومات ترالسه كړو چي انسان ئې احاطه كړى.







   







 
 -10نو آيا په زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي
ئې وى د هغو پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول،
هللا (هر څه) پرې راوران كړل ،او دغو كافرانو ته د
همغو په څېر عقوبتونه دي.
( -)10په دې مبارك آيت كي د قرآن مخاطبينو ته ويل
شوي :آيا هغه چي د كفر الر ئې غوره كړې له مخكنيو
تاريخي پېښو پند نه دئ اخيستى؟! مگر نه پوهېږي چي د
دوى له سلف سره څه شوي؟ دا الهي ثابت او نه
بدلېدونكى الهي سنت دئ چي د زمانې په هر پړاو كي به
د حق د دښمنانو برخليك همغسي وي لكه تر دوى وړاندي د
دوى د سلف برخليك ،د تاريخ پاڼي واړوئ او وگورئ چي د
دوى د سلف عاقبت څنگه وو؟ آيا هللا تعالى هر څه پر دوى
رانسكور نكړل او د دوى اقتدار ئې پاى ته ونه رسولو؟
د باطل د ټولو پلوي ځواكونو لپاره دې ته ورته برخليك
انتظار كوي كه څه هم په ظاهر كي مجهز او تلپاتي
برېښي.
قرآن د دې حقيقت د اثبات لپاره تاريخي شواهد زموږ
مخي ته ږدي ،خپل مخاطب ته بلنه وركوي چي په زمكي كي
سير وكړي ،د تاريخ پاڼي واړوي او هنداري كي ئې د
كفري ځواكونو بد عاقبت مشاهده كړي ،او د ظالمانو د
مجللو ماڼيو له ورانو پاتې شونو په خپل برخليك او
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عاقبت پوه شي ،لكه چي په ماضي كي پر كفري ځواكونو
خپلي ماڼۍ رانسكوري شوې او د دوى د ځواكمنۍ او
واكمنۍ ټغر ټول شوى د هغوى د اخالفو عاقبت او د هغو
برخليك به هم داسي وي چي د دوى پر پل گام ږدي او د
هغوى پر كړنالري او تگالري درومي ،د قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي پر تېرو تاريخي پېښو او حوادثو استناد
شوى ،قرآن يوازي په دې موخه تاريخي حوادث د خپل
مخاطب په وړاندي نه ږدي چي له مخكنيو پېښو ئې خبر
كړي ،بلكي غواړي د دې حوادثو په هنداري كي د سعادت،
فالح او نجات سمه الر او عزت او سرلوړي ته د رسېدو رمز
وروښيي ،د قرآن په تاريخي بحثونو كي د الهي ثابتو
سننو تاريخي بېلگي څېړل شوې ،هغه الهي سنن چي د
تاريخ په هري مقطع او د زمانې په هر پړاو كي ټاكلي
نتائج او پايلي لري .لكه چي فرمايي:





   



 

آل عمران986 :
ً چي تر تاسو وړاندي هم ځيني سنن تېر شوي ،نو په
يقينا
زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي د مكذبينو عاقبت او پايله
څنگه وه؟
له تاسو مخكي ډېر ملتونه تېر شوي ،هر يوه ځان ته
د ژوند بېله بېله طريقه غوره كړې وه ،تاريخ ته رجوع
وكړئ او وگورئ چي د هغو ملتونو عاقبت څنگه وو چي د هللا
د دين او د پيغمبرانو د تكذيب لپاره ئې مال تړلې وه؟
او څومره ملتونه د همدې جرم په سزا له سخت الهي
عقوبت سره مخامخ شوي؟
يا فرمايي:




   





  

الروم36 :
ووايه :په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي د هغو پايله
څنگه وه چي تر دې وړاندي ول ،د دوى ډېرى مشركان ول.
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النمل71 :
ووايه :په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي د مجرمينو
پايله څنگه وه!!
د كفري ځواكونو د استئصال او پر كفر او عصيان د
والړو بنسټونو د نسكورېدو څرنگوالى د قرآن په ډېرو
آيتونو كي انځور شوى ،څو بېلگي ئې دا دي:
  
  














    
   




االعراف130 :
او هغو خلكو ته مو چي په بې وزلۍ كي ئې د ساتلو هڅه
كېده ،د هغي زمكي ختيځي او لوېديځي برخي په ميراث
وركړې چي بركت مو په كي اچولى وو او ستا د رب نېكه
وينا د بني اسرائيلو په اړه له دې امله بشپړه شوه چي
صبر ئې وكړ او هغه څه مو هم ويجاړ كړل چي فرعون او د
ده قوم جوړول او هغه څه هم چي دوى لوړول.
د فاسقو مترفينو د سپېره برخليك په اړه فرمايي:







   
  


االسراء97 :
او كله چي د كوم كلي د تباه كولو اراده وكړو نو
مترفينو ته ئې امر وكړو ،او هغوى هلته سرغړاوى وكړي،
نو د دوى په اړه (د عذاب) وينا محققه شي او په
ځانگړې ورانېدا سره ئې وران كړو.
د عذاب مالئكي د هغو د تدمير لپاره گمارل شوې چي
الهي آيات ئې تكذيب كړي:
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الفرقان87 :
ً چي موسى ته مو هغه كتاب وركړ او د ده ورور
او يقينا
هارون مو ورسره مرستيال وگرځاوو ،دواړو ته مو وويل:
هغه وگړو ته ورشئ چي زموږ آيتونه ئې تكذيب كړي ،نو
تباه تباه مو كړل.
او د هغو په اړه چي په خپل مكر او تزوير مغرور
ول ،گمان ئې كولو چي په خپل تدبير او درايت سره به
له گواښونو او خطرونو خوندي وي داسي فرمايي:
    







   







النحل67 :
ً چي هغو هم پټ تدبيرونه وكړل چي تر دوى مخكي
يقينا
ول ،او هللا د دوى ماڼيو ته د بنسټونو له لوري ورغى؛ نو
چتونه پر دوى د پاسه پرېوتل ،او عذاب له هغه لوري
ورته راغى چي تصور ئې نشو كولى.
قرآن د تاريخ په بېلو بېلو پړاوونو كي د كفري
ځواكونو د ورته او مشابه برخليك او عاقبت په اړه
فرمايي:
    
    
   




يونس916 :
نو آيا د هغو خلكو له (سختو) ورځو پرته د بل څه
انتظار لري چي تر دوى مخكي تېر شوي؟ (ورته) ووايه:
نو انتظار وكړئ چي موږ هم له تاسو سره د منتظرينو په
لړ كي يو.
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غافر81 :
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.








   

 -11دا د دې لپاره چي هللا د هغو موال دئ چي ايمان ئې
راوړى او دا چي كافرانو ته هيڅ موال نشته.
( -)11دا مبارك آيت وايي :دا چي مؤمنان به له ځالنده
او روڼ برخليك سره مخامخ كېږي او كافران له تياره او
سپېره سره؛ د دې وجه دا ده چي د آسمانونو او زمكي
پالونكى رب د مؤمنانو موال ،حامي او مرستندوى دئ او
كافران هيڅ موال او مرستندوى نه لري.
قرآن په دې اړه فرمايي:


...









  

الحج63 :
نو لمونځ قائم كړئ ،زكات وركړئ او له هللا سره خپلي
اړيكي مضبوطي كړئ ،هغه مو موال دئ ،څومره غوره موال او
څومره غوره مرستندوى.
همداراز فرمايي:
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االنفال40 :
او كه ئې مخ واړاوو نو پوه شئ چي هللا مو موال دئ ،غوره
موال او غوره مرستندوى.
     ....







آل عمران951 :
 ...داسي نه ده بلكي هللا ستاسو مل دئ او هغه تر ټولو
غوره مرستندوى دئ.
د هللا له مرستي مه ناهيلي كېږئ ،د بل د مرستي طمع
مه كوئ ،مبادا ماتي د دې باعث شي چي له هللا پرته بل ته
ً د هللا كوم دښمن ته د مرستي الس اوږد كړئ!! هللا
او مخصوصا
تر ټولو غوره مرستندوى دئ.
د دې ټولو آيتونو مطلب دا دئ چي مؤمنان پوه شي چي
د دوى د غلبې يوازينى عامل او بريا او سرلوړۍ اساسي
رمز له هللا تعالى سره د دوى اړيكي او په الهي الرښوونو
د دوى تمسك دئ ،نه ښايي بل چا ته د احتياج الس اوږد
كړي ،پر بل څه تكيه وكړي ،او له بل استعانت وغواړي،
ښايي جدي هڅه وكړي چي د ايمان او صالح عمل له الري له
خپل يوازيني موال او نصير سره خپلي اړيكي مضبوطي
وساتي ،كه نه نو د خيرالناصرين رب له واليت او تأييد
به محروم شي ،نه به بل پناځى ومومي او نه بل يار او
مرستيال .لكه چي قرآن فرمايي:
     




    
    

االحقاف86 :
او څوك چي د هللا د بلونكي اجابت ونه كړي نو نه په زمكي
كي عاجزوونكى دئ او نه له ده پرته بل پالونكي ورته
شته ،همدا دوى په څرگندي تېروتني كي دي.
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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3 :الشورى
او ظالمان داسي دي چي دوى ته نه كوم مل شته او نه
 آيا له ده پرته ئې اولياء نيولي؟! نو،كوم مرستندوى
همدا هللا پالونكى دئ او همدا دى مړي ژوندي كوي او هغه
.پر هر څه ښه توانمن دئ




















     
 

968 :النساء
نو هغه چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي؛
اجر به ئې پوره پوره وركړي او له خپل فضل به مزيد څه
 نو په،وركړي او هغه چي ننگ او لويي ئې كړې وي
دردناك عذاب به ئې تعذيب كړي او له هللا پرته به نه كوم
.ولي ځان ته ومومي او نه كوم مرستندوى



 

     
     
     




68 ـ66 :الفتح
ً
او كه هغه چي كفر ئې كړى له تاسو سره وجنگېږي حتما
 د.به شاگاني واړوي بيا به هيڅ ولي او نصير ونه مومي
هللا هغه سنت چي وړاندي تېر شوى او د هللا سنت ته به هيڅ
.بدلون ونه مومې
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ً چي هللا به هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك
 -12يقينا
عملونه ئې كړي داسي جنتونو ته ننباسي چي ترې الندي
ويالې بهېږي ،او هغه چي كفر ئې كړى داسي متمتع
كېږي او خوري لكه چي څاروي خوراك كوي او اور به د
دوى تمځى وي.
( -)12مؤمنان به په دنيا كي بريا ترالسه كوي او عزت
ته به رسي او په آخرت كي به جنت ته ننوځي ،خو كافران
چي په خپل ژوند كي له خوراك څښاك او له دنيايي
لذائذو متمتع كېدو پرته بل هدف نه لري ،دوى د حيوان
په څېر ژوند كوي او د حيوان په څېر مري او په پاى كي
به دوزخ ته درومي.
دا مطلب په بل ځاى كي په دې صيغه راغلى:
   














الحجر8 :
هغه چي كفر ئې كړى ډېر ځلي به دا خوښوي چي كاش
مسلمانان وى .پرې ئې ږده چي وخوري او متمتع شي او
هيلي ئې مشغول كړي ،ژر به پوه شي.
هغه مخالفين چي نن ئې د حق دښمنۍ ته مال تړلې ،تا
گواښي ،بلنه دي نه مني او ستا د دعوت په وړاندي خنډ
كېږي ،هغه ورځ لري نه ده چي دوى به له خپل مخالفت او
دښمنۍ نادم وي او دا ارمان او هيله به كوي چي كاش ال
د مخه ئې ايمان راوړى وى او مسلمان شوي وى .پرې ئې
ږده چي وخوري او متمتع شي او هيلي ئې مشغول كړي ،ژر
به پوه شي .دوى له خوراك ،څښاك او د دنيا له مال
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متاع خوند اخيستو پرته نه بله مشغولتيا لري او نه
كوم سپېڅلى هدف ،د بې ځايه او غير واقعي هيلو په
خيالي بڼ كي مشغول وي او په هوا كي ځان ته قصرونه
جوړوي.














 
 -13او د كليو څومره داسي ول چي ستا تر دغه كلي
چي ته ئې وايستلې د ځواك له پلوه ډېر مضبوط ول؛
هالك مو كړل او هيڅ مرستندوى ئې نه وو.
( )13ـ په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ او د ده له الري
مؤمنانو ته دا ډاډېينه وركړى شوې چي كه ستا دښمن
ځواكمن برېښي ،ته ئې له خپل ټاټوبي تبعيد كړى يې؛
مطمئن اوسه چي هللا تعالى تر دوى ډېر ځواكمن دښمنان له
منځه وړي ،څومره پر لويو لويو ښارونو او ملكونو مسلط
ځواكونه ،له خپل غولوونكي او هيبتناك ظاهر سره؛ د
خپل عصيان ،فساد او ظلم له كبله له الهي مؤاخذې سره
مخامخ شوي او د اقتدار ټغر ئې ټول شوى!! كله چي د
دوى د هالكت او زوال نېټه رارسېدلې نو هيڅ څه نه دي
توانېدلي چي د دوى مرستي ته راوړاندي شي او د زوال
مخه ئې ونيسي!!
دا مطلب هم د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي راغلى،
لكه چي فرمايي:
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المؤمن22-21 :
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 ونيول چي له
هللا هيڅ ساتونكى ورته نه وو ،دا له دې كبله چي خپلو
پيغمبرانو ئې څرگندي نښي وروړلې خو دوى كفر كولو؛ نو
ً چي هغه سخت تعذيبوونكى ځواكمن دئ.
هللا ونيول ،يقينا
قرآن 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 ډ ېر مضبوط ول؛ خو د خپلو گناهونو له كبله هللا
تعالى ونيول؛ په داسي حال كي چي د هللا تعالى په وړاندي
ئې هيڅ مدافع او ساتونكى نه 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 عذاب اخته شول ،دغه
ً هللا تعالى هم ځواكمن دئ او
تاريخي پېښي ښيي چي يقينا
هم سخت تعذيبوونكى.
په دې مبارك آيت كي هغه دوه وسيلې په گوته شوې چي
كفري ځواكونه د حقپالو مؤمنانو په ضد پرې تكيه كوي
خو په دې سره هيڅكله نه دي توانېدلي خپل تور برخليك
بدل كړي او له الهي مؤاخذې ځان وژغوري( :هغه ځواك چي
ظاهر ئې مضبوط او هيبتناك برېښي) او (غولوونكى
تمدن).
په بل ځاى كي دا مطلب له مزيد تفصيل سره راغلى:
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المؤمن 83:ـ82


نو آيا په زمكي كي نه دي گرځېدلي چي ليدلي ئې وى؛ د
هغو پايله څنگه وه چي تر دوى وړاندي ول ،تر دوى زيات
ول ،او د ځواك او په زمكي كي د آثارو له پلوه ډېر
پياوړي ،نو هغه څه له دوى كوم څه دفع نه كړى شو چي
دوى ترالسه كول .او كله چي د دوى پيغمبرانو څرگندي
نښي وروړې په خپلي هغي پوهي ئې خوښي وكړه چي ورسره
وه او هغه څه د دوى په اړه ترسره شول چي دوى ملنډي
پرې وهلې.
په دې مباركو آيتونو كي دا حقائق ځلېږي:
 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.
گورئ چي د حق دښمنان په دغو پنځگونو وسائلو او
امكاناتو مجهز ول او د هغوى په مټ ئې د حقپالو
مقابله كړې خو نتيجه ئې نه ده ترالسه كړې:
1ـ د پلويانو ډېرښت.
2ـ د وسائلو او امكاناتو له پلوه ځواكمني.

محمد
د قرآن پلوشې
110
3ـ تمدن او مدني پرمختگ.
4ـ فنون او تخنيك.
3ـ سطحي او غولوونكى علم.
په بل ځاى كي د زر ،زور او تزوير ځواكونه چي د
قارون ،فرعون او هامان په څېرو كي ئې تمثيل او
انځوروي د هغه موسى ﷵ په مقابل كي ږدي او پايله ئې
څېړي چي يوازي دئ او فقط بينات په واك كي لري ،د
نښتي پايله داسي گڼي:
   












العنكبوت81 :

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.
يعني د 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.
په بل ځاى كي د قارون وينا راوړي او وايي:




     





    
     



القصص:
 

63
وئې ويل :له دې پرته بل څه نه دي چي ما ته راكړل شوى
(مال او دولت) زما د هغي پوهي او هنر نتيجه ده چي زه
ئې لرم ،آيا په دې نه پوهېدو چي هللا تر ده د مخه ډېر
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داسي خلك هالك كړل چي زور ئې تر ده زيات او راټول كړى
(مال او دولت) ئې تر ده ډېر وو؟ او له مجرمانو د دوى
د گناهونو (د څرنگوالي او املونو) پوښتنه نه كېږي.
د قارون ځواب دا وو :څه چي لرم زما د هنر او
كمال؛ او زيار او زحمت نتيجه ده ،په الس ته راوړو كي
ئې نه د چا د احسان او پېرزويني مرهون او پوروړى يم
او نه ئې چا ته په څه وركولو مكلف!! هللا تعالى ده او
ده ته ورته مغرورو او بخيلو شتمنو ته په ځواب كي
فرمايي :آيا نه پوهېږي چي تر ده د مخه مو داسي شتمن
خلك هالك كړل چي هم ئې ځواك او قوت تر ده زيات وو او
هم ئې شتمنۍ ،خپل قوت او شتمنيو مغرور كړي ول او
غرور او بخل باعث شو چي د هللا تعالى په سخت عذاب اخته
شي ،هغه مهال چي د هللا تعالى عذاب پرې نازلېدو نو د
گناهونو (د څرنگوالي او املونو) پوښتنه نه ترې كېده،
دا ورته نه ويل كېدل چي شتمني دي څنگه او له كوم هنر
او كمال په استفادې سره او د كومي گناه د ارتكاب له
الري تر السه كړه؟!! له هر مجرم بډاى سره به همدا
معامله كېږي.
همداراز فرمايي:




   
    
   






   
   





الروم1 :
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،
د عاديانو د تكبر او لويي پايله داسي انځوروي:
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فصلت 95 :ـ 97
او عاديانو 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.

   







 

 -14نو آيا هغه چي د خپل رب پر يوه څرگند دريځ وي
د هغه چا په څېر دئ چي بدي كړني ئې ورته ښايسته
كړى شوې او د خپلو هوسونو متابعت ئې كړى؟!
( -)14دا آيت دوې متفاوتي څېرې انځوروي :يوه د هغه
چا چي خپله تگالره په بصيرت سره غوره كوي ،د بيناتو
په رڼا كي د واضح او څرگندو اهدافو په لوري په دقت
او احتياط سره درومي ،بله د هغه چا چي نه د خپلي
تگالري او كړنالري په انتخاب كي د خپل عقل ږغ ته غوږ
نيسي او نه د خپل ژوند د موخي او هدف په ټاكلو كي د
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خپل ضمير او وجدان حكم ته اعتناء كوي ،د هوى او هوس
بنده دئ او خپلي بدي او كرغېړني كړني ښايسته او ښكلي
گوري!! قرآن خپل مخاطب پوښتي :آيا دا دواړه سره
برابر دي؟!!
دا مطلب له هغه وروسته زموږ مخي ته ږدي چي تر دې
وړاندي ئې ويلي :او د كليو څومره داسي ول چي ستا تر
دغه كلي چي ته ئې وايستلې د ځواك له پلوه ډېر مضبوط
ول؛ هالك مو كړل او هيڅ مرستندوى ئې نه وو .د دې معنى
دا ده چي د مخكنيو هالك شوو ولسونو د استئصال او وركي
عوامل او د حقپالو د بريا او فالح اسباب بايد په هغي
تگالري كي ولټوو چي دوى غوره كړې وه ،د حق پالو او
باطل پالو په تگالرو او كړنالرو كي ژور توپيرونه دي،
دا تفاوتونه او امتيازات د دوى د بېلو او متفاوتو
پايلو باعث شوي ،د انسان د برخليك په ټاكلو كي
پرېكنده او قاطع ونډه د انسان هغه انتخاب لري چي دى
ئې د خپلي فكري او عملي تگالري په اړه كوي نه هغه
وسائل او امكانات چي دى ئې په واك كي لري او خپلو
موخو ته د رسېدو لپاره ئې كاروي ،دا وسائل او ذرائع
يوازي هغه مهال مفيد او مؤثر گرځي او گټه رسولى شي
چي په سالم جهت كي او په غوره توگه وكارول شي ،د يوه
صالح او هدفمن انسان په واك كي وي ،خو كه هغوى د
مفسدينو په واك كي وي او كارونه ئې د هوى او هوس په
حكم وي او د فساد ،ظلم ،بدكارۍ او رذائلو په گټه
استخدام شي او د شر او فساد د تقويې په خدمت كي وي
نو د هالكت او تباهۍ په اسبابو بدلېږي ،د هر نهضت
بريا او ماته د هغه په فكري او عملي تگالري او د
اهدافو او سياستونو په څرنگوالي پوري مربوطه ده نه د
هغو وسائلو او امكاناتو په څرنگوالي پوري چي د نهضت
غړي ئې په واك كي لري ،يا ئې دښمن پرې سمبال دئ ،د
دې مسلم حقيقت مصداق په هر ټولنيز انقالب او تحول كي
په څرگنده توگه كتلى شو ،جابر واكمنان گورو چي ظاهر
ئې ځواكمن او مستحكم برېښي او د دوى د جابرانه
واكمنۍ په ضد به د داسي كمزورو وگړو پاڅون پيل شي چي
سنگر ئې ضعيف او كمزورى ،شمېر ئې لږ ،وسائل او
امكانات ئې محدود ،خو له لنډي مودې وروسته به گورو
چي د دغو مغرورو واكمنانو اقتدار به د همدغو كمزورو
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انقالبيونو په الس پاى ته ورسېږي .قرآن د دغو پېښو په
توجيه او تفسير كي وايي :چا چي خپل تگلورى د بيناتو
په رڼا كي وټاكو او د همدې مشعل په رڼا كي د سپېڅلي
هدف په لور وخوځېدو په هيڅ توگه له هغه چا سره نشي
برابرېدى چي خپل تگلوري د هوى او هوس په غوښتنه
ټاكي ،په تياره كي له كوم مشعل پرته د نامعلوم او
مجهول هدف په لوري درومي ،د ښه او بد له تمييز او
تفكيك عاجز وي او خپلي بدغوني كړني ورته ښايسته
برېښي.
دا مطلب هم د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي راغلى،
لكه دا:
   




    














االنعام966 :
آيا هغه چي مړ وو ،بيا مو راژوندى كړ او داسي رڼا مو
ورپه برخه كړه چي په هغې سره په خلكو كي تگ كولى شي،
هغه چا ته به ورته وي چي په داسي تيارو كي وي چي ترې
وتونكى نه وي ،كافرانو ته همداسي هغه څه ښايسته شوي
چي دوى ئې كوي.
په دې مبارك آيت كي څو ډېري مهمي او اساسي خبري
په ايجاز او اختصار سره شوې:
 كفر داسي دئ لكه مرگ او ايمان داسي دئ لكه ژو ند،
كافر د مړي په څېر دئ او مؤمن د ژوندي په څېر.
 څوك چي كافر وو او هللا تعالى ايمان ورپـه برخـه كـړ
داسي دئ لكه چي مړ وو او هللا تعالى راژوندى كړ.
 د هللا تعالى الرښود كتاب داسي دئ لكه روڼ څراغ چي په
تياره كي انسان ته الر ښيي.
 د دې روڼ څراغ په رڼا كي انسان كولى شي د خلكو په
منڅ كي د تلو الر ځان ته روښانه كړي ،دوسـت او دښـمن،
صالح او طالح ،مؤمن او منافق ،ښه او بد وپېژني ،لوړي
او ژوري وويني ،خنډونه او گړنگونه ورته جوت شي.
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 بې ايمان انسان په يوې كفري ټولني كي هغه چـا تـه
ورته دئ چي په پرېړو تيـارو كـي پـروت وي او د وتلـو
ټولي الري پرې بندي وي.
 دا تياره په حقيقت كـي د جهـل ،شـرك او كفـر هغـه
تياره ده چي د ده پر زړه ،دماغ او سـترگو ئـې سـيورى
غوړولى ،د ده معيارونه ئې مختل كړي ،د ده احساسات او
مشاعر ئې ځپلي ،خپلي بدي كړني ئې ورته ښايسته كړې.
 آيا دا دواړه سره برابر دي؟ كوم د عقـل او وجـدان
خاوند به دا دواړه برابر وگڼي؟!
قرآن په دې اړه په بل ځاى كي فرمايي:







  
...  

الحديد65 :
ً چي خپل پيغمبران مو له بيناتو سره ولېږل او
او يقينا
له دوى سره مو كتاب او ميزان نازل كړ چي وگړي په عدل
او انصاف قائم شي...
هو؛ يوازي د هللا د كتاب د څرگندوونكو آيتونو په رڼا
كي او د هغه ميزان په مرسته د عدل او قسط د اقامې او
پلي كولو امكان ترالسه كولى شو چي هللا تعالى د خپلو
پيغمبرانو په الس موږ ته رالېږلى ،يوازي له دې الري
كولى شو د ظلم او تېري مخه ونيسو ،له الهي معيارونو
پرته د عدل او ظلم او د حق او باطل تشخيص او تفكيك
ممكن نه دئ ،هر هغه مالك او معيار چي د الهي معيارونو
او موازينو مطابق نه وي يا له هوا او هوس راټوكېدلى
او يا د ظلم او تجاوز د توجيه لپاره وړاندي شوى.
قرآن د بدر په جگړي كي د مؤمنانو بريا داسي
تعبيروي:
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االنفال36 :
كله چي تاسو په نږدې څنډي كي وئ او دوى په لري څنډي
كي او كاروان له تاسو كښته ،كه مو په خپلو كي وعده
ً به مو په دې وعدې كي تخلف كړى وو ،خو د
كړې وى حتما
دې لپاره چي هللا هغه كار ترسره كړي چي كېدونكى وو ،تر
څو هغه څوك هالك شي چي د بينه (عقيدې) له پلوه هالك
شوى او هغه څوك ژوندى پاته شي چي د (بينه) له لحاظه
ً چي هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
ژوندى دئ او يقينا
يعني هللا تعالى غوښتل په دې جگړي سره هغه لورى هالك
شي چي له فكري او اعتقادي پلوه د مړو په څېر دئ او
هغه چا ته ژوندون ورپه برخه شي چي له فكري او
اعتقادي پلوه د ژوندي پاته كېدو وړ دئ ،د بدر په
ميدان كي دوه داسي لوري سره مخامخ شوي چي يو ئې د
نظامي تجهيزاتو او د جنگياليو د شمېر له پلوه برالسى
دئ خو له اعتقادي او فكري پلوه سخت پرېوتى او وروسته
پاته ،بل لورى له نظامي لحاظه كمزورى ،تجهيزات ئې لږ
او د جنگياليو شمېر ئې كم ،خو له فكري او اعتقادي
لحاظه برالسى او پرمخ تللى ،جگړه د هغه لوري په گټه
پاى ته رسي چي په فكري لحاظ ژوندى دئ او هغه څوك له
ماتي سره مخامخ كېږي چي له اعتقادي پلوه مړو ته ورته
دئ ،هللا تعالى غوښتل چي دغه حقيقت خلكو ته عمالً وښيي.
د قرآن له نظره د ماتي ،ذلت او په الهي عذاب د
اخته كېدو اساسي عوامل او دالئل دا دي:
الف ـ په معيارونو كي مغالطه :د بقاء او تداوم امكان
په هغي تگالري كي مضمر او ميسر دئ چي پر مضبوطو
اعتقادي او فكري بنيادونو او بنسټونو مبتني وي ،كافر
وگړي چي د ښه او بد د تشخيص لپاره څرگند او روښان
معيار او مالك نه لري د خپلو بدو كړنو په اړه په ژوري
مغالطې كي وي ،د خپلو بدو عملونو قباحت نشي درك
كولى ،په دې نه پوهېږي چي له خپلي فطري انساني الري
ئې انحراف كړى ،د گنده عملونو په ناولي ډنډ كي
پرېوتي ،د دې متعفن ډنډ بد بوى نشي احساسولى ،پر
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خپلي بدي وضعي راضي وي ،پر هغه څه فخر كوي چي بايد
پرې شرمېدلى ،دا مغالطه د دې باعث كېږي چي هغوى د
خپلي غلطي تگالري او ناسمي كړنالري په اړه بياكتنه او
تجديد نظر ونكړي او خپل شخصيت د هغو انساني معيارونو
مطابق اصالح او عيار نه كړي چي فطري انساني معيارونه
دي .دا مطلب د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي څېړل شوى،
لكه دا:




   








االنعام38 :
نو ولي ئې هغه مهال زاري ونكړه چي زموږ عذاب ورته
راغى ،خو زړونه ئې سخت شول او شيطان هغه څه ورته
ښايسته كړل چي دوى به كول.
دا مبارك آيت ښيي چي كله كله انسان داسي پړاو ته
ورسېږي چي زړه ئې سخت شي ،شيطان ئې پر زړه او دماغ
سيورى وغوړوي ،معيارونه ئې وربدل كړي ،ټول غلط
كارونه ورته ښايسته كړي ،په دې حالت كي كه مصيبتونه
هم ورباندي راشي نو خپل رب ته رجوع نه كوي .په دې
سره موږ ته الرښوونه كېږي چي يوازي په تبليغ سره د هر
چا د هدايت كېدو طمع ونه لرو ،ځكه داسي خلك هم شته
چي ستر ستر مصيبتونه هم دوى له گناهونو نشي
راگرځولى.









  
      





االنعام130 :
او همداسي ډېرى مشركينو ته د دوى شركاوو د خپلو
زامنو وژل ښايسته كړ ،د دې لپاره چي په هالكت كي ئې
وغورځوي او خپل دين ورته شكمن كړي ،او كه هللا غوښتلى
نو دوى به دا كار نه وو كړى ،نو دوى په خپلو
افتراءاتو كي پرېږده.
دلته ويل شوي چي مشركينو ته د دوى شركاوو د اوالد
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وژنه ښايسته كړې وه ،په دې اړه الندي خبري په پام كي
وساتئ:
 د دې وينا مراد يا دا دئ چـي شرك دوى دې حـد تـه
رسولي وو چي د خپل اوالد وژنه ورته سم كار معلـوم شـي
او يا دا چـي د دوى هغـو مـذهبي مشـرانو ،پيرانـو او
ـت
ـر او بـ
ـغ او د قبـ
ـامي او مبلـ
ـرك حـ
ـي د شـ
ـائخو چـ
مشـ
مجاورين ول ،دي وژني ته چمتو كړي وو.
 دغه شرك او دغو شرك پالو مذهبي مشرانو په دې هالكت
كي غورځول او د حقيقي دين په اړه ئې دوى ته شـكوك او
شبهات راوالړول.
د فرعون په اړه فرمايي:







    
   

مؤمن86 :
او 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.
فرعون ته خپل ټول كركجن او بدغوني اعمال ،د
مظلومانو زامن وژل ،لوڼي ئې د وينځو په توگه ساتل،
طبقاتي نظام حاكمول ،ځان د مصر د ټولو شتمنيو خاوند
گڼل  ...او ټول نور ظالمانه كارونه ورته ښايسته
برېښېدل!!!
ب ـ هوسپالنه :كافر هغه څوك دئ چي خپل هدف او جهت د
هوس په حكم ټاكي ،نه د عقل وينا ته غوږ ږدي ،نه د
علم پرېكړه مني او نه د عدل غوښتني ته اعتناء كوي،
نه په خپلو كړنو كي عادالنه انساني ضوابط او مقررات
مني ،په هر كار كي له هوى او هوس تبعيت كوي ،په هر
دريځ كي او هر اقدام كي سپېڅلي انساني اهداف په پام
كي نه لري او نه منحطو اوپرېوتو اهدافو ته د رسېدو
په الر كي د هيڅ ضابطې او حد التزام كوي ،لكه چي قرآن
كريم فرمايي:
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القصص51 :

نو كه ئې ځواب درنه كړ (ستا بلنه ئې ونه منله) نو
پوه شه چي دوى د خپل هوى او هوس متابعت كوي ،او
تر هغه چا به زيات بې الرى څوك وي چي له الهي
ً چي
الرښووني پرته ئې د خپل هوس متابعت كړى ،يقينا
هللا داسي ظالم وگړي نه هدايتوي.
همدا راز فرمايي:
   
  



    










   




















االعراف967 -965:
او دوى ته د هغه چا قصه ولوله چي خپل آيتونه مو
وركړل ،خو ترې ووت او شيطان ورپسې شو او له الروركو
څخه شو .كه مو غوښتى نو په دې سره به مو لوړ كړى وو
خو هغه د زمكي په لور تلپاتى شو (ونښت) ،او په خپل
هوس پسې شو ،نو مثال ئې سپي ته ورته دئ ،كه بريد پرې
كوې هم ژبه راباسي او كه ئې پرېږدې هم ژبه راباسي،
دا د هغو خلكو مثال دئ چي زما آيتونه ئې تكذيب كړي،
نو قصې ورته بيان كړه چي فكر وكړي.
دلته يو ځل بيا د علماء سوء په اړه يوه جامع وينا
شوې ،د هغه چا په اړه چي د هللا تعالى د كتاب څه علم
وركړى شوى ،خو د دې په ځاى چي عمل پرې وكړي او د
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الهي الرښوونو په رڼا كي ژوند وكړي ،له دې رڼا وتلى،
شيطان ورپسې شوى ،يعني د شيطان الرښود او استاد ترې
جوړ شوى ،د دې په ځاى چي دى په شيطان پسي والړ شي،
شيطان په ده پسي روان شوى ،په خپله تېروتى وو او نور
ئې تېرايستلي .كه هللا تعالى غوښتلى او په ده كي د دې
وړتيا وى نو په دې علم سره به ئې ده ته لوړي درجې
وركړې وې ،په دنيا كي لوړ عزت او په آخرت كي د جنت
لوړ مقام ،خو هغه په زمكي پوري ونښت ،د لوړ تگ لپاره
ئې پياوړي او مضبوط وزرونه نه درلودل ،بې همته وو،
اوس ئې د حق مخالفت او د هللا تعالى د آيتونو تكذيب ته
كلكه مال تړلې ده ،كه ئې په دې كار مالمت كړې او وئې
رټې هم خپله خوله نه بندوي او كه ئې خپلي مخي ته
پرېږدې او څه ورته ونه وايي هم ،مثال ئې هغه سپي ته
ورته دئ چي كه ورته ووايې :چغه! ژبه ئې راوتلې وي او
كه ئې پرېږدې هم .د آيت له وروستۍ برخي په ډېر وضاحت
سره معلومېږي چي دا مثال د هغو خلكو لپاره راوړل شوى
چي په خپلو اوږدو او تېرو ژبو سره د هللا تعالى د دين
مخالفت كوي.
هو؛ داسي كس سپي ته ورته دئ ،هغه سپي ته چي له
ظاهري وضعي او راوتلې ژبي ئې داسي معلومېږي چي تږى
دئ او له ډېري تندي ئې ژبه راوتلې حال دا چي دا د ده
طبيعت دئ او له تندي سره هيڅ تړاو نه لري ،هوسپال
انسان هم دې ته ورته وي ،سپك ،لوړو انساني اهدافو ته
له اعتناء عاجز ،له اوچت او شريف انساني مقام الندي
پرېوتى ،د دنائت ،طمع او حرص په حضيض كي نسكور شوى،
هوى او هوس ئې نه پرېږدي چي يوه شېبه له كچه وينا،
طمعي او حرص منصرف شي او له غلطو ويناوو او غوښتنو
خپله خوله بنده كړي.
قرآن په بل ځاى كي فرمايي:
   







الفرقان43 :

آيا هغه ته دي پام نه دئ كړى چي خپله هوى او هوس
ئې ځان ته اله (معبود) گرځولى ،نو آيا ته پرې
وكيل يې؟

د قرآن پلوشې
محمد
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دا مبارك آيت موږ ته وايي چي له حق او حقپالو سره
د ځينو د مخالفت وجه دا وي چي هغوى د خپل هوس بندگان
وي ،د نفس او هوس بندگي ئې دې ته نه پرېږدي چي حق
ومني ،د حقپالو په الر روان شي او د هغوى ملگرتيا
وكړي،
په بل ځاى كي بني اسرائيلو ته په خطاب كي فرمايي:



...












البقره36 :
نو آيا هر كله چي كوم پيغمبر درته هغه څه راوړل چي
ستاسو نفسونو نه خوښول ،كبر او لويي غوښتنه مو وكړه،
نو ځيني مو تكذيب كړل او ځيني وژنئ!!
يعني له پيغمبرانو او له زړه سواندو داعيانو سره
د مخالفت يوه لويه وجه دا وي چي ځان غوښتونكي او د
هوى او هوس بندگان د دوى په بلني او دعوت كي د خپلو
نفسي غوښتنو خالف الرښووني گوري .د دوى د مخالفت وجه
دا نه وي چي په حقيقت نه پوهېږي يا دعوتگرانو كافي
او مقنع دالئل د دوى مخي ته نه وي اېښي .عيسى عليه
السالم بني اسرائيلو ته څومره څرگندي نښي راوړې ،خو د
دې پر ځاى چي ايمان پرې راوړي ،د ده د وژلو لپاره ئې
مال وتړله ،د ده ياران ئې په صليب وځړول ،په اور كي
ئې واچول او د دوى د ځورولو لپاره ئې له هيڅ جنايت
ډډه ونكړه.
همداراز فرمايي:
    



     







    
      
 

البقرة961 :
او نه به يهودان هيڅكله له تا راضي شي او نه نصارا،

محمد
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ترڅو چي د دوى په دين پسي روان نه شې( ،ورته) ووايه:
يوازي د هللا الرښوونه الرښوونه ده او كه د دوى په هوى او
هوس پسي له هغه وروسته والړې چي تا ته د علم څه برخه
راغله ،نو له هللا به نه كوم موال ترالسه كړې او نه كوم
مرستندوى.




   




   



   


    
   













 
 -13د هغه جنت مثال چي متقيانو ته ئې وعده وركړى
شوې (داسي دئ) :په هغه كي د داسي اوبو ويالې دي
چي نه گنده كېږي ،او د داسي شيدو ويالې چي خوند
ئې نه بدلېږي ،او د داسي شرابو ويالې چي څښونكو
ته خوندور دي ،او د داسي شاتو ويالې چي صفا كړى
شوي ،او دوى ته په هغه كي هر ډول مېوې دي او د
خپل رب بخښنه ،آيا (دا به) د هغه چا په څېر وي چي
په اور كي تلپاته دئ او داسي گرمي اوبه به پرې
څښل كېږي چي كولمې به ئې ټوټې ټوټې كړي؟!!
( -)13دا دواړه ډلي؛ د متقيانو او د هوس د بندگانو؛
نه په دنيا كي سره برابري دي او نه په آخرت كي ،په
آخرت كي به يو په جنت كي تلپاتى وي او بل په جهنم
كي ،يو د دې وړ چي د جنت پراخ نعمتونه ئې په برخه وي
او نيمگړتياوي او اشتباهات ئې وبخښل شي او بل د دې
مستحق چي د تل لپاره په دوزخ كي وي .يوه له حرامو او

د قرآن پلوشې
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گنده وو ډډه كوله نو د جنت پراخ پاكيزه نعمتونه به
ئې په برخه شي ،بل له ناولو او حرامو ډډه نه كوله ،د
فتنو اورونه ئې بلول ،نو اوس به په دوزخ كي وي او
څښاك ئې داسي گرمي اوبه چي كولمې ئې قطع كړي.
لكه څنگه چي په دنيا كي د دغو دواړو ډلو كړني او
نتائج ئې ژور توپيرونه لري په قيامت كي او هغه مهال
چي د عملونو بشپړ او كامل نتائج جوت كېږي او متناسبه
بدله پرې مرتب كېږي د دواړو ډلو تر منځ پراخ
توپيرونه مشاهده كېږي .دواړه به خپلو كړنو ته ورته
بدله ترالسه كوي.
قرآن دا مطلب په بل آيت كي داسي توضيح كوي:




    
   
    
   



الرعد85 :
د هغه جنت مثال چي متقيانو ته ئې وعده وركړى شوې
(داسي دئ چي) ترې الندي ويالې بهېږي ،خواړه (مېوې) ئې
تلپاته دي او سيورى ئې هم ،دا د هغو وگړو پايله ده
چي تقوى ئې وكړه ،او د كافرانو پايله اور دئ.
په بل ځاى كي فرمايي:



























المرسلت 41 :ـ 43
بې شكه چي پرهېزگاران به د چينو خوا ته وي او سيورو
كي .او هرراز مېوې چي غواړي ئې .د هغو عملونو په وجه
ئې په خوند خوند وخورئ وڅښئ چي تاسو به كول .مونږ خو
نېكانو ته داسي بدله وركوو .افسوس په دې ورځ د
مكذبينو په حال.
پرهېزگاران به په جنت كي وي ،د ونو تر سيوري
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الندي ،د چينو شاوخوا كي ،ډول ډول هغه مېوې ئې مخي ته
چي زړه ئې غواړي ،دوى د مكذبينو په مقابل كي ول،
هغوى قيامت دروغ گاڼو ،دوى پرې ايمان درلود ،هغوى له
دې كبله جرم او خيانت ته الس كاوو چي په آخرت او الهي
محاسبې ئې باور نه وو ،دوى له دې كبله له گناه او
خيانته ځان ساتو او پرهېزگار ول چي په قيامت ،د هللا
تعالى په وړاندي ودرېدو او الهي محاسبې ئې باور وو،
نو ځكه به ئې پايله له هغوى بېله وي ،هغوى د دوزخ په
لوخړو كي او دوى د جنت د ونو تر سيوري الندي ،د چينو
شا وخوا كي او هرراز مېوې ئې مخي ته!! نېكانو ته د هللا
تعالى بدله داسي وي!! په جنت كي به په دوى دا غږ
كېږي چي په خوند خوند وخورئ وڅښئ ،تاسو د همدې مقام
او دغو نعمتونو وړ ياست .افسوس افسوس د مكذبينو په
حال.
همدا راز فرمايي:
   
    




    











     













    













 

الغاشه97-9 :
آيا تا ته رسېدلى دئ خبر د آ پوښونكې؟ څه څېرې به په
دې ورځ وي وېرېدونكې .ستړې او ستومانه .ننوځي به سره
اور كي .خړوبېږي به له يوې تودې چينې .نه به وي
خوراك دوى لره پرته له اغزن بوټي .نه به څوربولى شي
او نه خو به د لوږي چاره كړلى شي .په دغه ورځ به
ځيني څېرې خوښي وي .راضي په خپلو هڅو .عالي شأنه

د قرآن پلوشې
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جنتونو كي .نه به اوري هلته بېهوده وينا .په دې كي
وي جاري چينې .په دې كي لوړ تختونه .او جامونه هري
خوا ته اېښودلي .او په ليكه ږدول شوي بالښتونه .او
خواره نفيس فرشونه.
لكه چي گورئ قرآن كريم د كفارو پايله داسي
انځوروي :د دوزخ په اور كي به وي ،څېرې ئې توري،
سپېرې او د يأس توره پرده پرې غوړېدلې ،په سپكوونكي
او مهين عذاب اخته او معذب ،او د دوى په مقابل كي د
مؤمنانو حالت داسي انځوروي :په لوړو لوړو جنتونو كي
به وي ،له هر ډول رفاه او سوكالي برخمن ،د جنت د ونو
تر سيوري الندي ،پر تختونو ناست ،ډول ډول نعمتونو
احاطه كړي ،قرآن دا بېل بېل انځورونه زموږ په وړاندي
ږدوي او په مكرره توگه دا يادوني راته كوي چي مؤمنان
د كفري ځواكونو د كاذب شأن او شوكت تر اغېز الندي
رانشي ،د مترفينو او مستكبرينو رفاه ،راحت ،پراخ
وسائل او نعمتونه ئې ونه غولوي ،د هغوى په وړاندي د
حقارت احساس ونه كړي ،ذلت او دنائت ته تسليم نشي ،او
متيقن وي چي په پاى كي به دا غولوونكى او د څو ورځو
كاذب جاه او جالل پاى مومي ،پاى به ئې ذلت ،سپكاوي او
شديد الهي عذاب وي ،بايد تل د عزت ،سعادت او سرلوړۍ
هغه حالت په پام كي ولري چي په آخرت كي به ئې په
برخه كېږي ،هيڅكله او په هيڅ حالت كي دي ځان حقير او
بې چاره نه گڼي.




   
   



   






 
 -16او د دوى ځيني داسي دي چي تا ته غوږ نيسي تر
هغه چي ستا له خوا ووځي؛ نو هغو ته چي پوهه ئې په
برخه شوې وايي :همدا اوس ئې څه وويل؟ دوى هغه
وگړي دي چي هللا د هغوى پر زړونو مهر لگولى او په
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خپلو هوسونو پسي تللي.
( )16ـ كافر په اصل كي يو سفيه او ناپوه انسان دئ چي
خپل عقل ئې وزگار پرېښى ،د هوى او هوس بنده شوى،
هوسپالني د ده پر زړه او دماغ خپل تور وزر غوړولى ،د
حقيقت له درك او پر هغه له ايمان ئې عاجز كړى ،چي
كله د كوم زړه سواند مبلغ او فكور دعوتگر ويناوو او
نصيحتونو اورېدو ته اړ شي؛ كه څه هم د رسول هللا ﹽ په
څېر اغېزمن مبلغ او دعوتگر وي؛ نه يوازي څه اغېز پرې
نه كوي او د زړه او دماغ دړه ئې ورته نه پرانيستل
كېږي بلكي د تبليغ او نصيحت په پاى كي له نورو
پوښتي :ده څه وويل؟!! زه خو پرې پوه نشوم!!
لكه چي گورئ كافر وگړي د غرور ،تكبر ،د هوى او
هوس بندگي ،د خپلو گنده كړنو بدوالى نه احساسول او
غوره ئې گڼل او له نعمتونو د څارويو په څېر تمتع ،او
گڼ شمېر نورو خصلتونو تر څنگ سفيه او كمعقل دي ،د
څرگندو حقائقو له درك عاجز دي ،دومره ناپوه چي د
دعوت له يوې مهمي غونډي له وتلو او د رسول هللا ﷵ په
څېر د يوه اغېزمن داعي او مبلغ د اغېزناكي وينا له
اورېدو وروسته له نورو پوښتي :دا څو شېبې وړاندي
رسول هللا ﷵ څه وويل؟!! يعني له دې اغېزناكي وينا ئې
هيڅ څه نه دي ترالسه كړي ،تش الس او په داسي حال كي له
غونډي وځي چي له نورو د وينا د مطالبو په اړه پوښتني
كوي!! د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي د كافرانو دغه
سفاهت ته گوته نيول شوي ،لكه چي فرمايي:
   
   
    




   
    
البقرة 6 :ـ 0


ً هغه چي كافران شوي؛ په دوى برابره ده چي وئې
يقينا
وېروې يا ئې ونه وېروې ،ايمان نه راوړي .هللا د دوى پر
زړونو او د دوى پر غوږونو مهر لگولى او پر سترگو ئې
ځانگړې پرده ده او دوى ته ستر عذاب دئ.
په بل ځاى كي فرمايي:

د قرآن پلوشې
محمد
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االعراف961 :
ً چي د دوزخ لپاره مو له پېريانو او انسانانو
او يقينا
ډېر پيدا كړي ،دوى زړونه لري خو پرې پوهېدى نشي،
سترگي لري خو پرې ليدى نشي ،غوږونه لري خو پرې
اورېدى نشي ،دوى د څارويو په څېر دي بلكي الزيات
الروركي ،همدا دوى غافل او بې خبره دي.
دا آيت موږ ته ښيي :جهنم د هغه چا ځاى دئ چي :د
زړه دړه ئې حقيقت ته نه پرانيستل كېږي ،په عالم كي
له خورو نښو عبرت نه اخلي ،د حق وينا اورېدو ته چمتو
نه دئ ،زړه ،سترگي او غوږونه لري خو هغه كار ترې نه
اخلي چي په دغو غړو سره بايد ترسره شي ،د حيواناتو
په څېر او تر هغوى هم په فهم او بصيرت كي ټيټ دي.







 
 -17او هغه چي هدايت شوي هدايت ئې ورزيات كړ او د
دوى تقوى ئې ورپه برخه كړه.

( )10ـ د مخكنۍ سفيه او ناپوه ډلي په مقابل كي هغه
مؤمن وگړي گورو چي ويښ ضمير او حساس وجدان ئې د دې
باعث كېږي چي د هري وينا ژورو ته رسېږي ،له هر نصيحت
په پراخه پيمانه برخمن كېږي ،د معرفت دړي ئې پر مخ
پرانيستل كېږي ،فكرى او اخالقي رشد او كمال ئې په
برخه كېږي او تقوى او پرهيزگاري ئې زياتېږي.
هغه وگړي چي د ايمان په پلوشو كي د حق او حقيقت
لوري ته هدايت شوي او مصمم دي چي د دغو ايماني
الرښوونو په رڼا كي به په مستقيمي الر درومي ،دا عزم
او هوډ ئې باعث شي چي د داعي او واعظ مواعظ او
ارشادات ئې الزيات هدايت كړي او ورو ورو ئې د تقوى
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لوړ او ارفع مقام ته ورسوي.
د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي دا مطلب توضيح شوى،
لكه چي راغلي:


































التوبه 963 :ـ 965
او كله چي كومه سوره نازله كړى شي نو د دوى ځيني
وايي :دې (سورې) ستاسو د كوم يوه ايمان ورزيات كړ؟
نو هغه چي ايمان ئې راوړى ايمان ئې ورزيات كړ؛ په
داسي حال كي چي خوشحالي كوي .او هغه چي په زړونو كي
ئې بيماري ده؛ د دوى پر پليتي ئې پليتي ورزياته كړه
او په داسي حال كي مړه شول چي كافران ول.
همداراز فرمايي:



   





العنكبوت71 :
ً به خپلي الري
او هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
وروښيو او يقينا
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.
او فرمايي:
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االنفال6 :
مؤمنان خو هغه دي چى كله د هللا يادونه وشى زړونه ئى
ورېږدي او چى د ده آيتونه پرې ولوستل شى ايمان ئى
ورزيات كړى او په خپل رب توكل كوي.
په بل ځاى كي فرمايي:










    






االحزاب66 :
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.
هغه چي د ايمان په ځالندي كرښي وړاندي درومي؛ د
تقوى او پرهيزگارۍ تر لوړو څوكو رسي او هادي او نصير
رب خپل تأييد او معيت د دوى مل كوي او خپل عنايات او
بركات ورپه برخه كوي ،د دښمن له كيد او مكر ئې ساتي،
په چارو كي ئې آسانتيا رامنځته كوي او عاقبت ئې ورته
احسن او غوره گرځوي.
لكه چي قرآن فرمايي:
    





النحل963 :
ً چي هللا له هغو سره مل دئ چي تقوى (ځان ساتنه) ئې
يقينا
وكړه او هغه چي محسنين (احسان كوونكي) دي.
يا دا:
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االعراف17 :
كه كليوالو ايمان راوړى وى او تقوى ئې درلودى نو موږ
ً د آسمانونو او د زمكي د بركاتو (دروازې د
به حتما
دوى پر مخ) پرانيستې وې ،خو دوى دروغ وگڼلو ،نو په
هغه څه مو ونيول چي دوى كول.
په بل ځاى كي فرمايي:











   










آل عمران961 :
كه كومه ښېگڼه درورسېږي دا ئې خفه كړي او كه كوم
كړاو درورسېږي پر دې خوښ شي او كه صبر او ځان ساتنه
وكړئ د دوى دسيسې هيڅ تاوان نشي دررسولى ،بې شكه چي
هللا د دوى په كړنو محيط دئ.
يعني د صبر او تقوى په نتيجه كي به د دښمن تدابير
او دسايس له دې كبله شنډ او بې اغېز او خنثى كېږي چي
ستاسو ساتونكي او پالونكي رب پر كافرانو احاطه كړې،
د دوى هڅي داسي نه دي چي د هللا تعالى د واكمنۍ له
دائرې بهر وي او هللا تعالى پرې احاطه نه وي كړې ،د
مالك الملك رب د واكمنۍ او اقتدار كرسۍ پر ټولي زمكي
او ټولو آسمانونو محيط ده ،نه پرېږدي چي د جندهللا په
ضد د شيطان د لښكرو هڅي نتيجه وركړي.
همدا راز د تقوى د نتائجو په اړه فرمايي:
     ...











....

الطالق3-2 :
 ...او څوك چي له هللا ځان ساتنه وكړي هغه ته به (له هم
او غم) د وتلو الر برابره كړي او په داسي توگه به رزق
وركړي چي گمان ئې نه كوي...
     




الطالق3 :
او څوك چي له هللا ووېرېږي هغه ته به په خپلو چارو كي

د قرآن پلوشې
محمد
131
آساني رامنځته كړي.
هللا تعالى له متقيانو سره د زمكي د وراثت ژمنه كړې
ده ،لكه چي قرآن فرمايي:





    










االعراف963 :
موسى خپل قوم ته وويل :له هللا مرسته وغواړئ او صبر
وكړئ ،زمكه خو له شكه پرته د هللا ده ،له خپلو بندگانو
ئې چي چا ته غوښتي وي په ميراث ئې وركوي او نېكه
پايله د پرهېزگارانو ده.
همداراز فرمايي:



   
     
  

القصص38 :
دا اخروي كور خو د هغه چا لپاره ټاكو چي په زمكي كي
نه لويي غواړي او نه فساد ،او غوره پايله د متقيانو
ده.

   
    
   



 
 -18نو آيا له دې پرته بل څه ته انتظار كوي چي د
ً چي
قيامت ورځ په ناڅاپي توگه ورته راشي؟!! يقينا
نښي ئې راغلې دي ،نو كله چي ورته راشي پند اخيستل
به ئې څنگه په برخه شي؟!
( )18ـ هيڅ څه نشي كولى د دې سفيه ډلي ويده ضمير
راويښ كړي ،پرېږده چي د قيامت ناڅاپي راتگ او
هيبتناك غږ ئې راويښ كړي.
د كافرانو او مؤمنانو د هغو پايلو له څېړني
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وروسته چي دوى ئې د خپلو تگالرو په اوږدو كي ترالسه
كوي ،او له هغه بشارت او انذار ،وعد او وعيد ،د
مضبوطو او اغېزمنو دالئلو او حججو له وړاندي كولو
وروسته كه بيا هم د قرآن كافر مخاطبين له خپلو كږو
الرو نه راگرځي نو معلومه ده چي د دوى د الرښووني او
هدايت لپاره بله اغېزمنه طريقه نه موندل كېږي ،مگر
دا چي قيامت په خپلو سترگو وگوري ،خو د قيامت له
ليدو وروسته د توبې دروازې تړل كېږي ،نه ندامت گټه
رسوي او نه تجديد عهد .هغه چي د زړه سواندو
پيغمبرانو دعوت ئې له دې كبله تكذيب كړى چي پر آخرت
باور او اعتقاد ورته گران وو ،دا ئې نه منل چي په
پاى كي به د محاسبې لپاره د خپل رب په وړاندي ودرېږي
او د خپلو گناهونو سزا به گوري ،كله چي په ناڅاپي
توگه د قيامت له هولناكي پېښي سره مخامخ شي او ټول
هغه څه په څرگنده او مشهود توگه په خپلو سترگو وگوري
چي پيغمبرانو ﷵ ورته ويل ،نو له خپلو ټولو كرغېړنو
كړنو او غلطو باورونو به پښېمان او نادم وي ،د جبران
لټه به كوي ،په تضرع او زارۍ سره به غواړي د جبران
فرصت وركړى شي خو دا تضرع او زاري به ئې بې گټي وي.
قرآن كريم فرمايي:












الفجر23 :
او په دې ورځ به دوزخ راوستى شي او ورياد به شي
انسان ته په دې ورځ ،خو له كومه به ئې وي پند
اخيستنه؟
له الهي عذاب سره د كافرانو د مخامخېدو په وخت كي
د دوى حالت داسي انځوروي:



   




    







الدخان 96 :ـ93
اې زموږ ربه! دا عذاب له موږ لري كړه؛ موږ حتما
ً
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ايمان راوړونكي يو ،څنگه به ئې پند اخيستل په برخه
وي حال دا چي څرگندونكى پيغمبر ورغى بيا دوى مخ
واړاوو او وئې ويل :يو پوه كړى شوى لېونى دئ!!
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 څرگند 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!!
د آخرت منكرين د خپل انكار او كفر د توجيه لپاره
پر دې استناد كوي چي ولي د الهي عذاب په راتلو كي
ځنډ راځي؟ ولي هغو كسانو ته فوري سزا نه وركول كېږي
چي تاسو ئې د عذاب مستحق گڼئ ،دا ځنډ او تأخير ښيي
چي د آخرت د راتلو ادعاء حقيقت نه لري ،كه په رښتيا
ً به
ظالمان او كافران د الهي عذاب مستحق وي او حتما
له شوم برخليك او محتوم عذاب سره مخامخ كېږي ولي دا
د قيامت د ورځي موعود عذاب نه واقع كېږي؟ قرآن د دوى
دا استدالل په دې توگه بيانوي:



    





   




























االعراف180 :
د دې نېټې (قيامت) په اړه تا پوښتي چي د وقوع وخت ئې
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كله دئ؟ ووايه :علم ئې فقط زما له رب سره دئ ،له ده
پرته ئې بل څوك په خپل وخت كي نه راڅرگندوي ،په
آسمانونو او زمكي كي درنه شوې ،درته نه راځي مگر
ناڅاپي ،تا داسي پوښتي چي گواكي ترې خبر يې ،ووايه:
علم ئې يوازي له هللا سره دئ ،خو اكثر خلك نه پوهېږي.
د دوى د پوښتني معنى دا نه ده چي غواړي د قيامت
دقيقه نېټه ورته معلومه شي ،بلكي دا د انكار په توگه
پوښتنه ده ،د انكار په موخه دا پوښتنه كوي ،مقصد ئې
دا دئ چي د قيامت راتگ محال دئ ،كه ئې حقيقت درلودى
نو تر اوسه به راغلى وو او نښي به ئې څرگندي شوې
وې!!
قرآن د دې وينا مزيد وضاحت كوي او فرمايي:
 




















العنكبوت 58 :ـ 53
او په تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه كوي ،او كه
ً به دا عذاب ورته راغلى وو،
ټاكلې نېټه نه وى نو حتما
ً به په داسي حال كي ناڅاپي ورباندي راشي چي
او حتما
دوى به بې خبره وي ،په تلوار سره له تا د عذاب
ً پر دغو
غوښتنه كوي په داسي حال كي چي جهنم حتما
كافرانو راتاوېدونكى دئ.

    









 
ً له هللا پرته بل معبود
 -15نو پوه شه چي يقينا
نشته ،او د خپلي گناه لپاره بخښنه غواړه او د
مؤمنو نارينه وو او ښځينه وو لپاره هم ،او هللا
ستاسو د گرځېدو راگرځېدو پر ځاى هم پوهېږي او پر
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مېشت ځاى مو هم.
( )15ـ د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 د جاهل او سفيه مخاطب مخالفت او د لجوج او متعصب
خصم لجاجت په دې اړه ستا اعتقاد كمرنگى نه كړي او
ستا باور ته صدمه ونه رسوي چي هللا تعالى يوازينى معبود
دئ.
 بايد تل او په ډېرو سختو شرائطو او د دښمن د سختو
مخالفتونو په حالت كي هم ځان جوړوني ،د خپل فكري او
اخالقي شخصيت ارتقاء ،د خپل قصور او نيمگړتياوو رفع
كولو ته اهتمام وكړې ،د خپلو همسنگرانو او همسفرو
تربيې او روزني ته توجه كوه.
 دې ته په پام سره چي د دنيا او آخرت په اړه الهي
الرښووني پر جامع او كامل الهي علم والړي دي ،بايد دا
الهي الرښووني په دقيقه توگه مراعات كړې او په رڼا كي
ئې پر مخ والړ شې.
دا مبارك آيت د مخكني بحث جامع تتمه ده او د
مطالبو خالصه ئې په دغو دريو عنوانو كي زموږ مخي ته
ږدي:
 توحيد او په دې اعتقاد او باور چي له هللا تعالى
پرته بل معبود نشته.
 ځان جوړونه او د مخكنيو اشتباهاتو جبران.
 پر دې حقيقت د زړه له كومي باور چي الهي الرښووني
د انسان د دنيا او آخرت په اړه پر جامع او كامل علم
مبتني دي.
دغه اساسي او مهم موضوعات تر دغو دريو عنوانونو
ً تفصيلي توگه څېړو:
الندي په نسبتا
 توحيدي ليدلورى.
 مستمره ځان جوړونه.
 د دنيا او آخرت په اړه الهي الرښووني.
توحيدي ليدلورى
د مؤمنانو د اعتقاداتو ،باورونو ،انگېرنو او
نظرياتو بنسټ پر توحيد اېښودل شوى ،هره قضيه له همدې
زاويې څېړي ،هري پېښي ته په همدې هنداري كي گوري ،د
ارزښتونو د ټاكلو او تعيين په اړه د همدې باور
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موازين او معيارونه كاروي ،هره اړيكه او تعلق ئې پر
همدې بنسټ والړ وي ،د ژوند په ټولو ابعادو كي د دغه
باور الرښووني كاروي ،او له هر هغه څه ډډه كوي چي له
دې باور سره تصادم كوي ،يوازي يو هللا لمانځي ،د بل چا
او بل څه له عبادت او لمانځني ډډه كوي ،بل څه او بل
ذات ته د معبود په سترگه نه گوري ،نه ئې لمانځي او
نه مرسته ترې غواړي ،بل درشل ته د احتياج الس نه
اوږدوي.
قرآن موږ ته وايي چي د پيغمبرانو ﷵ د دعوت محوري
او اساسي موضوع توحيد ته بلنه ده ،قرآن چي د هر
پيغمبر يادونه كوي نو هغه د توحيد لوري ته د بلونكي
او داعي په توگه معرفي كوي ،لكه چي فرمايي:





    
     





هود51 :
او د عاد په لوري (مو) د دوى ورور هود (ولېږو) ،وئې
ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته بل
معبود درته نشته ،تاسو يوازي افتراء كوونكي يئ.
    
    
     








     
هود79 :


او د ثموديانو لوري ته مو د دوى ورور
وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ
بل معبود نه لرئ ،ده له زمكي راپاڅولئ
ئې آباد او استوگن كړئ ،نو بخښنه ترې
ً چي زما
ده لوري ته مخه كړئ ،يقينا
منونكى نږدې دئ.

صالح (ولېږو)،
چي له ده پرته
او په همدې كي
وغواړئ بيا د
رب د دعاگانو
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هود33 :
او د مدين (والو) په لوري مو د دوى ورور شعيب
(ولېږو) ،وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي
له ده پرته بل معبود درته نشته ،او په پيمانې او تلي
كي كمى مه كوئ ،زه خو تاسو په ښه حالت كي گورم ،او
زه د راتاوېدونكي عذاب له ورځي درباندي وېرېږم.
ټولو بني آدمانو ته په خطاب كي فرمايي:

   




    
    





يس 71 :ـ79
اې د آدم بچيانو! آيا فرمان مي نه وو درلېږلى چي د
ً چي هغه ستاسو څرگند دښمن
شيطان بندگي مه كوئ؛ يقينا
دئ؟ او زما عبادت وكړئ ،همدا مستقيمه الر ده.
همداراز الرښوونه كوي:





       
     





القصص33 :
او له هللا سره بل معبود مه بله (د ده تر څنگ د بل
معبود عبادت مه كوه) ،له ده پرته بل معبود نشته ،هر
څه هالكېدونكي دي مگر د ده ذات ،حكم ده لره دئ او د
ده په لور گرځول كېږئ.





















المؤمنون996 :
او څوك چي د هللا خوا كي بل معبود لمانځي (او مرستي ته
ئې وربلي)؛ د دې (بلني او لمانځني) په اړه هيڅ برهان
او حجت نه لري ،له دې پرته بل څه نه دي چي حساب ئې
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له خپل رب سره دئ ،حقيقت دا دئ چي كافران نه بريالي
كېږي.
همداراز فرمايي:
     
   

الشعراء698 :
نو له هللا سره بل معبود مه دربله ،كه نه نو له معذبينو
ځني به شې.
په دې اړه د مؤمنانو مؤكد تعهد داسي ښيي:



الفاتحه:






3

يوازي تا لمانځو او يوازي له تا مرسته غواړو.
او مؤمن ته الرښوونه كوي چي كه د نړۍ ټول وگړي
تا مخ واړوي ،تا يوازي پرېږدي او له تا سره دښمنۍ
مال وتړي؛ هيڅ پروا مه كوه ،رب العرش العظيم ځان
كافي وگڼه ،پر هغه توكل ولره او خپل راتلونكي
هيله من اوسه:

له
ته
ته
ته





      
    
 

التوبه961 :
كه ئى ډډه وكړه نو ورته ووايه :هللا راته كافى دئ ،له
ده پرته بل معبود نشته ،په ده مي توكل وكړ ،او دى د
ستر عرش واكمن دئ.
مؤمنانو ته الرښوونه كوي او فرمايي:
   






الحج83 :
نو ستاسو معبود يوازينى معبود دئ نو هغه ته تسليم
اوسئ ،او دې تواضع كوونكو ته زېرى وركړه.
همداراز فرمايي:
   ...
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العنكبوت37 :
 ...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.
د هغه فرعون په اړه چي له خلكو ئې غوښتل دى د اله
په توگه ومني ،يوازي د ده اوامرو ته غاړه كېږدي او د
ده په درشل كي د بندگۍ سر ټيټ كړي ،داسي فرمايي:











الشعراء61 :
ً به
وئې ويل :كه له ما پرته دي بل اله ونيو نو حتما
دي له (نورو) زندانيانو سره يوځاى كړم.
په داسي حال كي چي هللا تعالى د ټول عالم ځواكمن
ټولواك دئ ،د ټولو برخليك د ده له لوري ټاكل كېږي ،د
چارو عاقبت ،د عالم اداره ،ساتنه او حفاظت د ده په
واك كي دي ،په ټولو برخو كي د ده حكم حاكم دئ او
سلطه او جبروت ئې مستولي ،آيا تر دې به ستر حماقت
پيدا شي چي څوك له ده پرته په بل څه اتكاء او اتكال
وكړي؟!!
قرآن كريم فرمايي:
     
     
     
      
    
    
    
     














البقره655 :
هللا هغه ذات دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،همغه
ژوندى قيوم ذات ،نه ئې پركالي نيسي او نه خوب ،هر
هغه څه د ده دي چي په آسمانونو كي دي او چي په زمكي
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كي دي ،دا به څوك وي چي د ده له اجازې پرته د ده په
وړاندي سپارښتنه او شفاعت وكړى شي ،په داسي حال كي
چي دى په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى مخي ته دي يا ئې
شاته دي او دوى د ده د علم يوازي په دومره څه احاطه
كولى شي چي دى ئې وغواړي( ،د قدرت او واكمنۍ) كرسۍ
ئې پر آسمانونو او زمكي حاوي ده او د دوى دواړو
(زمكي او آسمان) ساتنه ئې نه ستومانه كوي او هغه ستر
لوړ ذات دئ.
قرآن خپل مخاطب پوښتي :كه هللا تعالى له خپلو هغو
پراخو نعمتونو چي ستاسو په برخه شوي كوم يو بېرته
واخلي او تاسو ترې محروم كړي آيا داسي څوك مومئ چي
دا حرمان جبران كړي او ستاسو مرستي ته راوړاندي شي؟!
لكه چي فرمايي:
    








    



















    
   













القصص 01 :ـ 02
ووايه :آيا دې ته مو پام شوى چي كه هللا دا شپه د قيامت
تر ورځي درباندي تلپاتې كړي ،له هللا پرته بل معبود څوك
دئ چي رڼا درته راوړي؛ نو آيا نه اورئ؟! ووايه :آيا
دې ته مو نه دي كتلي چي كه هللا دا ورځ د قيامت تر ورځي
درباندي تلپاتې كړي ،له هللا پرته بل معبود څوك دئ چي
شپه درته راوړي چي پكي آرام وكړئ ،آيا نه گورئ؟! او
د خپلي پېرزويني له امله ئې شپه او ورځ درته جوړه
كړه چي پكي آرام وكړئ او چي د ده فضل ولټوئ او ترڅو
شكر وكړئ.
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قرآن په دې اړه د يوه موحد له ژبي داسي حكايت
كوي:





   
   
    
   
    
    
  


يس68 :
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 رانه
ً چي زه به هغه
دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي ،يقينا
مهال په څرگندي تېروتني كي وم ،نو له ما ئې واورئ چي
ما په يقيني توگه ستاسو پر رب ايمان راوړى.
مستمره ځان جوړونه
د ايمان ،توحيد او خداى پالني په كرښي د گام
اېښودو په صورت كي انسان په داسي مسير كي تگ پيلوي
چي له پيل تر پاى او په مسلسله توگه د ځان جوړوني او
معنوي او اخالقي ارتقاء غوښتنه كوي ،په دې الر يوازي
هغه څوك د تلو سعادت او توفيق ترالسه كوي چي له ركود
او توقف پرته ،په دائمي او مستمري هڅي او په بشپړ
دقت او اهتمام سره د لوړ تلو كلك هوډ لري ،د دې گران
سفر توښه برابروي ،او له عملي او عقيدوي پلوه خپل
شخصيت داسي عياروي چي د دې لوړ تلو جوگه شي ،نه
يوازي هڅه كوي خپل كمښت ،قصور ،خبط او خطأ جبران كړي
بلكي د ارتقاء او لوړ تللو په هيڅ پړاو كي په خپل
موجود حال او پړاو او معنوي پانگي اكتفاء نه كوي ،د
مزيد ارتقاء تلوسه ئې وړاندي تگ ته هڅوي ،قرآن د
رسول هللا ﷵ په څېر لوړ معنوي شخصيت ته وايي:
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غافر55 :
ً د هللا وعده رښتينې ده ،او د خپلي
نو صبر كوه چي يقينا
گناه لپاره بخښنه غواړه او سبا او ماښام د خپل رب د
ستايني تسبيح وايه.
په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﷵ 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.
دا پوښتنه راوالړېږي چي دلته ولي د رسول هللا ﷵ په
څېر شخصيت ته چي د تقوى ،هدايت او رشد بېلگه او
معصوم دئ دا توصيه شوې چي د خپلو اشتباهاتو او (ذنب)
لپاره بخښنه غواړه؟
ځواب ئې دا دئ:
لومړى :هغه هم مكلف دئ چي د بې انتهاء كمال په لوري
وړاندي والړ شي ،هر گام چي په دې لوري اخلي او وړاندي
درومي نوى پړاو ئې تر مخكني كمال ته ورنږدې دئ ،نن
تر پرون يو گام لوړ تللى ،طبيعي ده چي د دې موقعيت
په پرتله به مخكني ته د يوه قصور په سترگه گوري ،نو
ځكه به بخښنه غواړي ،د رسول هللا ﹽ عملي ژوند د همدې
خبري گواهي وركوي ،د مبارك ژوند په وروستيو كي تر هر
وخت زيات د خپل رب په ذكر ،تسبيح او عبادت لگيا او
تر وړاندي ئې زيات له خپل رب بخښنه غوښتله.
پر دې سربېره رسول هللا ﷵ فرمايي( :تخلقوا بخلق هللا)
په الهي اخالقو ځان سمبال كړئ ،په دې سپارښتني كي
دومره لوړ هدف ټاكل شوى چي هيڅ انسان هغه ته نشي
رسېدى ،دې لوړي څوكي ته نږدې كېدل د دائمي او مسلسل
او ستړيا نه منونكې هڅي او لوړ تللو غوښتنه كوي.
دوهم :هر څومره چي انسان د خپلو مسئوليتونو له
زياتوالي او دروندوالي په ښه توگه او تر نورو زيات
مطلع وي او بصيرت او معرفت ئې زيات وي همدومره به په
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ده كي دا احساس ځواكمن او قوي وي چي په ښه توگه ئې
خپل مسئوليتونه نه دي اداء كړي ،تر نورو به زيات
خپلي خطأ او خبط ته متوجه او د خپل رب بخښني ته هيله
من وي ،دا ځكه چي هيڅ انسان ته مقدور نه ده چي د خپل
رب په لمانځني او د هغه د اوامرو په تعميل كي هيڅ
ستره يا وړه اشتباه ونه كړي ،داسي ئې ولمانځي لكه
فرشتې ،لكه د عالم هغه مخلوقات چي په بشپړه توگه خپل
رب ته مطيع او منقاد وي.
قرآن رسول هللا ﷵ ته الرښوونه كوي چي د خپل رسالت په
پاى كي او هغه مهال چي خلك ډله ډله د دين غېږي ته
راځي د خپل رب تسبيح وايه او بخښنه ترې غواړه:







    




   




الفتتح 9 :ـ 8
هغه وخت چي الهي بريا او فتح راشي ،او خلك وگورې چي
د خداى په دين كي فوځ فوځ ننوځي ،نو د خپل رب په
ثناء لگيا شه او بخښنه ترې غواړه ،بې شكه چي هغه د
توبې ښه قبلوونكى دئ.
د دنيا او آخرت په اړه الهي الرښووني
د دنيا او آخرت په اړه د قرآن الرښووني او د عزت
او ذلت او سعادت او شقاوت د عواملو په اړه الهي
پرېكړي پر جامع او كامل الهي علم مبتني دي ،دا
الرښووني او پرېكړي د انسانانو د قضاوتونو او پرېكړو
په څېر نه دي چي له احساساتو او محدود او سطحي علم
او معرفت راټوكېدلې وي.
د انسان په اړه قضاوت ،د هغه لپاره تگالره او
كړنالره ټاكل ،په عالم كي د هغه د موقعيت او د عالم
له مخلوقاتو او خالق سره د هغه د اړيكو د څرنگوالي
په ارتباط څه ويل ،د هغه د ژوند د ټولو اړخونو د
تنظيم لپاره ضوابط وضع كول او د كمال په لوري د هغه
الرښوونه داسي جامع علم ته ضرورت لري چي هم انسان په
دقيقه توگه معرفي كړى شي او هم هغه چاپيريال چي
انسان په كي ژوند كوي ،له داسي جامع او كامل علم
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پرته د انسان او د هغه د كړنو د پايلو په اړه هر
قضاوت نه يوازي بې بنسټه دئ او هيڅ ارزښت نه لري
بلكي بد عواقب لري.
قرآن فرمايي:
   
     
   




    



النحل81 :
او كله چي هغو ته وويل شي چي تقوى ئې كړې :ستاسو رب
څه نازل كړي؟ وايي :يو خير (له ښېگڼو ډك غوره
پيغام) ،هغو ته چي ښېگڼي كوي په دې دنيا كي ښېگڼه
ده ،او د آخرت كور خو ډېر غوره دئ ،او څومره غوره دئ
د دغو متقيانو استوگنځى.
دا تر ټولو غوره پيغام او كالم د مؤمنانو د دنيا
او آخرت په اړه فرمايي:









    
  








غافر59 :
ً چي موږ د خپلو پيغمبرانو او هغو چي ايمان ئې
يقينا
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.
په 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
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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.
په بل ځاى كي فرمايي:















    
   




النحل39 :
او هغو چي د هللا په الر كي ئې له هغه وروسته هجرت كړى
چي ظلم پرې شوى ،هرومرو به ئې په دنيا كي په غوره
توگه ځاى پر ځاى كړو او د آخرت اجر خو تر ټولو ستر
دئ ،كاش پوهېدى .همغه چي صبر ئې وكړ او پر خپل رب
توكل كوي.
همداراز فرمايي:
     
    







   
    








يونس73-76 :
پام چي بې شكه د هللا دوستان داسي دي چي نه څه وېره پرې
شته او نه به غمجن شي .هغه چي ايمان ئې راوړى او ځان
ساتنه ئې كوله .دوى ته په دنيايي ژوند كي او په آخرت
كي زېري دي ،د هللا په ويناوو كي تبديلي نه راځي ،همدا
ستره بريا ده.
هللا تعالى د دنيا ټول پاكيزه او ښايسته توكي د
مؤمنانو لپاره پيدا كړي ،كه څه هم د هللا عاصي او باغي
بند گان هم په ضمني توگه او د مؤمنانو په طفيل ترې
استفاده كوي ،خو په آخرت كي به دا نعمتونه يوازي
متقيانو ته مختص وي ،لكه چي قرآن فرمايي:
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اعراف86 :
ووايه :چا هغه زينتي شيان چي هللا خپلو بندگانو ته
راايستلي او پاكيزه رزق حرام كړي؟ ووايه :دا په
دنيوي ژوند كي هم د مؤمنانو لپاره دي او د قيامت په
ورځ په مختصه توگه (د دوى لپاره دي) ،دغسي هغو ته
نښي په تفصيل سره بيانوو چي پوهېږي.
له دې مبارك آيت څو اساسي خبري معلومېږي:
 هللا تعالى نه ښايسته او زينتي شيان حرام كړي او نه
پاكيزه رزق ،څوك چي دا حرام گڼي هيڅ دليل ورته نه
لري.
 دا دواړه په اصل كي د مؤمنانو لپاره پيدا شوي ،د
دوى په طفيل نورو ته هم وركول كېږي ،كه د زمكي پر سر
مؤمنان نه وي نو هللا تعالى به د خپلو نعماتو او
پېرزوينو لړۍ بندوي.
 د قيامت په ورځ به په مختصه توگه يوازي د مؤمنانو
په برخه كېږي.
 له دې حقائقو يوازي ناپوه كسان انكار كولى شي ،د
پوهي او علم خاوندان پوهېږي چي هللا تعالى به ولي هغه
څه حراموي چي په خپله ئې د خپلو بندگانو لپاره پيدا
كړي؟!
هغه چي د عصيان او بغاوت له كبله له مصيبتونو سره
مخامخ او په سپكوونكي الهي عذاب اخته شوي كله چي
هغوى ايمان راوړى له ذلت او رسوايي ژغورل شوي او عزت
ته رسېدلي ،لكه چي فرمايي:
   
   



يونس58:
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كله چي هغوى ايمان راوړ نو د سپكاوي عذاب مو په
دنيايي ژوند كي ترې لري كړ او تر يوه وخته مو له
خپلو پېرزوينو برخمن كړل.
هغه چي د هللا كتاب ئې تجزيه كړى ،په ځينو برخو ئې د
ايمان ترڅنگ عمل كړى او له ځينو ئې انكار كړى په
دنيا كي له سپكاوي سره مخامخ شوي او په آخرت كي به
په شديد عذاب اخته شي ،لكه چي قرآن فرمايي:


…
   
    
    






    





البقره35 :
… آيا د كتاب په يوې برخي ايمان راوړئ او په بلي
برخي ئې كافران كېږئ؟! او له تاسو چي هرڅوك دا كار
وكړي؛ نو سزا ئې په دنيا كي له سپكاوي پرته بل څه نه
ده او د قيامت په ورځ به د شديد عذاب په لور گرځول
كېږي او هللا له هغه څه چي تاسو ئې كوئ غافل نه دئ.
د هغو برخليك دردناك عذاب گڼي چي د كفر الر غوره
كوي ،له پيغمبرانو سره مخالفت كوي او د عدل او قسط
لوري ته بلونكي وژني:















   













آل عمران 69 :ـ 66
ً هغه كسان چي د هللا په آيتونو كافران كېږي او د هللا
يقينا
پيغمبران په ناحقه وژني او د خلكو هغه كسان هم وژني
چي د عدل كولو امر كوي ،نو د دردناك عذاب زېرى

محمد
د قرآن پلوشې
148
وركړه .دوى هغه دي چي عملونه ئې په دنيا او آخرت كي
حبط او تباه شوي او هيڅ مرستندوى ورته نشته.

  













   






  

    




   
 
 -20او هغه چي ايمان ئې راوړى وايي :ولي كومه
سوره نازله نشوه (چي د جگړي اجازه وركړي) خو كله
چي پرېكنده سوره نازله شوه او په هغې كي د جگړي
يادونه وشوه نو د بيمارو زړونو خاوندان دي ليدل
چي ستاسو لوري ته ئې داسي هك پك كتل لكه د مرگ له
هيبته د بې سده كس ليدل -21 ،دوى ته خو اطاعت او
د منلو وړ خبره په كار وه ،او كله چي كار مصمم شو
ً ورته غوره
كه ئې له هللا سره صداقت كړى وى دا حتما
وو.
( -)21-20د دې مباركو آيتونو په اړه الندي خبري په
پام كي ولرئ:
 په دې آيت سره د سورې دوهمه برخه پيل كېږي ،دا
ټوله برخه د منافقينو په اړه بحث ته مختص شوې ،په
لومړۍ برخي كي مؤمنان او كافران د دوو متخاصمو ډلو
په توگه د مبارزې په حال كي څېړل شوي او د دې مبارزې
پايلي په گوته شوې ،خو په دوهمه برخه كي يوازي د
منافقينو په اړه بحث شوى ،تاسو پوهېږئ چي منافق يو
دوه مخى ،مذبذب ،رياكار او له روحي پلوه بيمار انسان
دئ چي سعي كوي په غوړه مالۍ ،غولوونكو ويناوو او
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حركاتو سره د مبارزې دواړو خواوو كي په زړه پوري
موقعيت ترالسه كړي ،د دواړو خواوو له ضرر په امان كي
شي ،او د دواړو لوريو له امتيازاتو برخمن شي ،د وسله
والي مبارزي د مناسب وخت تر رارسېدو وړاندي په دې
ټينگار كوي چي بايد دا مرحله او د ستومانه كوونكي
انتظار دا پړاو ژر پاى ته ورسوو ،وسلې ته الس كړو ،په
يوه پرېكنده اقدام سره ستونزه حل كړو ،تر كله به صبر
كوو او توري به په تېكو كي ساتو او وسلې ته به الس نه
وروړو؟! ولي د نهضت مشرتابه د وسله والي مبارزې پيل
نه اعالنوي؟ خو كله چي دا مرحله راورسېږي او د دښمن
په خالف د وسله والي مبارزې پرېكړه وشي ،ناڅاپه به
گورې چي دا دوه مخي او بيمار زړي منافقين داسي وېري
او خوف نيولي لكه چي د مرگ په لوري بېول كېږي ،سنگر
به داسي گڼي لكه د مرگ كومى ،د سنگر په لوري هر گام
به داسي گڼي لكه د مرگ او قبر په لوري تگ.
 كله چي د جگړي اصلي وخت راورسېږي او پدې هكله
وروستۍ پرېكړه وشي او د قرآن صريح او واضح حكم د هغه
غوښتنه وكړي ،د دوى او د دوى د الفو باټو او دروغجنو
ادعاگانو حقيقت ټولو ته څرگند شي ،سخته وېره ئې په
څېرو كي راڅرگنده شي ،وېره ئې هغه چا ته ورته وي چي
د مرگ له هيبته بې سدي ورباندى راغلې وي.
 دوى نه مخكي له خپل رب سره صداقت كړي او نه
وروسته.
 دا دوى ته غوره او د دوى په خير وه چي د جگړي د
ورځو له رارسېدو مخكي او وروسته ئې له خپل موال سره
په خپلو ژمنو صادقانه عمل كړى وى.
 د دې صداقت دوې غوښتني دي :اطاعت او معروف قول.
دې ته مو پام وي چي د شلم آيت د پاى او د يويشتم
آيت د لومړۍ فقرې په ارتباط گڼ شمېر آراء او
تعبيرونه وړاندي شوي ،تر ټولو دقيقه رأيه دا ده چي
دا دواړه فقرې سره تړلې دي او معنى ئې دا ده :دوى ته
اطاعت او نېكه وينا غوره وه ،نور تعبيرونه ډېري
ستونزي لري او د آيتونو له سياق سره اړخ نه لگوي.
منافقين د نهضت په هر پړاو او د مبارزې په هري
مرحلې كي په خپلو منافقانه دريځونو سره اسالمي صف ته
صدمه رسوي ،دا ډله چي نه اصولو ته تعهد او التزام
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لري ،نه د نهضت فكري بنسټونو او معتقداتو ته ژمن او
متعهد دي ،او نه ئې تگالري او سياستونو ته اهتمام او
اعتناء لري ،كله چي د مسالمت او عدم تصادم تگالره
غوره شي او يوازي په فكري كار او دعوت بسنه كېږي او
همدا د ظروفو او شرائطو تقاضا وي ،همغسي لكه د رسول
هللا ﷵ د مكي دور ظروف او شرائط او په وړاندي ئې د
مسلمانانو دريځ ،او ال د وسله والي مبارزې شرائط او
امكانات نه وي برابر شوي ،دوى به گورئ چي د وسله
والي مبارزې موضوع په داسي بڼي كي مطرح او تبليغات
ورته كوي چي په بشپړه توگه د نهضت په ضرر وي ،له يوې
خوا په صفوفو كي اختالفات راوالړوي او له بلي خوا دښمن
هڅوي چي د نهضت په ضد په مخاصمانه اقداماتو الس پوري
كړي ،د دوى د تبليغاتو موخه نه دا وي چي نهضت په
خپلي تگالري كي تجديد نظر وكړي او مشرتابه په دې قانع
كړي چي د مجرد دعوت مرحله تېره شوې او د بلي مرحلې د
پيل پړاو رارسېدلى او الزم شرائط او امكانات تأمين
شوي بلكي په چاالكۍ او زيركۍ سره غواړي د نورو توجه
ځان ته راوگرځوي او كاذب اعتبار او حيثيت ترالسه كړي.
قرآن كله منافقين د ايمان د مدعيانو په نامه
يادوي او د ( الذين آمنوا) صيغه ورته كاروي ،كله ئې
د كافر شوو په نامه يادوي او د (الذين كفروا) اصطالح
ً د منافق په نامه يادوي،
ورته كاروي او كله ئې صريحا
دلته په  02آيت كي هم له (الذين آمنوا) هماغه د ايمان
دروغجن مدعيان مراد دي ،دوى داسي معرفي شوي چي د
وسله والي مبارزې د پړاو له رارسېدو وړاندي وايي:
ولي داسي سوره نه نازلېږي چي د قتال او وسله والي
مبارزې اجازه راكړي ،تر كله به دا روان حالت زغمو ،د
دښمن په ضد به د وسلې له كارولو ډډه كوو ،ولي كومه
لنډه الر غوره نه كړو ،او د اوږده مزل له پلي كولو او
بې ځايه ستومانه كوونكي انتظار ځان ونه ژغورو ،بايد
د دښمن په ضد جگړه پيل كړو ،ولي د نهضت مشرتابه او
زعامت دې خبرو ته اعتناء نه كوي او مناسب تصميم نه
نيسي؟!!! ولي به وروستي هدف ته د رسېدو لپاره دا
اوږده ،له لوړو ژورو او كږلېچونو ډكه الر پلي كوو؟!!
ولي د دښمن په ضد كوم قاطع او پرېكنده اقدام نه
كوو؟!! خو كله چي د وسله والي مبارزې مرحله

د قرآن پلوشې
محمد
131
راورسېږي ،امكانات ئې برابر شي ،حالت د دې تقاضا
وكړي ،يا دښمن د نهضت په ضد جنگ پيل كړي ،او
مسلمانان له تحميلي جنگ سره مخامخ شي؛ د دغو
منافقينو د دروغجنو ادعاگانو حقيقت څرگند شي ،بې
همتي ،جبن او بې زړه توب به ئې جوت شي ،نه يوازي دا
چي په خپله به په دفاع او جنگ كي له برخي اخيستو ډډه
كوي بلكي نور به هم هڅوي چي شركت ونه كړي ،او دا د
دې لپاره چي د اعتراضاتو په وړاندي يوازي نه وي او د
اعتراض گوتي يوازي ده ته متوجه نه وي .هغه مهال به د
دواړو لوريو تر منځ د قواوو عدم توازن ،د دښمن نظامي
برالسى ،د شرائطو عدم مساعدت ،د جنگياليو او جنگي
وسائلو كمښت  ...د داسي دالئلو په توگه وړاندي كوي چي
د دفاع سياست ناسم او د جنگ پرېكړه غلطه ثابته كړي،
كله چي نهضت له كومي ماتي سره مخامخ شي ،كه څه هم په
دې ماتي كي د دوى د منافقانه دريځونو او كړنو لويه
ونډه وي ،په ماتي او تلفاتو به استناد كوي ،جنگي
تگالره به غندي ،د مجاهدينو د جهادي روحيې د ځپلو په
موخه به تبليغات كوي ،خپل هغه دريځ به توجيه كوي چي
په جنگ كي ئې له برخي اخيستلو ،له احتمالي خطر سره
له ډغرو وهلو ئې ډډه كړې ،قرآن په دې اړه فرمايي:
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النساء 66 :ـ 63
هغو ته دي ونه كتل چي ورته وويل شو :السونه مو راتم
كړئ ،لمونځ وكړئ او زكات وركړئ ،خو كله چي پر دوى
جهاد فرض كړى شو نو يوه ډله ئې له خلكو داسي وېرېده
لكه له هللا او يا تر دې هم سخته وېره او ويل ئې :اې
زموږ ربه! ولي دي پر موږ جنگېدل فرض كړل؟ ولي دي تر
يوې نږدې نېټې ونه ځنډولو؟ ورته ووايه :د دنيا متاع
خو وړوكى شى دئ او آخرت غوره دئ؛ د هغه لپاره چي
تقوى ئې غوره كړه او د بڅركي په اندازه به پر تاسو
تېرى ونشي .چي هرځاى وئ مرگ به مو بيا مومي ،كه څه
هم په دنگو كلكو ماڼيو كي وئ ،او كه كومه ښېگڼه ئې
په برخه شي نو وايي :دا خو د هللا له لوري ده ،خو كه
كړاو ئې په برخه شي نو وايي :دا خو ستا له لوري دئ،
ورته ووايه :ټول د هللا له لوري دي ،په دې خلكو څه شوي
چي په هيڅ خبري نه پوهېږي.
د دې آيتونو الرښووني دا دي:
 ځيني خلك داسي وي چي له دښمن سره د جگړو د وخت له
رارسېدو مخكي په جگړي ټينگار كوي ،او وايي :بايد له
دښمن سره د يوې پرېكندي نښتي له الري خبره پاى ته
ورسوو او ستونزه د تل لپاره حل كړو ،خو دا ټينگار ئې
له قوى ايمان او د هللا په الر كي د قربانۍ له جذبې نه
وي راوالړ شوى ،بلكي له بيمار زړه راخوټېدلى وي ،په
دې بې وخته ټينگار سره غواړي چي ځان مخلص او انقالبي
وښيي او په خپلو غلطو عملونو او غلطلو ويناوو پرده
واچوي او خلكو ته وښيي چي كه اوس او د سختي ورځي له
رارسېدو مخكي هغوى څه قصور لري او په عمل كي تر نورو
شاته پاتي دي او د خپلو ديني او مذهبي دندو په اداء
كولو كي لټي كوي ،كله چي په دې اړه ورباندي اعتراض
وشي نو وايي :كه له دښمن سره د نښتي او له دين د
دفاع وخت راورسېدو نو موږ به ترټولو مخلص ومومئ،
زموږ په اخالص او صداقت به هلته پوه شئ چي په لومړي
خط كي مو توره په الس او مټي بروهلي وگورئ!! وبه گورئ
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چي تر هر چا مخكي يو او په لومړي خط كي د دښمن
مقابله كوو!! خو كله چي د جگړي اصلي وخت راورسېږي او
په دې اړه صريح او واضح فيصله وشي او د قرآن صريح او
واضح حكم د هغه غوښتنه وكړي نو دا كسان به داسي
ومومئ چي سخته وېره به ئې په څېرو كي څرگنده وى ،خړي
سترگي؛ د هغه چا په څېر چي د مرگ له وېري او هيبته
بې سده شوى ،له خلكو به داسي وېرېږي لكه له هللا او حتى
له خلكو به ئې وېره هومره وي چي له هللا به دومره نه
وېرېږي!!
 بيا به وايي :اوس خو د جگړي مناسب وخت نه دئ،
ضروري وسائل نه دي برابر شوي ،څه نور وخت ته ضرورت
لرو ،بايد جگړه وځنډېږي!!
 دوى جگړه او له دښمن سره مخامخېدل داسي گڼي لكه د
مرگ په لوري چي خوځول كېږي ،لكه مرگ چي تيار دوى ته
خپل كومى پرانيستى وي او د مرگ نېټه ئې رارسېدلې
وي!! وايي به :خداى ولي موږ ته د څه نوري مودې لپاره
د ژوندي پاتي كېدو موقع رانكړه او داسي ژر ئې له
جگړو سره مخامخ كړو!!
 دې خلكو ته فقط يو ځواب په كار دئ او هغه دا چي:
له دنيا سره افراطي مينه مو له مرگه وېروي ،آخرت مو
هېر كړى ،دنيا ته په آخرت ترجيح وركوئ ،د همدې لپاره
له مرگه وېرېږئ او له جنگه ډډه كوئ .د هللا په عدالت
باور نلرئ ،گمان كوئ چي هللا به د مسلمانانو هلي ځلي او
قربانۍ ضائع كړي ،حال دا چي هللا د وړې ذرې په اندازه
هم په خپلو بندگانو ظلم نه كوي.
 په دې پوه شئ چي په كور كي ناستي سره او كلكو
مورچلو او دنگو كالگانو ته په پناه وړلو سره هم له
مرگه نه شئ خالصېدى ،په هر صورت به د مرگ داعي ته
لبيك وايئ.
قرآن په همدې اړه د بني اسرائيلو حالت زموږ په
وړاندي انځوروي او وايي:
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637 :البقره
آيا د بني اسرائيلو هغه ډله دي ونه ليده چي له موسى
 موږ ته: كله چي ئې خپل پيغمبر ته وويل،نه وروسته وه
 ورته، تر څو د هللا په الر كي وجنگېږو،يو پاچا وټاكه
 آيا داسي خو به نه وي چي جنگېدل درباندي:وئې ويل
 نو په موږ به څه شوي:فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئې ويل
 په داسي حال كي چي،وي چي د هللا په الر كي به نه جنگېږو
له خپل كور كلي او ټبر ايستل شوي يو؟ خو كله چي
جنگېدل پرې فرض كړى شو نو ټول په شا شول غير له لږ
.شمېر ئې او هللا خو د ظالمانو په حال ښه پوه دئ
په جهاد كي برخه نه اخيستل به توجيه كوي او
 لكه چي قرآن،دروغجن دالئل او بهانې به وړاندي كوي
:فرمايي
   






   
   
     


















    
 

976  ـ977 :آل عمران
او هغه څه چي د دوو فوځونو د مخامخ كېدو په ورځ
 دا خو د هللا په حكم او د دې لپاره وو چي،درورسېدل
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مؤمنان معلوم كړي ،او د دې لپاره چي هغه كسان هم
معلوم كړي چي منافقت ئې كاوو او چي ورته وويل شو:
راشئ يا د هللا په الر كي وجنگېږئ يا دفاع وكړئ! وئې
ً مو ستاسو متابعت
ويل :كه د كوم جنگ پوهه مو وى حتما
كاوو!! دوى په دغه ورځ كفر ته ډېر ورنږدې وو ،تر هغه
واټن چي له ايمانه ئې درلودو ،په خوله ئې هغه څه ويل
چي په زړونو كي ئې نه وو او هللا په هغه څه ډېر ښه پوه
دئ چي دوى ئې پټوي.
دا مبارك آيتونه وايي :د احد د ماتي او د هغو
تلفاتو پرېكړه هللا كړې وه چي تاسو ته درورسېدل ،املونه
ئې تاسو په خپله برابر كړي وو ،هر څه د هللا د سننو
مطابق واقع كېږي ،هللا غوښتل چي په دې ستري ابتالء سره د
واقعي مؤمنانو او منافقينو ترمنځ تفكيك وشي ،هغه
منافقين راڅرگند شي چي نه د هللا په الر كي جنگ ته تيار
وو او نه له مدينې دفاع ته ،د دوى پېژندنه ضروري وه،
ترڅو په راتلونكي كي نه د هللا په الر كي د جنگ په اړه
په دوى حساب وكړئ او نه له مدينې د دفاع په اړه،
تاسو په خپلو سترگو وليدل چي د جهاد او دفاع په اړه
د منافقينو ځواب څه وو؟ انكار ،خو دا انكار په داسي
الفاظو سره چي د دوى په څېر دوه مخى دئ ،په ظاهر كي
ئې معنى يو څه او په حقيقت كي ئې معنى بل څه ،په
ظاهر كي د دوى د وينا معنى دا ده :كه پوهېدى چي جنگ
ً مو ستاسو په څنگ كي برخه اخيسته،
واقع كېږي نو حتما
د دې الفاظو يوه بله توجيه هم شوې خو مخكنۍ ترې غوره
او دقيقه ده او هغه دا چي :كه موږ په جنگ پوهېدى نو
زموږ مشورو ته به مو اعتناء كړې وه او د مدينې له
داخله به مو د دښمن مقابله كړې وه ،كه داسي شوي وى
موږ به هم ستاسو په څنگ كي وو .د دوى د الفاظو ظاهر
ښه برېښي او ساده لوح كسان پرې غولولى شي ،خو هللا
تعالى ته د دوى د زړونو هغه نفاق څرگند دئ چي دوى ئې
پټوي.
هو؛ د جنگ حالت له اسالم او ايمان سره د يوه انسان
د تړاو څرنگوالى جوتوي ،كله چي په سختو او حساسو
شرائطو كي او هغه مهال چي اسالم او اسالمي نهضت له
گواښونو او بريدونو سره مخامخ وي ،د اسالم بقاء له
مسلمانانو او مؤمنانو د قربانۍ او ايثار غوښتنه كوي،
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څوك چي په داسې وخت كي له اسالم د دفاع پر ځاى د ځان
په فكر كي وي ،د عافيت گوښه لټوي ،د خپلي راتلونكي
هم او غم پرېشانه كړى وي ،اسالم او نهضت په معركه كي
يوازي پرېږدي ،دې ته نه چمتو كېږي چي كوم ضرر او خطر
قبول كړي او د كوم سنگر او مورچلي ساتنه وكړي ،دا د
ايمان دروغجن مدعيان له شك پرته هيڅ ايمان نه لري او
د كفر او نفاق په ډنډ كي پرېوتي.
د شهادتونو او شهيدانو په اړه د دوى تبليغات داسي
انځوروي:







    
   



آل عمران973 :
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 وانخيسته 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 ،دوى ته لنډ خو
ډېر قاطع او خوله ماتوونكى ځواب وركړى شوى :كه په
رښتيا ستاسو منافقانه تدبيرونه د چا د مرگ نېټه
بدلولى شي نو لومړى د خپل مرگ چاره وكړئ!! كه په
خپلو منافقانه تدبيرونو سره د نورو د مرگ مخه نيولى
شئ نو كوم داسي تدبير هم وكړئ چي ستاسو خپل مرگ د تل
لپاره وځنډوي!!
دا په غرض او مرض اخته ډله هر څه ته د د نيايي
گټي له زاويې گوري ،كه د كوم تصميم او اقدام الزمه له
گواښونو او خطرونو سره مخامخېدا وي ،د مالي او ځاني
تلفاتو احتمال په كي وي ،كه څه هم دا اقدام د ايمان
واضح تقاضا او يوه څرگنده منصوصي فريضه وي ،ترې ډډه
كوي ،او پر دې راضي وي چي دا كار ئې نه دئ كړى ،خو
كه په همدې اقدام كي مالي او مادي منافع او مطامع
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مضمر وي ،نورو ترالسه كړې وي او دى ترې محروم شوى وي،
نو سخت حسرت او ندامت ئې ستونى نيسي او په هغه كار
كي له برخي نه اخيستو پښېمان وي ،لكه چي قرآن عظيم
الشأن فرمايي:




    
     















   




النساء02 :
ً چي په تاسو كي ځيني هرو مرو لټي كوي ،نو كه
او يقينا
كوم مصيبت درورسېږي وايي :واقعي چي هللا پر ما هغه وخت
فضل وكړ چي له دوى سره حاضر نه وم ،او كه د هللا كوم
ً به داسي وينا كوي لكه چي
فضل مو په برخه شي حتما
ستاسو او د ده ترمنځ هيڅ دوستي نه وي :اى كاش له دوى
سره وى او لويه بريا مي په برخه شوې وى.
په بل ځاى كي فرمايي:
    
    
   









    




   





العنكبوت91 :
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
ً چي موږ له كوم شك پرته له
ً وايي :يقينا
راشي حتما
تاسو سره وو ،آيا هللا په هغه څه ښه پوه نه دئ چي د
ً هغه معلوم
عالميانو په سينو كي دي؟!! او هللا به حتما
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ً به منافقين معلوم
كړي چي ايمان ئې راوړى او حتما
كړي.
په 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
ً ئې داسي
ً د الهي عذاب مستحق ول او حتما
دوى حتما
اشتباهات او غلطۍ كړې چي هللا تعالى ترې ناراض شوى او
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
ً چي موږ له كوم شك پرته له
تأكيد سره وايي :يقينا
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
ً داسي حالت راولي چي په ترڅ كي ئې هم
تعالى به حتما
واقعي مؤمنان جوت شي او هم مكار او حيله گر منافقين.
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له ستونزو او كړاوونو سره د مؤمنانو د مخامخ كولو
يوه لويه موخه دا ده چي واقعي مؤمنان او دوه مخي
چاالك منافقين جوت او سره تفكيك شي.
له جهاد د دې ډلي امتناع د عدم استطاعت له كبله
نه ده بلكي له استطاعت او استعداد سره سره ډډه كوي،
لكه چي قرآن فرمايي:




















التوبه37 :
او كله چي كومه داسي سوره نازله شي چي (وايي) په هللا
ايمان راوړئ او د ده له پيغمبر سره يوځاى جهاد وكړئ؛
نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه غواړي او وايي
به :موږ پرېږده چي له ناستو سره وو.
كله چي داسي سوره نازله شي چي د هللا تعالى په الر كي
د جهاد حكم كوي ،يعني د جهاد وخت راورسېږي ،حالت د
دې تقاضا وكړي چي مسلمانان جهاد ته مال وتړي ،هر پر
دين پوه مؤمن ته دا جوته شي چي اوس نو د دين غوښتنه
دا ده چي وسلې ته الس كړو او د هللا تعالى په الر كي
وجنگېږو ،نو د منافقينو شتمن او توانمن به وگورې چي
غواړي په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شي ،په دې
راضي كېږي چي د هغو ښځو په څېر وروسته پاته شي چي له
جهاد معافي دي ،د مېړنو مجاهدينو په څېر جهاد ته مال
نه تړي ،بلكي دا پېغور مني چي د وروسته پاته ښځو په
قطار كي محسوب شي ،د دې بې همتۍ او منافقت وجه دا ده
چي د منافقتونو په سبب ئې پر زړونو مهر لگول شوى او
پر حقيقت له پوهېدا عاجز دي .معيارونه ئې بدل شوي،
دوى سره له دې چي شتمن او توانمن دي په جهاد كي برخه
نه اخلي او همدا د بې همتۍ كار ته د پوهي او زيركتيا
نوم وركوي ،دا ځكه چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا
ځكه چي د قرآن د معيارونو له مخي دوى هوښيار او پوه
نه بلكي كمعقله دي او نه پوهېږي.
قرآن فرمايي:
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التوبه:
  

81
شا ته پرېښودل شوي (وگړي) د هللا د رسول په خالف په خپلي
ناستي خوشحال شول او له دې ئې كركه وكړه چي د هللا په
الر كي په خپل مال او ځان سره جهاد وكړي او وئې ويل:
په گرمي كي مه وځئ( ،ورته) ووايه :د دوزخ اور تر
ټولو زيات گرم دئ؛ كاش دوى پوهېدى.
همداراز فرمايي:



















   



التوبه36 :
كه نږدې متاع او لنډ سفر وى نو هرومرو په تا پسي
درتلل خو واټن ورته لري وبرېښېدو ،ژر ده چي د هللا په
ً درسره وتلو،
نامه به لوړه كوي چي كه توانېدلى حتما
ً دوى دروغجن دي.
خپل ځان هالكوي ،او هللا پوهېږي چي يقنا
دا آيت د نيمي الري ملگرو په اړه دئ ،هغه كسان
راښيي چي كه مزل نږدې ،سفر لنډ او خپلو موخو او
اغراضو ته ژر رسېدل وي نو ستا ملگرتيا كوي ،خو كه
مزل لري ،سفر اوږد ،او مقصد ته رسېدل گران وبرېښي؛
له ملگرتيا الس اخلي او تا يوازي پرېږدي ،په خپلي
اشتباه اعتراف هم نه كوي بلكي د هللا په نامه قسمونه
كوي او وايي :كمزوري ،بې وسي او ناتواني باعث شوه چي
ملگرتيا په نيمايي كي پرېږدو او تر آخري منزل تگ
ونشو كړى!! خو هللا تعالى فرمايي چي دوى دروغجن دي ،مالي
او جسمي ناتوانۍ له ملگرتيا نه دي محروم كړي بلكي
عدم صداقت او د اخالص ضعف او د ايمان كمزورتيا منع
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كړي .دوى د نيمي الري او آسان سفر ملگري ول ،په دې
موخه له تا سره يوځاى شوي وو چي ډېر ژر به ډېر څه په
الس ورځي :غنيمت ،دولت ،شهرت ،نوم ،كرسۍ ،او ډېر نور
څه چي ستا په ملگرتيا كي ئې ترسترگو كېدل .دوى له
جهاد په پاته كېدو او دروغجنو قسمونو سره ځان هالكوي.
منافقين په جهاد كي شركت او له گواښونو او خطرونو
سره ډغري وهل د هالكت سبب گڼي خو قرآن د البقره سورې
په 153كي مؤمنانو ته وايي:
    













او د هللا په الر كي انفاق وكړئ او په خپل الس ځان په
هالكت كي مه اچوئ او احسان وكړئ چي هللا محسنين خوښوي.
په يويشتم آيت كي د منافقينو په اړه ويل شوي :كه
دوى اطاعت كړى وى ،وينا ئې سمه وى او د جهاد په
ارتباط له پرېكړي وروسته ئې له هللا سره په خپلو ژمنو
صادقانه عمل كړى وى ،نو همدا ورته غوره وو .په دې
سره د مؤمنانو وجائب او مسئوليتونه په داسي توگه
بيان شوي چي په ضمن كي ئې د منافقانو د ښه پېژندو څو
نښي هم زموږ په وړاندي ږدي؛ په دې شرح:
الف :له دوى د ايمان غوښتنه دا وه چي د هللا تعالى او د
هغه د رسول د اوامرو او الرښوونو او د مشرتابه د
پرېكړو په وړاندي ئې اطاعت كړى وى ،مقررات ئې
مراعاتولى ،ضوابط او حدودو ته ئې التزام درلودى ،له
خپل سرۍ ئې ډډه كولى ،دا ځكه چي ديانت او ايمان
يوازي يوه مجرده نظريه نه ده چي يوازي د باور او
اعتقاد غوښتنه كوي او بس ،بلكي دين د باور او اعتقاد
ترڅنگ د اطاعت غوښتنه كوي ،دين د هغو الرښوونو مجموعه
ده چي مؤمن انسان به ئې په رڼا كي درومي او د ژوند
په ټولو چارو كي به عمل پرې كوي ،د دين دغه خصوصيت
او ځانگړتيا ته په پام سره ده چي هر پيغمبر خپل امت
د توحيد او خداى پالني په لوري د دعوت تر څنگ عملي
اطاعت ته بللى ،لكه چي قرآن د عيسى ﹽ وينا او دعوت
ته اشاره كوي او فرمايي:
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آل عمران51 :
او د هغه تورات تصديقوونكى چي تر ما وړاندي وو او چي
ځيني هغه شيان درته حالل كړم چي پر تاسو حرام كړى شوي
او ستاسو د رب له لوري مي څرگنده نښه درته راوړې ،نو
له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ.
د نوح عليه السالم په اړه فرمايي:
 






 


الشعراء916 :
زه درته امين استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما
اطاعت وكړئ.
د صالح عليه السالم په اړه فرمايي:
    



الشعراء:

 951ـ 959
زه درته امين استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما
اطاعت وكړئ.
په عامه توگه د ټولو پيغمبرانو ﷵ په اړه فرمايي:
    





   






   


النساء73 :
او هيڅ پيغمبر مو له دې پرته د بل څه لپاره نه دئ
لېږلى چي د هللا په حكم سره ئې اطاعت وشي او كه دوى هغه
وخت درته راغلي وى چي پر خپل ځان ئې ظلم كړى وو ،بيا
ئې له هللا مغفرت غوښتى وى او پيغمبر هم ورته بخښنه
غوښتې وى ،نو هللا به ئې مهربان توبه منونكى موندلى وو.
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د مؤمنانو وينا داسي بيانوي:
   ...









البقره635 :
 ...او وئې ويل :واموورېدل او اطاعت مو وكړ ،ستا
غفران او بخښنه اې زموږ ربه! او ستا په لور درتگ دئ.
گورئ چي په ايمان كي صادق مؤمن له تعلل او ځنډ
پرته اطاعت كوي ،كه د احكامو په تعميل او د الرښوونو
په پلي كولو كي په غيرعمدي توگه اشتباه وكړي او له
كافي اهتمام او توجه سره سره د كوم قصور مرتكب شي نو
د جبران لټه كوي او له خپل بخښونكي رب بخښنه غواړي.
خو منافق داسي وي چي ظاهر ئې د مطيع او منقاد فرد په
څېر وي ،د اطاعت ژمنه كوي ،خو په خفاء كي او د خپلو
همرازو ملگرو په غونډي كي د يوه داسي عصيانگر او
ياغي په توگه راڅرگند شي لكه چي نه له مسلمانانو سره
كوم تعهد لري او نه كوم تړاو ،داسي څه وايي چي حتى
دښمن ئې له ويلو ډډه كوي ،قرآن كريم فرمايي:







   


















النساء39 :
او وايي :اطاعت (كوو) ،خو كله چي ستا لخوا بهر ووځي
نو يوه ډله ئې په شپه كي د هغه څه خالف مركې كوي چي
دلته ئې وايي او هللا د دوى دا د شپې مركې ليكي ،نو له
دوى مخ واړوه او پر هللا توكل وكړه او هللا د وكيل په توگه
كافي دئ.
منافقينو به د پيغمبر عليه السالم په وړاندي د
ايمان او اطاعت دعوى كوله ،خو له خپلو ملگرو سره به
ئې د شپې په غونډو كي د خپلي مخكنۍ وينا خالف نور څه
ويل ،دلته د دوستۍ خبره او هلته د دښمنۍ ،دلته د
اطاعت او هلته د بغاوت ،دلته د اخالص او هلته د نفاق،
هر څوك چي مخامخ يو څه وايي او تر شا بل څه؛ هغه
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.منافق دئ
:په بل ځاى كي فرمايي






     










58 :النور
په خپلو كلكو قسمونو سره ئې د هللا په نامه لوړه وكړه
)ً به (د جهاد لپاره
چي كه امر ورته وكړې نو حتما
 پېژندل شوى اطاعت دئ، لوړه مه كوئ: ووايه،ووځي
ً چي هللا په هغه څه ښه پوهېږي چي
 يقينا،)(ستاسو دنده
.تاسو ئې كوئ
مؤمنان پر دې هم مكلف شوي چي وينا به ئې روغه او
 ناوړو او فساد پاروونكو ويناوو،سمه وي او له غلطو
 روغه وينا د هر مؤمن يوه: معروف قول،به ډډه كوي
 تاسو د وينا له مخي كولى شئ يو مؤمن،ديني وجيبه ده
: قرآن په دې اړه فرمايي.له يوه منافق تفكيك كړئ



   



61 :االحزاب
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا پروا وكړئ او په صفا
.او سمي وينا سره وينا كوئ
:او د منافقينو په اړه فرمايي
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االحزاب18 :
بې شكه چي هللا ستاسو خنډ كېدونكي وگړي او هغه ښه
پېژندلي 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.




   


 
 -22نو آيا دې ته نږدې يئ چي كه (د چارو) متولي شئ
په زمكي كي به فسادونه كوئ او د خپلوۍ اړيكي به
شلوئ؟!
( -)22د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 د تولى صيغه كله د شا اړولو او اعراض په معنى
راځي او كله د واليت او د چارو د متولي كېدو په معنى،
مضمون ته پام سره د دې صيغې معنى جوته كېږي ،دلته په
مخكنيو آيتونو كي د هغو منافقينو په اړه بحث شوى چي
د جهاد تر فرض كېدو وړاندي ئې ويل :ولي دا اجازه نه
راكول كېږي چي د دښمن په خالف وسلې ته الس كړو! خو كله
چي جهاد فرض كړى شو د دوى د دروغجنو ادعاگانو حقيقت
جوت شو ،سنگر ته تگ ئې داسي گڼلو لكه د مرگ كومي ته
تگ!! په همدې ارتباط دلته ويل شوي چي كه تاسو له
جهاد پرته له كومي بلي لنډي الري قدرت ترالسه كړئ او د
خلكو د چارو متولي شئ نو له دې پرته بله هيله نشي
كېدى چي په زمكي كي به فسادونه كوئ او د خپلوۍ اړيكي
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به شلوئ؟! يعني چا چي د سنگر سختي ورځي نه وي ليدلې،
د مبارزې په لوړو ژورو او كږلېچونو كي نه وي روزل
شوى ،د بريا ډالۍ ئې د ستونزو او كړاوونو له گاللو
وروسته نه وي ترالسه كړې ،بلكي وړيا ئې ترالسه كړې وي،
له لنډي الري او په آسانۍ سره قدرت ته رسېدلى او د
خلكو د چارو متولي شوى وي ،تاريخي تجربو ښودلې چي
داسي خلك له يوې خوا مفسد واكمنان جوړ شوي او له بلي
خوا قسي القلب او بې رحم چارواكي ،نه ئې د مبارزې
السته راوړنو ته څه ارزښت او اهميت وركړى او د هغوى
ساتني ته ئې اعتناء كړې ،نه ئې له اقتدار او
صالحيتونو د استفادې په څرنگوالي كي احتياط او دقت
كړى او نه ئې خلكو ته اهميت وركړى او د زړه سوي او
ترحم له مخي ئې له هغوى سره چلن كړى.
هللا تعالى د دې مبارك آيت په ترڅ كي الرښوونه كوي چي
له هغه چا د يوه صالح چارواكي او د خلكو د چارو د
زړه سواند متولي طمع نشي كېدى چي د جهاد په لوړو
ژورو كي نه وي روزل شوى ،هغه طبيعي پړاوونه ئې نه وي
پلي كړي چي يو نهضت ئې بري ته د رسېدو په الر كي بايد
پلي كړي ،د مبارزې ستونزي ئې نه وي گاللې ،د پېښو په
ترڅ كي نه وي تربيه شوى او ضروري تجارب ئې نه وي په
برخه شوي؛ نه شي كولى د يوه صالح او زړه سواند واكمن
په توگه عمل وكړي ،دا آسان دئ چي سياسي قدرت له يوه
الس بل ته انتقال شي خو د يوه نهضت د مبارزې سخت او
ستونزمن پړاو هغه مهال پيل كېږي چي قدرت ترالسه كړي
خو د خپلو اهدافو د پلي كولو لپاره مستعد او روزل
شوي غړي ونه لري ،د مستعدو او صالح افرادو د روزلو
اصلي او اساسي مرحله تر انقالب او بري وړاندي مرحله
ده ،له بري وروسته كه څه هم وسائل او ذرائع تر
وړاندي زيات او امكانات پراخ شي خو د ټولني د اصالح
او رغوني كار د هغو بنسټونو او شخصيتونو له الري
ترسره كېږي چي تر انقالب وړاندي تعبيه شوي ،له دې
ً
پرته كه د ټولني اصالح او رغونه محال نه وي نو يقينا
چي گران كار دئ.
قرآن كريم په دې اړه فرمايي:
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البقره206-613 :
او له خلكو ځيني داسي دي چي د دنيا په اړه د ده وينا
دي حيرانوي او په هغه څه هللا شاهد نيسي چي په زړه كي
ئې دي ،په داسي حال كي چي دى ترټولو كلك دښمن دئ .خو
كله چي متولي شي نو په زمكه كي د دې هڅه كوي چي فساد
په كي خور كړي او فصل او نسل تباه كړي او هللا خو فساد
نه خوښوي .او چي ورته وويل شي :له خدايه ووېرېږه!
عزت النفس ئې گناه ته وپاروي ،نو جهنم ورته كافي دئ
او څومره بد ټاټوبى!
دلته د منافقينو هغه ډله معرفي شوې چي ظاهر ئې د
دوست ،وينا ئې حيرانوونكې ،د دنيوي چارو په اړه وينا
ئې ډېره جالبه او جاذبه ،خو په حقيقت كي تر بل هر
دښمن خطرناك او كينه كښ ،له مسلمانانو سره د مخامخ
كېدو په وخت كي ځان د دوى له ډلي ښيي ،قسمونه خوري
چي په زړه كي ئې پوخ ايمان دئ او له مسلمانانو سره
كلكه مينه ،خو كله چي قدرت په الس ورشي او د خلكو د
چارو متولي شي ،نو بيا ئې ټوله هڅه دا وي چي فساد
خور كړي ،د جگړو اور ته لمن ووهي ،كافران پر
مسلمانانو بريد ته وهڅوي او د وينو تويولو او د
فصلونو د تباهۍ باعث شي ،دوى هللا د خپل زړه په حال
شاهد نيسي حال دا چي د دوى زړونه له فساد ډك دي او هللا
فساد نه خوښوي .كله چي د دوى پر كړنو انتقاد وشي او
دا ورته وويل شي چي له گناه الس واخله او له هللا
ووېرېږه ،نو دا انتقاد پر خپل عزت تېرى گڼي ،له خپلي
گناه دفاع كوي او مزيد گناهونو ته هڅول كېږي .له دې
مبارك آيت معلومېږي چي د نصيحت په مقابل كي حساسيت
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ښودل او سالم انتقاد په خپل عزت تېرى گڼل د نفاق نښه
ده.
دوى ځان ته مصلح وايي خو په حقيقت كي مفسدين دي،
لكه چي قرآن فرمايي:
     
   
    






البقره 11 :ـ 12
او كله چي ورته وويل شي :په زمكي كي فساد او تباهي
مه كوئ ،وايي :موږ خو په يقين سره مصلحين يو .پام چي
همدا دوى مفسدين دي خو نه پوهېږي.
هللا تعالى د دوى برخليك داسي گڼي:




   
     









البقره20 :
هغه (فاسقان) چي الهي ژمني له ټينگولو وروسته ماتوي
او هغه څه غوڅوي چي هللا ئې د وصلولو امر كړى او په
زمكه كي فساد كوي ،همدا دوى خاسر او تباه شوي دي.
د  00آيت د (تولى) لفظ نورو معانيو ته په پام سره
دا آيت دوه نور تعبيرونه هم لري ،په دې توگه:
الف :كه د هللا په الر كي له قتال ډډه وكړئ ستاسو دا
اعراض به په دې حالت منتج شي چي مفسد ،قسي القلب او
بې رحم وگړي الزيات جري او جسور شي ،د فساد لمن خوره
شي ،او په ټولني كي د صلح ،امنيت ،رأفت او رحمت ټغر
ټول شي.
ب :كه د ايمان له الري په شا شئ نو بېرته به د كفر
هغه مخكني سپېره حالت ته ستانه شئ چي فساد او قساوت
ئې ځانگړتياوي وې ،د هغه حالت په اړه قرآن فرمايي:
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الروم39 :
د هغه څه له كبله چي د خلكو السونو حاصل كړي په وچه
او سمندر كي فساد راڅرگند شو ،د دې لپاره چي دوى ته
د ځينو هغو عملونو خوند وروڅكو چي دوى كړي؛ په دې
هيله چي راوگرځي.






  
 -3دوى همغه دي چي هللا لعنت كړي او له كبله ئې كاڼه
كړي او سترگي ئې ورړندې كړې.
( -)23دا مبارك آيت وايي :هغه چي له ايمان وروسته د
نفاق لوري ته ښويېږي؛ په ځانگړې توگه څوك چي اقتدار
ته له رسېدو وروسته د ايمان له تگالري منحرف كېږي؛ هللا
تعالى دا خلك د لعنت وړ گڼي ،په الهي لعنت له اخته
كېدو وروسته د حقائقو له درك داسي عاجز او محروم شي
چي نه د نورو پند او نصيحت پرې څه اغېز كوي او نه
داسي بصيرت ورته پاته كېږي چي په خپله سمه الر تشخيص
او د حق لوري ته راوگرځي ،داسي لكه چي پر سترگو او
غوږونو ئې پرده غوړېدلې وي ،ورو ورو له سمي الري
دومره كاږه والړ شي چي د بېرته ستنېدو امكان ئې له
منځه والړ شي ،لكه چي قرآن فرمايي:



      
النساء32 :
  

دوى همغه دي چي هللا رټلي دي او هللا چي څوك ورټي نو هيڅ
مالتړى به ورته ونه مومې.
په بل ځاى كي فرمايي:
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آل
  

عمران 37 :ـ 33
څنگه به هللا هغه قوم هدايت كړي چي له خپل ايمان وروسته
كافران شول ،په داسي حال كي چي د پيغمبر د حقانيت
شاهد ول او څرگندي نښي ورته راغلې وې او هللا داسي ظالم
قوم نه هدايت كوي .د دوى سزا دا ده چي د هللا ،مالئكو او
ټولو خلكو لعنت به پرې ورېږي .په هغه كي تلپاتي ،نه
به عذاب ترې سپك كړى شي او نه به مهلت وركړى شي.
همداراز فرمايي:
   
   
     












الرعد23 :
او هغه چي د هللا عهد له هغه وروسته ماتوي چي ژمنه ئې
پرې كړې او هغه څه قطع كوي چي هللا ئې د وصلولو امر كړى
او په زمكي كي فساد كوي ،دوى ته لعنت دئ او دوى ته
بد ټاټوبى دئ.
قرآن وايي :د ځينو انحراف له دې كبله وي چي گمان
كوي د ايمان په الر كي به آزمويني نه وي او هغه به په
الهي عذاب نه اخته كېږي چي په دې آزموينو كي ماته
وخوري ،لكه چي فرمايي:




    




    




المائده01 :
او دا گمان ئې وكړ چي څه عذاب (يا آزموينه) به نه
وي ،نو ړانده او كاڼه شول ،بيا هللا پرې ورحمېدو ،خو
بيا ئې ډېر ړانده او كاڼه شول او هللا د هغه څه ښه
ليدونكى دئ چي دوى ئې كوي.
په بل ځاى كي د دوى حالت داسي انځوروي:
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البقره 10 :ـ 18
مثال ئې د هغه چا مثال ته ورته دئ چي اور ئې بل كړ،
خو چي كله ئې د ده ماحول روښانه كړ؛ هللا د دوى (د
بصيرت) نور ختم كړ او په داسي تيارو كي ئې پرېښودل
چي څه نه ويني .كاڼه ،گونگيان او ړانده ،نو بېرته
راگرځېدى نشي.
دوى داسي دي چي رڼا وگوري خو خپل حالت ئې داسي دئ
چي له رڼا د گټي اخيستو پر ځاى د سترگو مخكنى نور هم
له السه وركړي ،هللا تعالى د دوى د سترگو نور ختم كړي،
دا د هللا سنت دئ چي بيماري سترگي د رڼا په ليدو سره
خپل نور له السه وركړي .خو داسي ړانده دي چي د بل
خبره هم نه اوري ،له بله د الري په اړه د پوښتني ژبه
هم نه لري.






  
 -24نو آيا په قرآن كي تدبر نه كوي يا ئې پر زړونو
خپل كلپونه دي.
()24ـ دلته د منافقينو د مخكني چلن د عواملو په اړه
دوه احتماله وړاندي شوي :په قرآن كي عدم تدبر او د
هدايت په وړاندي د دوى د زړونو د دړي بندېدل ،يعني
يا خو د قرآن په هغه الهي كتاب كي له تدبر محروم شوي
چي دوى د ايمان ادعاء پرې لري ،او يا ئې د بيمارو
زړونو دروازې د دې الهي كتاب د معارفو په وړاندي تړل
شوې.
الف -په قرآن كي عدم تدبر
د قرآن له الرښوونو بې خبري ،د ايماني مسئوليتونو
په اړه ناقص او نيمگړى معرفت ،د هغي الري له لوړو
ژورو او كږليچونو بې خبري چي د هللا تعالى په لوري
درومي ،د اسالمي نهضت د تگالري او د هغې د مقتضياتو په
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اړه جهل ،او د كفر او ايمان تر منځ وروستۍ پوله او
فاصل حد نه پېژندا د دې باعث شوي چي دا ډله د خپلي
تگالري او دريځونو په ټاكلو او د وسائلو په غوراوي كي
د خبط او خطأ مرتكب شي او په هرگام كي د نفاق داعي
ته لبيك ووايي.
دا موضوع د رسول هللا ﷵ په يوه حديث كي په دې توگه
راغلې:
َّ رسول هللا ﹽ قـال  « :ضـربُهللا
عن ابن مسعود ﹽ  :قال  :إن
ِّراط سـورانِ فيهمـا
ستقيما  ،وعن جنبتي الص
م
ً
مثالً صراطًا ُ
ـد رأ
ة  ،وعنـ
مر
ُور
األبوابِ سـت
ٌ  ،وعلى
َّحة
مفت
بواب
ْسِ
ْخـاٌ
ْ
أْ
ٌ ُ
ٌ ُ
ْوجُّـوا ،
ِ داع يقول  :استقيموا على الصراط وال تع
ِّراط
الص
ًا من تلـك
ْتح شيئ
ْ يف
د أن
ب
ع
هم
ما
ل
ك
عو
د
ي
داع
ذلك
وفوق
َُّ
ْ
َّ ٌْ
ِن تفتحـه
ُ  ،ف نـك إ
ْتحْـه
ويحـك  ،ال تف
:
األبواب  ،قـال
ْ
ِسـالم  ،وأن
ّراط  :هـو اإل
َّ الص
ُ .ثم فسَّره فأخبر  :أن
ِجْه
تل
ْخـاة :
المر
ـتور
الس
ن
وأ
،
هللا
محـارم
،
حة
المفت
األبواب
َّ
َّ
ُّ
ُ
ُ
ْ
ِ
ن
وأ
،
ن
ـرآ
ق
ال
هو
:
ط
الصرا
س
أ
ر
على
اعي
والد
ُ هللا ،
حُدود
ُ
ِ
َّ
ُ
َّ
ِّ مـؤمن » .مسـند
ُل
ْبِ ك
ِ  :هو واعظُ هللا في قل
ِه
ْ فوق
ِي من
الداع
َّ
احمد
له ابن مسعود رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا ﷵ
وفرمايل :هللا تعالى د مستقيمي الري مثال داسي بيان كړى
چي په دواړو كنارو كي ئې دېوالونه دي ،چي په هغوى كي
خالصي دروازې دي او پردې پرې راځړېدلې دي ،د الري پر
سر يو داعي دئ چي په لوړ غږ وايي :په دې الري مخامخ
او سيده والړ شئ او يوه بل لوري ته مه كاږه كېږئ ،او
تر هغه بر بل داعي دئ چي ټولو ته بلنه وركوي ،كله چي
يو بنده د كومي دروازې د پرانيستلو اراده وكړي ورته
وايي :افسوس ستا پر حال ،دروازه مه پرانيزه كه نه نو
ورداخل به شې (له الري به منحرف شې) ،بيا ئې هغه داسي
تفسير كړ او وئې ويل :مستقيمه الر د اسالم الر ده،
دروازې محارم (هغه څه چي هللا تعالى تحريم كړي) دي،
ځوړندي پردې الهي حدود دي ،د الري پر سر داعي قرآن
دئ ،او هغه لوړ داعي هغه الهي او فطري واعظ دئ چي د
هر مؤمن په زړه كي اېښودل شوى.
هو؛ څوك چي د دې الرښود داعي بلنه وانه وري او
ً به له
الرښوونه ئې د الري په اوږدو كي ونه كاروي حتما
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پرانيزي او له سمي الري به

ډېرو دروازو كومه يوه
منحرف كېږي.
هللا تعالى د قرآن په اړه فرمايي:

   









    
   



االسراء-1 :
 

91
ً چي دا قرآن هغه څه ته الرښوونه كوي چي تر ټولو
يقينا
سمه او سيده ده ،او هغو مؤمنانو ته زېرى وركوي چي
نېك عملونه كوي( ،دا زېرى) چي ستر اجر به ئې په برخه
شي .او دا چي هغو ته دردناك عذاب دئ چي پر آخرت
ايمان نه راوړي.
د قرآن له الرښوونو د بې خبرۍ له كبله ده چي ځيني
تلوار كوي او له خپل وخت وړاندي برى غواړي ،لكه چي
قرآن فرمايي:








    


  







      


البقره693 :
آيا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به داخل شئ حال دا چي
التراوسه پر تاسو هغو كسانو ته ورته حالت نه دئ راغلى
چي ترتاسو مخكي تېر شوي؛ ستونزي او كړاوونه ورورسېدل
او ولړزول شول ،هومره چي پيغمبر او د ده په خوا كي
مؤمنانو به ويل :دهللا نصرت او مرسته به كله راځي؟
خبردار چي د هللا مرسته نږدې ده.
له دې آيت په ډېر صراحت سره دا خبره معلومېږي چي
د ايمان الر له آزموينو او ابتالءاتو ډكه الر ده ،جنت
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ته د رسېدو او پر دښمن د بريا ترالسه كولو طمع ،يوازي
په هغه صورت كي پر ځاى طمع ده چي له ابتالءاتو بريالى
تېر شې او له دې مخكي داسي طمع هسي يو اټكل ،گمان او
هيله ده.
همداراز فرمايي:











  

آل عمران936 :
آيا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به له هغه د مخه داخل
شئ چي ال هللا نه ستاسو مجاهدين معلوم كړي او نه ئې
صابران معلوم كړي؟!!
په بل ځاى كي فرمايي:








   
     
   





التوبه16 :
آيا گمان مو كړى چي همداسي به پرېښودل شئ ،حال دا چي
تراوسه هللا ستاسو هغه كسان نه دي معلوم كړي چي جهاد ئې
كړى او له هللا او د ده له رسول او مؤمنانو پرته ئې د
اسرارو بل محرم ځانته نه دئ غوره كړى .او هللا ستاسو له
كړو وړو ښه خبر دئ.
يعني تر څو چي هللا جل شأنه د مؤمنانو په ډلي كي دغه
كسان نه وي تفكيك كړي ،مجاهدين ئې نه وي معلوم كړي
او هغه ئې نه وي بېل كړي چي له هللا تعالى ،د هغه له
پيغمبر او له مؤمنانو پرته بل څوك د پټ دوست په توگه
نه نيسي ،گمان مه كوئ چي هللا جل شأنه به تاسو همدغسي
خپلي مخي ته پرېږدي او له ابتالءاتو او آزموينو سره
به مو مخامخ نه كړي!!
ب ـ مسخ شوى زړه
د منافقانه مواقفو بله وجه مسخ شوى زړه دئ ،هغه
سپېره او بې احساس ضمير چي د ښېگڼي ملكات او محركات
په كي ځپل شوي ،د شرارتونو ،تفتين ،بدكاريو او خدعو

د قرآن پلوشې
محمد
103
)د تكرار له كبله د دوى زړونه داسي تور شوي چي د (حق
 د،او (هدايت) لپاره په هغه كي هيڅ ځاى نه دئ پاته
زړه صفحه ئې داسي زنگ وهلې ده چي هيڅ صيقل ئې نشي
.صفا كولى
:لكه چي قرآن فرمايي


















66 :التوبه
نو په پايله كي ئې داسي نفاق ورپه برخه كړ چي تر هغي
 له،ورځي به د دوى په زړونو كي وي چي ورسره مخامخ شي
دې امله چي له هللا سره ئې په كړو ژمنو كي مخالفت وكړ
.او له دې امله چي دروغ ئې ويل
:په بل ځاى فرمايي



  
   
    














    





98 :المائده
نو د خپلو ژمنو د ماتولو له كبله مو ورټل او د دوى
 كلمې له خپل خپل ځايه كږوي او له،زړونه مو سخت كړل
هغه څه ئې برخمن كېدل هېر كړل چي پند پرې وركول كېدو
 مگر لږ،او تل به د دوى له يوه او بل خيانت خبرېږې
 بې شكه چي هللا، نو ترې تېر شه او مخ ترې واړوه،ئې
.داسي محسنين خوښوي
:په بل ځاى كي د همدې بيمارزړو وينا داسي راوړي
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السجده3 :
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.











   
   
ً هغه چي پر خپلو شاگانو واوښتل له هغه
 -02يقينا
وروسته چي هدايت ورته څرگند شو؛ شيطان دا ورته
سينگار كړى او هيلي ئې ورته تلقين كړې.
()23ـ دلته د دې ډلي د ارتداد لپاره دوه دالئل وړاندي
شوي:
 شيطان د دوى منافقانه وضع ورته ښايسته كړې.
 د خپلي منافقانه تگالري د پايلو په اړه ئې د دوى
په زړونو كي هيلي راټوكولې.
نامرئي شيطان او د انسان په څېرې كي شيطان چي په
گډه د خلكو د اضالل او ازالل په كار بوخت وي هڅه كوي
منافقين له ايمان ارتداد ته او له صف انشعاب ته
وهڅوي ،دواړه شيطانان يو بل ته الس وركوي ،منافقين په
منافقانه مواقفو او دريځونو تأييدوي ،د دوى ارتدادي
او انشعابي كړني ورته سمي او صحيح انځوروي ،مزيد
ارتداد او انشعاب ته ئې تشويقوي ،هغه ورته ښكلى
برېښوي ،د هغه په گټه توجيهات او مبررات تعبيه كوي،
ورته وايي چي ارتداد او انشعاب ئې ډېري گټي لري ،د
نفاق راتلونكى ورته ځالنده او نتائج ئې مثبت ښيي ،د
منافقانه دريځونو پايلو ته ئې هيله من كوي ،همدا سبب
دئ چي دوى منافقت ،دروغ ،خدعې ،دوكې ،مكر ،له ژمنو
تر شا كېدل او نورو منافقانه خصلتونو ته په بده
سترگه نه گوري او كركجن ئې نه گڼي ،بلكي له صداقت او
اخالص كركه لري او هغه څوك سفيه او جاهل گڼي چي د
سپېڅلو اهدافو په الر كي قربانۍ ته چمتو وي ،پر خپلو
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ژمنو ودرېږي او اخالص او صداقت لري.
قرآن كريم په دې اړه فرمايي:




   


النساء961 :
وعدې ورسره كوي او هيلي په كي راوالړوي او شيطان خو
له تېر ايستو پرته څه وعده نه ورسره كوي.
د عاد او ثمود په اړه فرمايي:
   















العنكبوت83 :
او عاد او ثمود چي له استوگنځيو ئې درته جوته شوې،
او شيطان خپل عملونه ورته ښايسته كړل نو له الري ئې
واړول ،په داسي حال كي چي سترگور ول.
په بل ځاى كي د هغو په اړه چي شيطان هڅولي او له
مؤمنانو سره جنگ ته ئې تشويق كړي فرمايي:

















   




     









االنفال48 :
او كله چي شيطان خپل عملونه ورته ښايسته كړل او وئې
ويل :نن په خلكو كي هيڅ غالبېدونكى (حريف) نه لرئ،
په داسي حال كي چي زه مو ملگرى يم ،خو كله چي دواړو
ډلو سره وليدل؛ په خپلو پوندو واوښت او وئې ويل :زه
له تاسو بې زاره يم ،زه هغه څه گورم چي تاسو ئې نه
گورئ ،زه له خدايه وېرېږم ،او هللا خو شديدالعقاب دئ.
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 -26دا له دې كبله چي دوى هغو ته چي د هللا له لوري
نازل شوي (كتاب) په اړه ئې كركه وښوده؛ وويل:
ً به په ځينو چارو كي ستاسو اطاعت وكړو او هللا د
حتما
دوى په اسرارو (په پټو ويناوو او كړنو) پوهېږي.
( -)26دا مبارك آيت وايي چي د منافقانه دريځونو وجه
دا ده چي دوى له دښمن سره پټي اړيكي پالي ،دښمن ته د
دوستۍ پيغامونه لېږي ،اطمئنان وركوي چي په ډېرو
مواردو كي له دوى سره موافق دي او دې ته چمتو دي چي
د دوى ملتيا وكړي ،په دې باور دي چي په ځينو برخو كي
د كافرانو تگالري او كړنالري د تأييد او متابعت وړ
دي!!
تر دې وړاندي چي د دې مبارك آيت الرښووني ستاسو
مخي ته كېږدو بايد يوه ځانگړي مطلب ته ستاسو توجه
راواړوو ،دې ته مو پام وي چي تر دې وړاندي او وروسته
َعمالهم او
آيتونه په داسي صيغو پاى ته رسېدلي چي (ا
َخبارهم )...ته ورته دي ،په ټولو كي الف زور لري ،خو
ا
دلته د (اسرارهم) په صيغې كي الف ته زېر وركړى شوى،
َسرارهم) په بڼي
دغه صيغه په بل معروف قرائت كي د (ا
َسرار) ده.
كي راغلې ،د (سر) مشهوره او معروفه جمع (ا
كاش هغو خلكو چي د لومړي ځل لپاره ئې د قرآن الفاظو
ته د زېر او زور عالئم وركړل دغه قرائت ته ترجيح
وركړې وى.
په دې مبارك آيت كي د ارتداد ځيني نور اړخونه هم
بيان شوي لكه دا:
 له دښمن سره پټ روابط
 د كفر له جبهې او كافرانه كړنالرو او تگالرو سره
خپلي اړيكي نه شلول.
منافقين له يوې خوا د كفر له جبهې سره پټي اړيكي
لري او اطمئنان وركوي چي حاضر دي د دوي منصوبې د
مسلمانانو په ليكو كي پلې كړي ،له بل لوري ئې خپل
تعلق په بشپړه توگه له كفر سره نه دئ قطع كړى او
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داسي انگېري چي د كافرانو ځيني كړنالري د تبعيت او
منلو وړ دي ،نو ځكه د دې جبهې په اړه په خپلو
دريځونو كي متردد او مذبذب وي ،كله د كفر لوري ته
متمايل كېږي او كله د ايمان لوري ته ،كله دې ته
ترجيح وركوي اوكله بل ته ،په ظاهر كي د مسلمانانو په
ليكو كي ځاى نيسي خو په خفا كي له دښمن سره اړيكي
لري ،دې ته متوجه نه دي چي په خدعې او تزوير سره نشي
كولى د تل لپاره ټول وغولوي ،په دې باور نه دي چي
خبير خداى د دوى له اسرارو ،له دښمن سره د دوى له
پټو اړيكو ،د دوى له موخو ،او هغو اطالعاتو چي دښمن
ً د دوى د تزوير
ته ئې وركوي خبر دئ ،هللا تعالى به حتما
پرده څيري كړي او د دوى سپېرې څېرې به ټولو ته افشاء
كړي او مناسبه سزا به وركړي .لكه چي قرآن فرمايي:







  














النساء 138 :ـ 135
منافقينو ته د دې زېرى وركړه چي دوى ته دردونكى عذاب
دئ ،همغو ته چي له مؤمنانو پرته كافران په دوستۍ
نيسي ،آيا د دوى خوا ته عزت لټوي؟ نو عزت خو ټول هللا
لره دئ.
همداراز فرمايي:













    
   










     

النساء 936 :ـ 938
بې شكه چي منافقين له هللا سره خدعه كوي او هغه ئې هم
په خدعه كي اچوونكى دئ او كله چي لمانځه ته پاڅي نو
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لټ پاڅي ،خلكو ته ځان ښودنه كوي او هللا نه يادوي مگر
ډېر لږ .په دې كي مذبذب او متردد ،نه د دغو په لوري
دي او نه د هغو په لوري او هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ
الر به ورته ونه مومې.
دلته د منافق الندي خصلتونه په گوته شوي:
 له هللا سره خدعه كوي ،د خپل نفاق او ناوړه عملونو
لپاره داسي توجيهات برابروي چي هغه جائز ثابت كړي.
 په لمانځه كي لټ وي او د خپلو ديني وجائبو په
ترسره كولو كي سستي كوي.
 رياكار وي ،هر كار ئې نورو ته د ځان ښودني لپاره
وي ،هيڅ عمل ئې د عقيدې او ايمان په حكم نه وي.
 له هللا سره ئې اړيكي سستي وي ،ډېر لږ ئې يادوي ،هم
ئې په ژبه لږ يادوي او هم په خپلو تبصرو او تحليلونو
كي لږ د ده نوم په خوله اخلي او هم په خپلو تصميمونو
كي ډېر كم په هللا حساب كوي.









 -02نو هغه مهال به څنگه وي چې فرشتې د دوى روح
قبضوي او پر مخ او شا ئې گوزارونه وركوي.
()20ـ دلته د منافقينو د نزعي او روح قبضېدو حالت
انځور شوى او ويل شوي چي مالئكي به په داسي حال كي د
دوى روح قبضوي چي پر مخ او شا به ئې وهي ،او دا ځكه
ً د
چي د دوى ظاهر يو ډول او باطن ئې بل ډول وو ،اكثرا
دوى ظاهر د باطن مغاير وي ،دوه مخي دي ،د مسلمانانو
په وړاندي ځان مسلمان څرگندوي او د دوى په غياب كي
او د كافرانو په څنگ كي كافر وي ،كله خپلي گټي د
مؤمنانو په څنگ كي لټوي او دې لوري ته راځي ،او كله
د ايمان الر او د مؤمنانو ملگرتيا خطر ناكه مومي ،تر
شا كېږي او د كفر جبهې ته پناه وړي ،هللا تعالى هم دوى
ته داسي سزا وركوي چي د دوى له منافقانه كړنو سره
ورته وي ،فرشتو ته امر كوي چي د دوى د روح قبضولو پر
مهال پر شا او مخ ئې گوزارونه وركړئ .ځكه به ئې پر
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مخ وهي چي دوى له دښمن سره د پټ او له ذلته ډك
سازشونو سره خپل مخ سپېره كړى وو ،خپل ايماني وقار
او اسالمي عزت ئې د دښمن په پښو كي ذبح كړى وو ،ذلت
او دنائت ته تسليم شوي وو ،ځان ئې حقير او ذليل گڼلى
وو او كفر او ارتداد ته ئې مخه كړې وه .او ځكه به ئې
پر شا وهي چي حق دين ته ئې شا كړې وه ،د ايمان له
مسيره په شا شوي وو ،بېرته د كفر لوري ته گرځېدلي
وو.
هغه كسان چي په قدير خداى د ايمان له دعوى سره
سره ،د ضعف او ناتوانۍ احساس كوي ،ذلت او اسارت ته
غاړه ږدي او د دې په ځاى چي د خپلي آزادۍ لپاره هجرت
وكړي او په بل ځاى كي د سرلوړي او آزاد ژوند تر السه
كولو هڅه وكړي ،د سپكاوي او ذلت ژوند غوره كوي او
دښمن ته د اسارت سرټيټوي ،كله چي مالئكي د داسي كسانو
روح قبضوي ،د دوى د دې استدالل په ځواب كي چي د ضعف
او ناتوانۍ په وجه ئې هجرت ونكړ ،داسي وايي :آيا د هللا
زمكه پراخه نه وه چي هجرت مو كړى وى؟





    
   
    



   




 

النساء16:
بې شكه هغه كسان چي مالئكي ئې روح قبضوي ،په داسي حال
كي چي دوى پر خپلو ځانونو ظلم كوونكي وي ،ورته وايي
به :تاسي په څه حالت كي وئ؟ وايي :موږ په زمكه كي
كمزوري او مستضعف وو ،ورته وبه وايي :آيا د هللا زمكه
پراخه نه وه چي هجرت مو په كي كړى وى؟ نو دوى همغه
دي چي مېشت ځاى ئې دوزخ دئ او د ورگرځېدو څومره بد
ځاى!
قرآن د داسي خلكو په اړه فرمايي:
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الحج11 :
او له خلكو ځيني داسي دي چي په يوې ژۍ كي د هللا عبادت
كوي ،نو كه كومه ښېگڼه ورورسېږي په هغې ډاډه شي او
كه د آزمويني (كومه ستونزه) ورورسېږى خپل مخ اړوي،
دنيا او آخرت ئې تاواني شو او دا څرگنده تباهي ده.
په دې مبارك آيت كي د هغه چا حالت انځور شوى چي
مسلمانېدا ئې مشروطه ده ،كه اسالم د دوى غرضونه ترسره
كړي نو پر اسالم او خپلي مسلمانۍ راضي وي ،خو كه اسالم
د دوى د اغراضو په وړاندي خنډ شي ،د مسلمانانو په
څنگ كي خپل غرضونه ترالسه نكړى شي ،له گواښونو او
خطرونو سره مخامخ شي ،دين او ايمان د قربانۍ غوښتنه
ترې وكړي ،نو خ پل دين او ايمان ته لته وركړي ،په شا
والړ شي او له مسلمانانو سره خپلي اړيكي وشلوي!! هغه
له داسي چا سره تشبيه شوى چي د اسالم د دائرې له
مركزه ډېر لري؛ په هغي كرښي چي اسالم او كفر سره
بېلوي؛ وال ړ دئ او هملته د خداى عبادت كوي ،د كفر له
دائرې يو گام دې لوري ته رااوښتى ،له مخكي تلو ئې
ډډه كړې ،هملته ودرېدلى او په همدومره څه ئې اكتفاء
كړې ،كه دلته كومه گټه او منفعت ترالسه كړي ،نو په
خپلي گټي او دغه يو قدم رااوښتو خوښ وي ،خو كه له
كومي ستونزي او خطر سره مخامخ شي ،بېرته يو گام په
شا والړ شي او خپل مخكني حالت ته وروگرځي .دا د خپل
هوس بنده دئ ،له هللا تعالى سره ئې معامله د يوه بازاري
سوداگر ده ،ايمان او عقيده هم د مادي گټي په تله
تلي ،هغه عقيده ورته د منلو وړ ده چي مادي اغراضو ته
په رسېدو كي د ده مرسته وكړي ،له هري هغي عقيدې كركه
لري چي د سپېڅلو اهدافو په الر كي د قربانۍ مطالبه
ترې وكړي .د مادي گټي په طمع د داسي چا خوا ته درومي
او له هغه مرسته غواړي چي له معنوي او اخالقي پلوه ئې
تباه كوي او دومره تاوان وررسوي چي په دنيا كي سپك
شي او په آخرت كي د دوزخ وړ!! په دې نه پوهېږي چي د
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گټي او تاوان پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،له هللا
تعالى پرته نه څوك د گټي رسولو توان لري او نه د
تاوان رسولو ،د هللا تعالى پر ځاى داسي چا ته مخه كړي
چي تاوان وررسولى شي خو گټه نه ،څومره بد مولى او
څومره بد ملگرى.

  





  
 -28دا له دې كبله چي دوى د هغه څه متابعت وكړ چي
هللا ئې په قهر كړى او د ده له رضاء ئې كركه وكړه،
نو د دوى عملونه ئې حبط كړل.
()28ـ دلته د منافقينو په اړه ويل شوي:
 په هغه څه پسي تللي چي د هللا تعالى د غضب باعث
كېږي ،يعني دوى د هللا د غضب په بيع د خپل نفس د ارضاء
لټه كړې ،له كافرانو سره دوستي هغه څه دي چي د هللا
تعالى د غضب او قهر باعث دي.
 له هغه څه كركه لري چي بدله ئې د هللا رضاء ده ،دوى
له جهاد كركه لري او دا په داسي حال كي چي په جهاد
سره د هللا تعالى رضاء ترالسه كېدى شي.
 د دغو دوو منافقانه كړنو له كبله د دوى عملونه
حبط كېږي.
گورئ چي منافقين د خپل هوس په غوښتنه او د خپل
نفس د ارضاء لپاره له هغه څه هم ډډه نه كوي چي د هللا
تعالى د قهر او غضب باعث كېږي ،دې ته چمتو نه دي چي
د هللا تعالى د رضاء ترالسه كولو لپاره يو گام د خپل نفس
د رضاء او خوښي خالف واخلي ،د هر هغه څه له كولو ډډه
نه كوي چي د دوى هوس ئې وغواړي كه څه هم دا له هللا
تعالى سره دښمني او د هللا له دښمنانو سره دوستي وي،
يعني د هللا د غضب په بيع د خپل نفس د ارضاء لټه كوي،
خو په هيڅ توگه دې ته حاضر نه دي چي د هللا رضاء د خپل
طماع نفس او بې مهاره شهواتو په مخالفت كي ولټوي.
دوى له داسي خلكو سره دوستي كوي چي د هللا تعالى په غضب
اخته شوي ،لكه چي قرآن فرمايي:

محمد
د قرآن پلوشې
184








     
   
    








95-14 :المجادله


آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي له داسي وگړو سره ئې
 نه دوى ستاسي له ډلي دي،دوستي كړې چي هللا پرې غضب كړى
 په داسي حال كي په درواغو لوړه،او نه د هغوى له ډلي
 هللا دوى ته شديد عذاب، )كوي چي پوهېږي (چي درواغ وايي
.ً چي هغه څه ډېر بد دئ چي دوى كولو
 يقينا،تيار كړى




   
   




   
    











97:االنفال
اې مؤمنانو! كله چي د كافرانو له كومي ډلي سره (په
 او څوك چي په. نو شا مه وراړوئ،جگړي كي) مخامخ شئ
 مگر د جنگ په موخه لورى بدلوونكى،دې ورځ شا ورواړوي
ً چي په
 نو يقينا،او له بلي ډلي سره يو ځاى كېدونكى
 او څومره بد،الهي عذاب اخته شو او ځاى ئې دوزخ دئ
.دئ دا د ورتلو ځاى
:همداراز فرمايي
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النحل911 -917 :
چا چي له خپل ايمان وروسته د هللا په اړه كفر كړى ،مگر
هغه چي په زور اړ كړى شوى؛ په داسي حال كي چي زړه ئې
پر ايمان ډاډه دئ ،خو هغه چي كفر ته ئې سينه
پرانيستې ،نو پر دوى د هللا له لوري غضب دئ او دوى ته
ستر عذاب دئ .دا له دې كبله چي دوى د دنيا ژوند پر
آخرت غوره وگڼلو او د دې لپاره چي هللا دا كافر وگړي نه
هدايتوي .دا هغه وگړي دي چي هللا د دوى پر زړونو،
غوږونو او سترگو مهر لگولى او همدا دوى غافالن دي ،شك
نشته چي همدا دوى به په آخرت كي زيانمن وي.
او فرمايي:







    
    



    


الفتح7:
او د دې لپاره چي هغه منافقين او منافقاني او مشركين
او مشركاني تعذيب كړي چي د هللا په اړه بدگماني كوونكي
دي ،بده راچورلېدا پر دوى ده ،او هللا دوى په خپل غضب
اخته كړي او دوى ئې رټلي او جهنم ئې ورته تيار كړى،
د ورتگ څومره بد ټاټوبى!!
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 -29آيا هغه چي په زړونو كي ئې بيماري ده داسي
انگېري چي هللا به هيڅكله د دوى كينې رابهر نه كړي؟!
()25ـ منافقين داسي انگېري چي په زرنگي او ځيركي سره
كولى شي دواړه لوري وغولوي ،او په زړه پوري موقعيت
ترالسه كړي ،كولى شي خپله اصلي څېره او ماهيت له نورو
پټ وساتي ،گمان نه كوي چي خبير خداى به د دوى د نفاق
پرده څيري كړي او ماهيت به ئې ټولو ته جوت كړي او
هغه كينه چي د دوى په سينو كي ئې د رښتيني ايمان په
خالف ځاى نيولى ،هغه حساسيت چي دوى ئې په وينا او عمل
كي د صداقت او شفافيت په اړه لري ،هغه كركه چي دوى
ئې د هللا تعالى په الر كي د قربانۍ او په خپلو ژمنو وفا
او التزام په اړه لري ،او د دوى پر زړه او دماغ ئې
سيورى غوړولى ،هللا تعالى به دا ټول څرگند كړي.
لكه چي قرآن فرمايي:







   
     








   
المائده56:


نو هغه چي په زړونو كي ئې بيماري ده ،ته به ئې گورې
چي د دوى په دوستۍ كي به تلوار كوي ،وائي به :د كومي
حادثې له رارسېدو وېرېږو!! نو ښايي چي هللا به له خپل
لوري فتح او يا كوم بل څه راولي او په دې سره به په
هغو خبرو پښېماني كوونكي شي چي په خپلو زړونو كي ئې
پټولې .دوى له دې وېرېدل چي دښمن به غالب شي او
مؤمنان به له ماتي سره مخامخ شي ،د همدې له كبله ئې
د منافقت تگالره غوره كړې وه ،خو هللا تعالى به د دوى د
زعم او انگېرني خالف داسي حالت راولي چي مؤمنان
بريالي شي او دا منافقان به په خپلو غلطو انگېرنو او
دريځونو پښېمان شي.
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ً به دوى دروښيو چي بيا به ئې
 -02او كه وغواړو حتما
ً له خپلو څېرو پېژنې ،او هرومرو به ئې د وينا
حتما
له طرز او بڼي وپېژنې او هللا ستاسو پر عملونو
پوهېږي.

()30ـ په دې مبارك آيت كي د منافق د پېژندو درې
معيارونه په گوته شوي:
الف :د دوى په څېرو كي د نفاق عالئم او آثار.
ب :د بيان په طرز او د وينا په لحن او لهجې كي د
نفاق نښي.
ج :منافقانه كړني.
د منافق په څېرې كي د نفاق نښي
په قرآن كي د بيان په طرز او د وينا په لحن او
لهجې كي د نفاق د نښو او هغو كړنو په اړه تفصيلي
بحثونه شوي چي له منافقانه باورونو نشأت كوي ،د دغو
بحثونو او څېړنو په هنداري كي كولى شو په ښه توگه او
په آسانۍ سره منافقين وپېژنو ،خو د څېرې له نښو او
عالئمو د دوى د پېژندو علم او الرښووني نه دي څېړل
شوي ،كه هللا تعالى غوښتى نو د منافقينو د پېژندو دا
اړخ به ئې هم څېړلى وو او داسي الرښووني به ئې د قرآن
هر مخاطب ته په واك كي وركړې وې چي له مخي ئې مكار
او رياكار منافق ژر او په آسانۍ پېژندى شي خو د خاص
حكمت له كبله ئې دا عالئم او نښي نه دي ښودلي.
د قيامت په ورځ او د الهي محاسبې په دوران كي به
هغه پردې لري شي چي ځينو خپل تور او سپېره مخ پرې پټ
كړى وو ،هر كس به له خپلي څېرې پېژندل كېږي ،لكه چي
قرآن فرمايي:
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66 :يونس
او هغو چي بد كارونه ئې كړي د هري بدي سزا به هغې ته
 له هللا به هيڅ،ورته وي او سپكاوى به (وزر پرې) خوروي
 داسي به وي لكه چي مخونه ئې د،ساتونكى ورته نه وي
 دوى دوزخيان،تيارې شپې په (تيارو) ټوټو پټ شوي وي
.دي چي په هغه كي به تلپاتي وي
:په بل ځاى كي فرمايي







    





71 :الزمر
او د قيامت په ورځ به هغه خلك چي د هللا په اړه ئې دروغ
 آيا د دغو،ويلي وو وگورې چي مخونه به ئې تك تور وي
كبرجنو (مناسب) مېشت ځاى دوزخ نه دئ؟
:او د مؤمنانو په اړه فرمايي
    



   
   

















   




















   

61 :الفتح
محمد چي د هللا رسول دئ او هغه كسان چي له ده سره دي پر
 دوى.كافرانو شديد او په خپل منځ كي رحم كوونكي دي
به په داسي حال كي گورې چي ركوع كوونكي او سجده
 د سجدو له امله د، د هللا فضل او رضاء لټوي،كوونكي دي
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دوى په مخونو كي د دوى څېرې څرگندي ،دا په تورات كي
د دوى مثال راغلى ،او مثال ئې په انجيل كي هغه كر ته
ورته دئ چي له زمكي خپل تېغ (نوغى) راوباسي ،بيا ئې
مضبوط كړي ،بيا پرېړ شي ،بيا پر خپل ډډ ودرېږي ،داسي
چي كرونكي حيران كړي ،د دې لپاره چي كافران پرې
غضبناك كړي ،هللا د دوى له هغو سره چي ايمان ئې راوړى
او نېك عملونه ئې كړي د بخښني او ستر اجر وعده كړې
ده.
يعني هللا تعالى د مؤمنانو موال دئ ،د مؤمنانو ټولى د ده
تر رعايت او عنايت الندي په ټولني كي سر رااوچت كړى،
ورو ورو ئې وده وركړې ،د دوى د الزيات سمسورتيا لپاره
ئې شرائط برابر كړي ،د يوه مضبوط ځواك په توگه
راڅرگند شوى ،اوس ئې نه تېزه سيلۍ ماتولى شي او نه
توند باران او ږلۍ ،ډېر ورته حيران دي او ډېر پرې
غضبناك.
د منافقينو د وينا طرز او لحن
د منافقينو د پېژندو دوهم مالك د وينا منافقانه
طرز او بڼه دئ ،د دوى تبصرې ،قضاوتونه او تحليلونه
تر جنگ وړاندي پړاو كي ،د پرېكړي او تصميم په وخت
كي ،له دښمن سره د نښتو پر مهال ،د بري او ماتي په
صورت كي ،له ځواكمن دښمن او ضعيف دښمن سره د مقابلې
په صورت كي ،د هغو مخلصو مؤمنانو په اړه چي خپل هر
څه د هللا په الر كي وقف كوي او تل او په ټول توان طاقت
د اسالم په خدمت كي وي ،او د هغو مسلمانانو په اړه چي
بې وزلي او نېستمن دي او د قربانۍ لپاره لږ څه په
واك كي لري ،د مشرتابه او قيادت په اړه ،د الندي كچي
غړو په ارتباط ،د مطيع افرادو په باب او د ياغي او
سرغړاندو په اړه … په ټولو دغو مواردو كي د دوى له
لهجې او لحن قول د دوى منافقت پېژندى شو ،قرآن په دې
اړه موږ ته كافي الرښووني كړې دي.
لكه چي د بدر د هغي جگړي په اړه د دوى ويناوي
زموږ مخي ته ږدي چي د شرك او كفر له مجهز ځواك سره د
مسلمانانو لومړۍ نښته وه ،له مخلصو مؤمنانو پرته
هيچا ته دا نښته د فهم او توجيه وړ نه وه ،منافقينو
د دغو مخلصو مؤمنانو په اړه ويل :دوى خپل دين او
ايمان غولولي ،هغو وعدو داسي احساساتي او جذباتي
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كارونو ته هڅولي چي د حتمي بري په اړه وركړى شوې،
ً پر شركي او كفري
گمان كوي چي هللا تعالى به حتما
ځواكونو دوى بريالي او برالسي كوي ،كه څه هم د وسائلو
له پلوه تر دښمن ډېر كمزوري دي ،دغو انگېرنو او
غولوونكو وعدو مؤمنان د قريشو په څېر مجهز ځواك سره
مقابلې ته هڅولي ،قرآن په دې اړه فرمايي:





















االنقال31 :
كله چي منافقينو او هغو چي په زړونو كي ئې بيماري وه
ويل :دغه خلك خپل دين دوكه كړي ،په داسي حال كي چي
ً چي هللا با حكمته عزتمن
څوك پر هللا توكل وكړي نو يقينا
دئ.
د مجاهدينو ضعف ،د شمېر لږوالى ،د كافي او ضروري
تجهيزاتو نشتوالى او په همدې حالت كي د ځواكمن او
مجهز دښمن مقابلې ته د دوى وتل ،د منافقينو ،د
بيمارو زړونو خاوندانو او ضعيف االيمانه وگړو له نظره
غرور ،جنون او تهور معلومېدو ،ويل ئې :دا خلك خپل
ً
دين غولولي ،د دين دغو خبرو مغرور كړي چي حق به حتما
غلبه مومي او باطل به له منځه ځي ،دلته د دوى په
ځواب كي ويل شوي چي دا غرور نه بلكي پر خپل رب توكل
دئ ،څوك چي پر هللا توكل وكړي نو وبه گوري چي عزيز او
حكيم رب ئې څنگه مرسته كوي او پر دښمن برى ورپه برخه
كوي.
تل او د زمانې په هر پړاو كي به وگورئ چي منافقين
او ضعيف االيمانه وگړي به د واقعي مؤمنانو او متوكلو
مجاهدينو په ضد دغه خبره تكراروي ،همدا به وايي چي
دوكه شوي او د دين په حقيقت سم نه دي پوه شوي ،تل به
د دوى توكل ته د غرور په سترگه گوري.
همداراز فرمايي:
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التوبه05 :
هغه چي د مؤمنانو پر ايثارگرو (په پراخ زړه انفاق
كوونكو) نيوكي كوي او پر هغو د دې لپاره ملنډي وهي
چي د خپل زيار (له حاصل عالوه) څه نه مومي ،هللا پر دوى
تمسخر كړى او دوى ته دردوونكى عذاب دئ.
دا آيت د منافقينو يو بل كرغېړن خصلت داسي
بيانوي :دوى پر هغو ايثارگرو مؤمنانو نيوكي كوي چي
په پراخ زړه او خالص الس خپلي شتمنۍ د هللا تعالى په الر
كي وقف كوي ،وايي :دوى د رياء او ځان ښودني لپاره دا
كار كوي او زيات مال وقف كوي!! له بلي خوا پر هغو بې
وزلو مؤمنانو د دې لپاره ملنډي وهي چي د نيستمنۍ په
وجه ډېر لږ څه د هللا تعالى په الر كي وقف كولى شي ،څوك
د كجورو يو وږى ،څوك يو سېرلى ،څوك څو درهمه او څوك
د خپل ورځني زيار او كار د مزد او اجورې يوه برخه،
نور څه نه مومي چي د هللا تعالى په الر كي ئې قرياني
كړي ،منافقينو به پرې خندل چي دوى غواړي د مړز په
ورون سره روم فتح كړي ،خو هللا تعالى فرمايي چي د
منافقينو حالت د تمسخر وړ دئ نه د دغو مخلصو
مؤمنانو!! دا ځكه چي نفاق ئې له هغه دردناك عذاب سره
مخامخ كوي چي هللا تعالى منافقينو ته ټاكلى.
همداراز فرمايي:
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آل عمران953 :
بيا ئې له دې غمونو وروسته پرتاسو د پركالۍ په بڼه
كي هغه ډاډېينه نازله كړه چي ستاسو پر يوې ډلي به
غوړېدله او بله ډله بيا داسي وه چي خپلو ځانونو په
اندېښنه كي غورځولي وو ،د هللا په اړه ئې د جاهليت د
دور ناروا گمانونه كول ،ويل ئې :د دې كار څه زموږ په
برخه دي؟ ورته ووايه :كار خو ټول د هللا (په واك كي)
دئ ،دوى په خپلو زړونو كي هغه څه پټوي چي تا ته ئې
نه څرگندوي ،وايي :كه د دې كار څه زموږ په برخه وى
نو دلته به نه وژل كېدو ،ورته ووايه :كه په خپلو
كورونو كي هم وئ نو هغه كسان به هرومرو د خپلي مړيني
ځاى ته راوتلي وو چي وژنه ئې مقرره شوې وه او چي
ستاسو د سينو خبري وآزمويي او ستاسو د زړونو شته
عيار كړي او هللا د زړونو په شته وو ښه پوه دئ.
په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني زموږ مخي ته
اېښودل شوې:
 د جگړي په هغه سخت او له اضطرابه ډك حالت كي د
ځينو مجاهدينو وضعيت داسي وو چي په وار وار ورباندي
پركالي راتله ،د خوب دا حالت په هغه چا راځي چي هيڅ
وېره ئې نه وي ،ممكنه نه ده چي د وېري په حالت كي په
انسان خوب راشي ،په دوى باندي د پركالۍ راتگ ښيي چي
دوى هيڅ وېره نه درلوده ،زړونه ئې ډاډه وو او هللا
تعالى خپله سكينه او ډاډېينه پرې نازله كړې وه.
 د دوى په مقابل كي بله ډله داسي وه چي له ځان
پرته د بل هيڅ څه په فكر كي نه وو ،ټول هم او غم ئې
دا وو چي څنگه ځان وژغوري ،نه ئې د دې پروا كوله چي
په پيغمبر عليه السالم او نورو مسلمانانو به څه راځي
او نه د دې چي د اسالم او د مدينې راتلونكى به څنگه
وي ،د هللا تعالى په اړه ئې عقيده بدله شوې وه او داسي
گمانونه ئې په ذهن او زړه كي گرځېدل چي د جاهليت د
دور باورونو او گمانونو ته ورته وو ،له هللا ناهيلي شوي
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وو او د الهي نصرت وعدو ته ئې د شك په سترگه كتل.
 ځينو به ويل :له دې جگړو به څه ترالسه كړو ،كه څه
گټه په كي وى نو دلته به نه وژل كېدو ،ځينو نورو به
ئې ويل :كه د دې جگړي قيادت او قومنده زموږ په الس كي
وى او زموږ مشورو ته اعتناء شوې وى نو له دې حالت
سره به نه مخامخ كېدو ،قومنده سمه نه وه ،د جنگ پالن
صحيح نه وو ،الزم ترتيبات نه وو نيول شوي ،د ماتي او
تلفاتو مسئوليت د هغه چا په غاړه دئ چي دا جگړه ئې
اداره كوله.
 د دوى لپاره تر ټولو غوره ځواب دا دئ :كارونه ټول
د هللا په واك كي دي ،هر څه د ده په اراده ترسره كېږي،
د كارونو پايله او نتيجه د ده له لوري ټاكل كېږي.
 دوى په خوله يو څه وايي خو په زړه كي ئې بل څه
دي ،د زړونو پټه خبره ئې دا ده چي وايي :كه د جنگ
قومنده زموږ په الس كي وى نو له دومره مرگ ژوبلي سره
به نه مخامخ كېدو.
 دوى په اصل كي په دې باور نه لري چي مرگ په خپل
وخت راځي ،نه ئې ځاى بدلېږي او نه ئې وخت .دوى ته
ووايه :كه ستاسو رأيه منل شوې وى ،جنگ ته نه وى
راوتلي ،بيا به هم هغه كسان په خپلو پښو هغه ځاى ته
تلل چي د دوى د وژل كېدو لپاره له مخكي ټاكل شوى وو،
داسي خو نه ده چي په بې غيرتۍ سره خلك له مرگه ژغورل
كېږي ،د جگړو له ميدان بهر هم خلك مري ،بې غيرتان هم
مري ،هغه بې همته قومونه چي د دښمن له مقابلې ئې ډډه
كړې او دښمن ته تسليم شوي او دښمن له كوم خنډ او
مقاومت پرته د دوى په كور كلي مسلط شوى ،د دوى مړي
په هيڅ صورت كي تر هغو كم نه وو چي په مېړانه ئې د
دښمن مقابله كړې ده.
 دا آزموينه د دې لپاره وه چي له يوې خوا د
منافقينو د سينو اسرار رابرسېره كړي او له بلي خوا د
مؤمنانو د زړه اخالص او صداقت ال پسي مضبوط او پياوړى
كړي او د دوى پوخ ايمان ته مزيد پوخوالى او ځال
وركړي.
منافقانه اعمال د منافقينو د پېژندو بل مالك
قرآن دا د هدايت ځالنده مشعل د خپلو څرگندو
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الرښوونو په ترڅ كي د هري ډلي عملي مشخصات په واضح
توگه زموږ په وړاندي ږدي ،د دې الرښوونو په رڼا كي په
ډېري آسانۍ سره كولى شو هره ډله وپېژنو او يو له بل
تفكيك كړو ،دا الرښووني په كامل الهي معرفت والړي دي،
د هري ډلي افكار او اطوار په دقيقه توگه توضيح كوي،
له نورو سره ئې تفاوتونه په گوته كوي ،دا څرگنده
خبره ده چي د چا عمل له حقيقي ايمان نشأت كوي د هغه
ً ژور توپيرونه لري چي منشأ ئې كفر او
چا له كړنو حتما
نفاق وي ،عليم او خبير رب دا توپيرونه په بشپر وضاحت
سره په خپل الرښود كتاب كي بيان كړي ،لكه چي د
منافقينو د لمانځه او انفاق په اړه فرمايي:




   



    
    



التوبه53 :
او له دې چي نفقات ئې قبول شي بل څه نه دي منع كړي
مگر دې چي د هللا او د ده د پيغمبر په اړه ئې كفر وكړ،
لمانځه ته نه راځي مگر په داسي حال كي چي لټ وي او
انفاق نه كوي مگر په داسي حال كي چي كركه كوونكي وي.
دلته د جهاد د هغو مخالفينو څو خصلتونه په گوته
شوي چي غواړي له جهاد پاته كېدا په داسي انفاق جبران
كړي چي محرك ئې اخالص او صداقت نه بلكي يا رياء وي يا
د مسلمانانو له گواښ ځان ژغورل ،وايي چي د دوى انفاق
له دې امله نه منل كېږي چي:
 دوى نه پر هللا تعالى ايمان لري او نه د هغه پر
پيغمبر،
 لمانځه ته په داسي حال كي ودرېږي چي لټ او كسل وي
او
 له داسي انفاق ډډه كوي چي ايمان او د هللا تعالى
رضاء لټول ئې تر شا وي ،كه څه انفاق كوي نو په نه
زړه او له كركي سره وي.
دا مبارك آيت د منافق ستري نښي زموږ په واك كي
راكوي :په لمانځه كي لټي او كسالت او له داسي انفاق
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كركه كول چي له شوق او ميني سره توأم وي .قرآن په
دوو خبرو ډېر تأكيد كوي او هغه د نورو الهي وجائبو د
اداء كولو لپاره مقدمه گڼي :لمونځ او مالي قرباني چي
كله ئې د زكات په نامه يادوي او كله د صدقې په نامه،
هو؛ لمونځ ترټولو مهم او ستر عبادت دئ ،په اسالم كي
تر بل هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى ،هومره
تأكيد چي پرېښودل ئې له اسالم د وتلو نښه او په اداء
كولو كي ئې كسالت او لټي د نفاق عالمت گڼل شوې ،گواكي
دا لمونځ دئ چي مسلمان له كافر او مؤمن له منافق
بېلوي .تل د لمانځه تر څنگ د زكات يادونه كېږي او د
ايمان نښه گڼل كېږي ،دا ځكه چي زكات او صدقات هغه څه
دي چي مسلمان د هللا تعالى په الر كي نورو قربانيو ته
چمتو كوي.
همداراز فرمايي چي منافقين د مجاهدينو په وړاندي
د عائق او مانع په توگه عمل كوي:
   


    
    

االحزاب93 :
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.
په بل ځاى كي راغلي:

  
   



   






التوبه60 :
 

منافقين او منافقاني ځيني د ځينو نورو له ډلي دي ،د
منكر سپارښتنه كوي ،له ښېگڼو مخنيوى كوي ،خپل السونه
(د خير له كار او د مال له انفاق) بندوي ،دوى خداى
ً چي منافقين
هېر كړى او خداى دوى هېر كړي ،يقينا
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فاسقان دي.
دلته د منافقينو څو ستر ستر خصلتونه په گوته شوي:
 منافقين (نارينه او ښځي) ځيني د ځينو نورو له ډلي
دي ،د مسلمانانو په ليكو كي ځانگړې ډله جوړوي او يو
د بل خوا ته ودرېږي ،خو الفاظ داسي دي چي ښيي هسي
ډله ئې يوه ده ،نه ئې ترمنځ خواخوږي شته ،نه يو د بل
مرسته كوي ،نه يو له بل سره مينه لري .د دوى په
مقابل كي كله چي د مؤمنانو يادونه كېږي نو هللا تعالى
فرمايي چي دوى يو د بل دوستان دي ،د دوى ترمنځ مينه
او مواالت وي.
 د منكر سپارښتنه كوي ،د داسي كارونو سپارښتنه او
مالتړ كوي چي بدوالى ئې څرگند وي او هر د سالم طبيعت
خاوند ترې كركه لري.
 له ښېگڼو مخنيوى كوي ،په خپلو تبليغاتو سره هم،
په خپلو كړو وړو سره هم او له خپلو امكاناتو په
استفادې سره هم.
 د خير له كار او د مال له انفاق ډډه كوي ،د خير
لوري ته الس نه غزوي ،د خير په كار كي له انفاق خپل
السونه راتموي.
 دوى خداى هېر كړى ،نه به ئې په وينا كي د خداى
نوم واورئ ،نه په خپلو تبصرو او تحليلونو كي د قدير
خداى د وعدو يادونه ،نه به ئې عمل داسي ومومئ چي ښيي
خداى ئې په ياد دئ نو ځكه ئې دا عمل وكړ.
 خداى دوى هېر كړي ،نه ئې دعاء او عبادت ته اعتناء
كوي او نه ئې له كړاوونو او ستونزو د وتلو په الر كي
مرسته كوي.
 دوى فاسقان دي ،د ژوند په ډېرو برخو كي به وگورئ
چي دوى د هللا تعالى له اوامرو سرغړاوي كوي.
منافقين به طماع او حريص ومومئ ،داسي چي له هر چا
سره ئې دوستي او دښمني پر طمعي او غرض والړه وي ،كه
ئې خپل غرض ترالسه كړ له هر ډول انسان راضي وي او
ستاينه ئې كوي او كه نه نو ترې ناراض وي او بد پرې
وايي كه څه هم صالح او غوره انسان وي ،قرآن فرمايي:
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التوبه53 :
او د دوى ځيني هغه دي چي د صدقاتو په اړه پر تا
نيوكه كوي؛ نو كه څه ترې وركړى شي راضي كېږي او كه
ترې ورنه كړى شي نو ناڅاپه غصه كېږي.
دلته د منافقينو بل خصلت په گوته شوى :د صدقاتو د
وېش په اړه به د مسلمانانو پر مشرتابه نيوكي كوي،
حتى كه دا مشر په خپله پيغمبر عليه السالم وي ،او وېش
هم كامالً عادالنه ،د نيوكو وجه ئې دا نه وي چي عدالت
نه دئ مراعات شوى ،بلكي وجه ئې دا وي چي دوى ته په
زړه پوري برخه نه ده وركړى شوې ،كه داسي څه ئې په
برخه شي نو بيا كامالً راضي وي او د عدالت د نه مراعات
خبره نه كوي ،خو كه ئې برخه د دوى د غوښتنو مطابق نه
وي نو غصه كېږي كه څه هم عدالت مراعات شوى وي او دوى
ته د عدالت له مخي خپله برخه وركړى شوې وي!! د دوى
قضاوت هم د وېش په اړه د هوى او هوس له مخي وي او هم
د مشرتابه د تصرفاتو په اړه.
منافقين د مسلمانانو په ټولني كي ځان ته بېله ډله
جوړوي ،د تفرقې او اختالف باعث كېږي ،د دښمن په گټه
كار كوي ،د خپل اصلي هويت د پټولو او اخفاء لپاره
خپلو منافقانه كړنو ته غولوونكې بڼه وركوي ،قرآن په
دې اړه فرمايي:






  
















 

التوبه916 :
او هغه چي جومات ئې د ضرر ،كفر ،د مؤمنانو ترمنځ د
تفريق (وسيله) او هغه چا ته مورچل گرځولى چي تر دې
ً
مخكي له هللا او د هغه له پيغمبر سره جنگېدلى ،او حتما
په تأكيد سره لوړه كوي چي له ښېگڼي پرته مو د بل څه
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اراده نه وه كړې ،او هللا گواهي وركوي چي دوى له شكه
پرته دروغجن دي.
دلته د هغو كسانو په اړه بحث شوى چي د اسالم او
مسلمانانو په ضد او د دښمن په گټه د جنگ سنگر او
مورچل پرانيزي خو د جومات په څېر تر يوه غولوونكي
نامه الندي ،موخه ئې دا وي چي دښمن ته گټه ورسوي،
مسلمانان متضرر كړي ،د اسالم په ضد د كفر مرسته او
خدمت وكړي ،د مسلمانانو تر منځ تفرقه او اختالفات
راوالړ كړي او د هغو خلكو لپاره پناه ځى او مورچل جوړ
كړي چي له اسالم او مسلمانانو سره جنگېدلي ،خو له دې
ټولو سره سره به د هللا په نامه لوړه كوي چي كوم بد نيت
نه لري ،د اسالم او مسلمانانو د ښېگڼي لپاره ئې دا
كار كړى ،دا په داسي حال كي چي هللا تعالى گواهي وركوي
چي دوى دروغجن دي ،نه ئې نيت او اراده سمه ده او نه
ئې دا كار د اسالم او مسلمانانو په گټه.
پيغمبر عليه السالم د منافقينو د خصلتونو په اړه
فرمايي:
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له عبدهللا بن عمرو ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
څلورگوني (خصلتونه) داسي دي چي په چا كي وي بشپړ
منافق دئ ،او په چا كي چي له دغو څلورو يو وي په هغه
كي د نفاق يو خصلت دئ ،تر هغه چي پرې ئې ږدي :كله چي
امين ونيولى شي خيانت كوي ،كله چي خبري كوي دروغ
وايي ،كله چي وعده وكړي غدر كوي ،او كله چي شخړه كوي
سپكي سپوري وايي.










ً به تاسو وآزمويو تر هغه چي ستاسو
 -31او حتما
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مجاهدين او صبركوونكي معلوم كړو او ستاسو خبري
وآزمويو.
( -)31د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 د آزموينو په ترڅ كي مخلص او صابر مجاهدين پېژندل
كېږي ،او د هر چا د ادعاگانو حقيقت جوتېږي ،هللا تعالى
د همدې لپاره مؤمنان له ډول ډول آزموينو سره مخامخ
كوي.
 پر پورتنيو دوو معيارونو او مالكونو سربېره د
ابتالءاتو او كړاوونو په دوران كي د دې ډلي له مواقفو
هم كولى شو دوى وپېژنو ،له ستونزو ،كړاوونو او موقتي
ماتو سره د مؤمنانو د مخامخېدو يو حكمت همدا دئ چي
په ترڅ كي ئې مخلص او صابر مجاهدين له دوه مخو ،بې
ثباتو او مذبذبو منافقينو تفكيك كېږي او د دوى د هغو
ادعاوو څرنگوالى جوتوي چي تر كړاوونو او ابتالءاتو
وړاندي ئې كولې او ماهيت ئې ټولو ته جوتېږي.
منافقين نه يوازي له خپلو ورځنيو عادي كړنو،
ويناوو او اړيكو پېژندل كېږي بلكي د جهاد او مبارزې
په ستونزمنو مراحلو كي په ډېري آسانۍ سره له هغو
مخلصو افرادو تفكيك كېدى شي چي د ايمان لپاره له هر
گواښ سره ډغري وهلى شي او هر ضرر او خطر منلى شي ،په
جهاد كي فعاله برخه او د اسالم لپاره د سر او مال
قرباني د هر بې همته او جبون انسان كار نه دئ ،يوازي
د مضبوط ايمان خاوندان په دې الر تللى شي ،په سختو
شرائطو او خطرناكو پړاوونو كي مذبذب ايمان او كمزورى
اعتقاد نشي كولى انسان وړاندي تلو ته چمتو كړي ،له
همدې كبله ده چي په داسي مراحلو كي مخلص او صابر
مجاهدين او د قوي ايمان خاوندان له منافقينو تفكيك
كېږي ،قرآن په دې اړه فرمايي:











  

آل عمران936 :
آيا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به له هغه د مخه داخل
شئ چي ال هللا نه ستاسو مجاهدين معلوم كړي او نه ئې
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صابران معلوم كړي؟!!
هللا تعالى د امامت او قيادت جليل منصب هغه چا ته
سپاري چي په آزموينو كي ئې د صبر لمن كلكه نيولې او
بريالى شوى:













السجده63 :
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.
د بني اسرائيلو په اړه فرمايي:
  
  







   



إِس َرائِي َل





   



االعراف130 :
او د هغي زمكي ختيځي او لوېديځي برخي چي بركتونه مو
په كي اېښي وو هغه قوم ته په ميراث وركړې چي په
استضعاف كي ساتل كېدل او ستا د رب غوره وينا د بني
اسرائيلو په اړه په دې سبب بشپړه شوه چي صبر ئې وكړ
او هغه څه مو ويجاړ كړل چي فرعون او قوم ئې جوړول او
لوړول.
رحمن رب د غفران او رحمت وزر پر هغه چا غوړوي چي
په ابتالءاتو كي د صبر لمن كلكه نيسي او جهاد كوي،
لكه چي قرآن فرمايي:















   

النحل991 :
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ً چي ستا رب د هغو وگړو په اړه له شكه پرته
بيا يقينا
ډېر مهربان بخښونكى دئ چي په آزمېښتونو كي له اچول
كېدو وروسته ئې هجرت كړى ،بيا ئې جهاد او صبر كړى.
په بل ځاى كي فرمايي:















    
   




النحل 39 :ـ 36
او هغو چي د هللا په الر كي ئې له هغه وروسته هجرت كړى
چي ظلم پرې شوى ،هرومرو به ئې په دنيا كي په غوره
توگه ځاى پر ځاى كړو او د آخرت اجر خو تر ټولو ستر
دئ ،كاش پوهېدى .همغه چي صبر ئې وكړ او پر خپل رب
توكل كوي.















   


 
ً هغه چي كفر ئې وكړ او د هللا له الري ئې
 -32يقينا
امتناع وكړه او له پيغمبر سره ئې مخالفت وكړ ،او
دا له هغه وروسته چي هدايت ورته جوت شو؛ هيڅكله
ً به د دوى
به هللا ته كوم ضرر ونه رسوي او حتما
عملونه حبط او شنډ كړي.
()32ـ منافقين ورو ورو په خپل نفاق كي وړاندي درومي
او هغه پړاو ته رسېږي چي كامالً كافرانه كړنالره او
دريځ غوره كوي ،له هللا تعالى سره خپلي اړيكي شلوي ،په
قول او عمل كي د اسالم له دائرې وځي ،انشعاب كوي او
عمالً د دښمن له جبهې سره يو ځاى كېږي ،خو په دې كار
سره يوازي خپل ځان ته صدمه رسوي ،نه دي دوى دا گمان
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كوي او نه دي مؤمنان داسي تصور كوي چي منافقين به په
خپلو منافقانه كړنو او دريځونو سره هللا تعالى او د ده
دين ته تاوان ورسوي ،بلكي بايد په دې باور وي چي د
دوى ټولي هلي ځلي او مساعي به حبط او هدر كېږي او
معكوس او د دوى د زعم خالف نتائج به د دوى مخي ته
ږدي.
لكه چي قرآن فرمايي:











    











النساء 986 :ـ 983


ً هغه چي ايمان ئې راوړ ،بيا كافر شول ،بيا ئې
يقينا
ايمان راوړ ،بيا ئې كفر وكړ ،بيا ئې په كفر كي
زياتوالى وكړ ،نو دوى ته خو نه هللا بخښنه كوي او نه ئې
په سمه الر هدايت كوي .منافقينو ته د دې زېرى وركړه
چي دوى ته دردونكى عذاب دئ.
همداراز فرمايي:










   
    
   
     
    
















التوبه63:


د هللا په نامه لوړه كوي چي ويلي ئې نه دي ،حال دا چي
ً ئې د كفر وينا كړې ،له خپلي مسلمانۍ وروسته
يقينا
(بېرته) كافران شوي او د هغه څه هڅه ئې كړې ده چي نه
ورورسېدل ،او نيوكي ئې يوازي په دې وجه وې چي هللا او
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پيغمبر ئې دوى له خپل فضل څخه برخمن كړل ،نو كه ئې
توبه وكړه ورته غوره ده او كه ئې مخ واړاوو نو هللا به
ئې په دنيا او آخرت كي په دردناك عذاب سره تعذيب كړي
او په زمكي كي به ئې نه كوم دوست وي او نه كوم
مرستندوى.
د دوى د مخالفت او انشقاق سزا داسي ښيي:




    














النساء995 :
او څوك چي له پيغمبر سره له هغه وروسته مخالفت وكړي
چي سمه الر ورته څرگنده شوې او له مؤمنانو پرته د بلي
الري متابعت وكړي ،همغه لوري ته به ئې مخه كړو چي ده
ورته مخ اړولى او په دوزخ كي به ئې ننباسو او د
ورگرځېدو څومره بد ځاى.
لكه چي د محمد د سورې په  86آيت كي منافقين د
(الذين كفروا) په نامه ياد شوي په ځينو نورو آيتونو
كي هم دغه نوم د دوى لپاره كارول شوى ،لكه دا:
   


















   
    
    




آل عمران136 :
اې مؤمنانو! د هغو په څېر مه كېږئ چي كافران شول او
د خپلو وروڼو په اړه ئې چي په سفر تللي وو او يا ئې
غزا كوله (او هلته يا مړه يا وژل شوي وو) وويل :كه
زموږ په خوا كي وى ،نه به مړه شوي وو او نه به وژل
شوي وو!! تر څو هللا دا خبره د دوى په زړونو كي د حسرت
باعث وگرځوي ،حال دا چي د ژوند ،مرگ پرېكړه هللا كوي او
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هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ.









  
 -33اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا اطاعت وكړئ او
د پيغمبر اطاعت وكړئ او خپل عملونه مه باطلوئ.
()33ـ د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 دا مبارك آيت مؤمنانو ته الرښوونه كوي چي د هللا
تعالى او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړي.
 د هللا تعالى د اوامرو عدم اطاعت او د ده د رسول د
الرښوونو عدم متابعت سره انسان د نفاق په گنده ډنډ كي
پرېوځي او هڅي ئې حبط كېږي.
د دې آيت معنى دا ده چي كوم عمل د هللا او د هغه د

پيغمبر د اطاعت له مخي نه وي ،هغه عمل د هللا په وړاندي
باطل دئ ،هر څه چي كوې بايد په دې اساس او له دې
احساس سره ئې وكړې چي په دې سره د هللا او د هللا د پيغمبر
اطاعت كوې ،يعني كوم عمل چي د هللا او د پيغمبر د اطاعت
په بنا نه وي هغه باطل دئ او د هللا تعالى په وړاندي
هيڅ ارزښت او اعتبار نه لري.
د هغه چا هڅي او كړني له ضائع كېدو او بې نتيجې پاته
كېدو ژغورل كېږي چي عمل ئې د هللا او د هغه د رسول د
اطاعت له مخي وي ،قرآن په دې اړه فرمايي:



...



   
  




الحجرات14:
 ...او كه د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكړئ نو ستاسو
ً چي هللا مهربان
د عملونو هيڅ څه به كم نه كړي ،يقينا
بخښونكى دئ.
د هللا او د هغه د رسول اطاعت د بريا او فالح ضامن
گڼي او فرمايي:
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32 :النور
او چا چي د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړ او له هللا
ووېرېدو او (د هغه) له (مخالفت) ځني ئې ځان ساتنه
. نو همدغه كسان بريالي دي،وكړه
:همداراز فرمايي




…










01 :االحزاب
 او چا چي د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكړ نو...
.ً چي په ستري بريا سره بريالى شو
يقينا
قرآن د پيغمبرانو ﷵ دعوت په دوو مطالبو كي خالصه
: لكه چي فرمايي،) (تقوى او اطاعت:كوي







    
    






    












110 -106 :الشعراء
 هغه مهال چي د دوى،د نوح قوم پيغمبران تكذيب كړل
 آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه درته:ورور نوح ورته وويل
. نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ،امين استازى يم
 زما اجر يوازي پر،او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم
. نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ،رب العالمين دئ
د هود ﷵ دعوت په همدغو دوو خبرو كي خالصه كوي او
:فرمايي
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الشعراء126 -124 :
عاديانو پيغمبران تكذيب كړل ،هغه مهال چي د دوى ورور
هود ورته وويل :آيا ځان ساتنه نه كوئ؟ زه درته امين
استازى يم ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ.
هر اطاعت بايد د هللا تعالى او د هغه د پيغمبر پر
اطاعت مبتني وي له دې پرته اطاعت د تېروتني او بې
الري كېدو باعث كېږي ،لكه چي قرآن فرمايي:





    
     





االنعام997 :
او كه ته د ډېرى هغو خلكو اطاعت وكړې چي په زمكي كي
اوسي نو د هللا له الري به دي تېرباسي ،دوى خو يوازي په
گمانونو پسي روان دي او يوازي په خوشو دروغجنو خبرو
كي لگيا دي.
دلته د يوې مهمي او اساسي خبري الرښوونه شوې :په
يوې جهل وهلې او شرك ځپلې ټولني كي دا د معيار او
مالك په توگه مه نيسه چي څومره خلك د ېوې خبري مال تړ
كوي ،دلته به اكثريت داسي ومومې چي متابعت ئې تا د
حق له الري منحرف كوي .د دغو خلكو ډېرى داسي دي چي د
علم په ځاى په گمانونو پسي درومي او د بامقصده او
جدي خبرو په ځاى په خوشو دروغجنو خبرو كي لگيا دي ،د
دوى مذهب ،مسلك ،د ژوند طريقه ،اصول او ضوابط په
قياس او تخمين والړ دي.
دې ته مو بايد پام وي چي دغي خبري ته عموميت
وركول او په يوې اسالمي ټولني ئې هم اطالق كول صحيح نه
ده ،د مسلمانانو اجماع ،سواد اعظم او اكثريت اعتبار
لري ،البته په ټولو هغو مواردو كي چي صريح نص نه وي
او پرېكړه د مسلمانانو خوښي ته پرېښودل شوې وي.
په بل ځاى كي فرمايي:
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القلم 95 :ـ 3
نو د دغو دروغجنو اطاعت مه كوه .خوښوي چي كاش ته
مداهنت وكړې چي بيا دوى هم مداهنت وكړي .او اطاعت مه
كړه د هر سپك قسم خور .عيب لټونكي ،نمامت گر ،د خير
مانع ،متجاوز ،گنهگار ،بدخوى ،سربېره پر دې بدنام ،د
دې لپاره چي د مال او د اوالد خاوند دئ ،كله چي زمونږ
آيتونه پرې ولوستى شي وايي به :د مخكنيو قصې دي!!
په بل آيت كي دا الرښوونه شوې چي د چا په څنگ كي
به وو او د چا له اطاعت به ډډه كوو:
   



  













   







الكهف63 :
د هغو خلكو په څنگ كي صبر وكړه چي خپل رب ته سبا او
ماښام دعاء كوي ،په داسي حال كي چي رضاء ئې لټوي او
له دوى دي ستا سترگي بل پلو وانه وړي ،د دنيوي ژوند
د زينتونو په لټه كي ،او د هغه چا متابعت مه كوه چي
د ده زړه مو له خپل ذكر غافل كړى او د خپل نفس او
هوس متابعت كوي او كار ئې زياتى او افراط دئ.
همداراز فرمايي:







    
  

االحزاب9 :
اې نبي! له هللا وېره لره او د كافرانو او منافقينو
ً چي هللا ښه باحكمته پوه دئ.
اطاعت مه كوه ،يقينا
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همداراز الرښوونه كوي چي د كافرانو او منافقينو
تگالري او كړنالري مه خپلوه او د دوى اطاعت مه كوه:



  





  

االحزاب33 :
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.
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.
څوك چي نشي كولى په خپله د دين د اصلي مراجعو په
رڼا كي د هللا او د هغه د پېغمبر د اطاعت په غوښتنو او
څرنگوالي پوه شي او مور پالر ئې هم داسي وي چي د ده
الرښوونه نشي كولى او حتى غواړي بې الري ئې كړي ،هغه
ته داسي الرښوونه كوي:




     







    








  

لقمان95:
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
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لوري ده نو په هغه څه به مو خبر كړم چي تاسو كول.
اسالم لكه څنگه چي د لمانځه په اړه موږ ته الرښوونه
كوي چي هره ورځ پنځه ځلي په جومات كي په يوه امام
پسي اقتداء وكړو همداراز په اجتماعي او سياسي چارو
كي موږ ته الرښوونه كوي چي له يوه امير او زعيم سره
بيعت وكړو ،موږ ته وايي لمونځ مو له امام سره يو ځاى
پيل كړئ او يو ځاى ئې پاى ته ورسوئ ،د هغه تر شا په
منظمو ليكو كي ودرېږئ ،له ده سره يو ځاى ركوع او
سجده وكړئ ،د قعدې او قيام په وخت كي مه تر ده
وړاندي كېږئ او مه وروسته كېږئ كه نه نو لمونځ مو
فاسد كېږي.
قرآن په دې اړه فرمايي:


















   










النساء51 :
اې مؤمنانو! د هللا اطاعت وكړئ او د پيغمبر او د خپلو
چارواكو اطاعت وكړئ ،نو كه په كوم څه كي مو په خپلو
كي شخړه وكړه ،نو هللا او پيغمبر ته ئې راجع كړئ ،كه پر
هللا او د آخرت پر ورځ ايمان لرئ ،دا ډېر غوره دئ او د
پايلي له پلوه ډېر ښايسته.
رسول هللا ﷵ د هغه چا په اړه چي له اسالمي صف بېلېږي
فرمايي:
َُّهللا -صلى هللا عليه وسـلم « : -مـن
ِ
ٍّ قال قال رسُول
ِى ذر
ْ أب
عن
ْ
ِ » .سنن
ِه
ُق
ُن
ْ ع
ِن
ِ م
ِسْالم
بقة اإل
د خلع ر
ِبْر
لجماعة ش
فارق اْ
ًا فقْ
ِْ
ابي داْد
له ابوذر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :څوك چي د
يوې لو ېشتي په اندازه له جماعت لري شو د اسالم كړۍ ئې
له خپلي غاړي وايستله.
له دې مبارك حديث معلومېږي چي له جماعت وتل او
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تفرق او انشعاب داسي دئ لكه د اسالم له حريم وتل.
مسَُّهللا
ُمْ ب
ُك
آمر
قال رسُول
ِخْ
َُِّهللا -صلى هللا عليه وسلم « -وأنا ُ
لجِهاِ
د
ِجْرة
له
معِ والطاعة
لجماعة
َّ ب
ِن
ِه
ِى ب
أمرن
ِ واْ
ِ واْ
ِاْ
ِ والسَّْ
ِ
د خل ع
ِيد ش
لجماعة ق
ْ خرج م
ه من
ف
ِن اْ
ِى سبِيلَِّهللا فَِّ
ِبْر فقْ
نُ
ْوى
ِدع
ْ دعا ب
ْجِع ومن
ْ ير
ِالَّ أن
ِ إ
ِه
ُق
ُن
ْ ع
ِن
ِ م
ِسْالم
بقة اإل
ر
ِْ
ْ جُثاِ
ِن
لوا يا رسُولَِّهللا وإ
ء جهن
ِن
هو م
ِيَّة
ِل
لجاه
اْ
َّم » .قاُ
ْ
ِ فُ
ُوا
ْع
ٌ فاد
ِم
مسْل
نه
ْ صام وصل
ِن
َّى قال « وإ
ْ صل
ِن
صام وإ
َّى وزعم أَّ
ُ ُ
ِين
ِم
مسْل
َّ وجل
اهمَُُّهللا عز
ِمْ ب
ِه
ِأسْمائ
ِين ب
ِم
مسْل
َّ اْ
اْ
ِما سَّ
لُ
م ُ
لُ
َّ » مسند احمد و الترمذي
َّ وجل
ادَّهللا عز
ِب ِ
ِين ع
ِن
ْم
مؤ
اْ
لُ
رسول هللا ﹽ وفرمايل :په پنځگونو مو گمارم چي هللا زه پرې
گمارلى يم :جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت ،او د هللا په الر
كي جهاد ،حقيقت دا دئ چي څوك د يوې لوېشتي په اندازه
له جماعت لري شو د اسالم كړۍ ئې له خپلي غاړي وايستله
مگر دا چي بېرته راوگرځي ،او چا چي د جاهليت د كومي
بلني بلنه وركړه هغه د دوزخ خاشاك دئ ،ځينو وويل :يا
رسول هللا كه څه هم لمونځ ئې كړى او روژه ئې نيولې؟ وئې
فرمايل :كه څه هم لمونځ ئې كړى او روژه ئې نيولې او
گمان ئې كړى چي مسلمان دئ ،نو مسلمانان په خپلو هغو
نومونو ياد كړئ چي هللا پرې ياد كړي :مسلمانان ،مؤمنان
او د هللا بندگان.
همداراز فرمايي:
َّم كـان
ِ وسـل
َُّهللا عليْـه
َّى
ََّّهللا صـل
ِ
ِ بن جبـل ،أن نبِـي
معاذ
عن
ْ ُ
ُ الشَّـاة
ْخُـذ
ِ ،يأ
لغـنم
نسانِ كذ
ُ اإل
ئب
ُ ذ
ُ":الشَّيْطان
ُول
يق
ِْ
ِْ
ئبِ اْ
ِْ
َّاحِيــة" .المعجــم الكبيــر
ِــية ،والن
لقاص
ا
و
،
ة
د
ر
ـا
ـ
الش
ْ
َّ ِ
للطبراني
له معاذ بن جبل ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي:
شيطان د انسانانو لېوه دئ داسي لكه د مېږو لېوه چي
ترېدلې ،لري شوې او ډډي ته شوې مېږه نيسي (خوري ئې).
همداراز فرمايي:
ئب
َّ الشَّيْطان ذ
ِن
َّ نبِىََِّّهللا ﹽ قال « إ
بنِ جبل أن
معاذ
ِْ
ِ ْ
ُ
عن ُ
َّاحِية
ِية والن
لقاص
ْخُذ
ِ يأ
لغنم
نسانِ كذ
اإل
ِْ
ُ الشَّاة اْ
ئبِ اْ
ِْ
ِ ».
لمسْجِد
امة
لجماعة
ُمْ والشِّعاب وعليْكُمْ ب
ياك
ِ واْ
ِ واْ
ِاْ
فَِّ
لع َّ
له معاذ بن جبل ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي:
شيطان د انسانانو لېوه دئ داسي لكه د مېږو لېوه چي
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يوازي شوې مېږه ،هغه چي د تنفر له كبله له رمې بېله
شوې ،له انشعاب او اختالف ډډه وكړئ او جماعت ،اكثريت
او جومات سره اوسېدا پر ځان الزم كړئ.
رسول هللا ﷵ مسلمانانو ته الرښوونه كوي چي كه دوى دوه
او درې هم وي بايد يو تن د امير په توگه وټاكي او له
هغه اطاعت وكړي.
د هغه چا په اړه چي سرغړاوى كوي او بېله ډله
جوړوي فرمايي:
َُِّهللا ﹽ « من
ص قال قال رسُول
مر
ْ عبْد
عن
لعاِ
بنِ اْ
ْ
ِو ْ
َِِّهللا ْ
بنِ عْ
ُ ما
ْه
ِع
ْيُط
ِ فل
ْبِه
ِ وثمرة قل
ِه
ْقة يد
اه صف
ً فأع
ِماما
بايع إ
ْط ُ
ِ » .مسند
ُق اآلخر
ُن
بوا ع
ْر
ُ فاض
ُه
ِع
يناز
ْ جِاء آخر
ِن
اسْتطاع إ
ُِ
ُ ُ
احمد
له عبد هللا بن عمرو بن العاص روايت دئ چي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :چا چي له يوه امير سره بيعت وكړ ،خپل الس ئې
د هغه په الس كي كېښود ،د خپل زړه ثمره ئې وركړه (په
اخالص سره ئې بيعت وكړ) نو په كار ده چي د خپل وس په
اندازه د هغه اطاعت وكړي ،بيا كه بل راغى او له هغه
سره ئې نزاع پيل كړه ،نو د دې بل غاړه ووهئ.




    
   
   
ً هغه چي كفر ئې وكړ او د هللا له الري په ډډه
 -34يقينا
شول بيا په داسي حال كي مړه شول چي كافران ول؛ هللا
به هيڅكله دوى ته بخښنه ونه كړي.
()34ـ دا مبارك آيت وايي :منافق داسي گنهكار دئ چي
له الهي بخښني او مغفرت محروم دئ .منافقين چي په
لومړي سر كي د كفر او ايمان تر منځ مذبذب او متردد
ول ،نتوانېدل يو لورى په پرېكنده او صادقانه توگه
انتخاب كړي ،وروسته ئې منافقانه مواقف غوره كړل او
غوښتل ئې د دواړو لوريو امتيازات ترالسه كړي ،بيا په
خپل نفاق كي دومره وړاندي والړل چي د اسالم له دائرې
ووتل او په بشپړه توگه ئې كافرانه دريځونه او كړنالري
غوره كړې ،له اسالم او مسلمانانو سره ئې عداوت او
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دښمنۍ ته مال وتړله ،په خپلو منافقانه مواقفو سره ئې
هڅه وكړه د هللا په الر كي خنډونه راوالړ كړي ،د ژوند تر
پايه هدايت نشول ،له منافقتونو ئې الس وانه خيست ،او
د كفر په حالت ئې سا وخته ،دوى له الهي مغفرت او
بخښني محروم دي او په الهي عذاب به اخته كېږي،
مؤمنان پر دې گمارل شوي چي له داسي وگړو سره به د
دوستۍ اړيكي شلوي ،د دوى له درناوي به ډډه كوي ،له
دوى سره به ئې چلن قهرجن او پر شدت او غلظت والړ وي،
د دوى له مړيني وروسته به هم نه د مغفرت دعاء ورته
كوي او نه به زړه سوى او همدردي څرگندوي ،لكه چي
قرآن فرمايي:




   
    
















التوبه31 :
بخښنه ورته وغواړه او يا بخښنه مه ورته غواړه؛ كه
اويا ځله هم بخښنه ورته وغواړې هللا به هيڅكله بخښنه
ورته ونه كړي ،دا د دې لپاره چي د هللا او د ده د
پيغمبر په اړه ئې كفر كړى او هللا داسي فاسق وگړي نه
هدايتوي.
دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي ځيني منافقين
داسي هم وو چي د تقوى دعوى به ئې كوله ،پيغمبر عليه
السالم ته به راتلل او ويل به ئې :له موږ قصور او
غلطي شوې ،پرې پښېمانه يو ،د جبران په لټه كي يو ،بل
ځل به وگورې چي داسي څه وكړو چي ستا سترگي پرې
روښانه شي او موږ مخكنۍ گناه پرې جبران كړو!! هللا
تعالى د دغي منافقي ډلي د دې ادعاء په رد كي فرمايي:
اې پيغمبره! خوښه دي چي بخښنه ورته غواړي كه نه ،خو
پوه شه چي كه اويا ځله هم بخښنه ورته وغواړې نو هللا به
هيڅكله بخښنه ورته ونه كړي ،دا ځكه چي دوى د هللا او د
ده د پيغمبر په اړه كفر كړى او دا د هللا سنت دئ چي
داسي فاسق وگړي نه هدايتوي.
په بل ځاى كي فرمايي:
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المنافقون7 :

پر دوى برابره ده چي بخښنه ورته غواړې كه بخښنه
نه ورته غواړې؛ هللا هيڅكله دوى ته بخښنه نه كوي،
ً چي هللا دا فاسق وگړي نه هدايتوي.
يقينا
    
















التوبه33 :
او چي ومري پر هيڅ يوه ئې (د جنازې) لمونځ مه كوه او
ً چي دوى پر هللا او پيغمبر
پر قبر ئې مه ودرېږه ،يقينا
ئې كفر كړى او په داسي حال كي مړه شوي چي فاسقان ول.

   









 -35نو مه سست كېږئ ،او روغي جوړي ته بلنه مه
وركوئ ،په داسي حال كي چي تاسو لوړ يئ او هللا له
تاسو سره دئ او هيڅكله به ستاسو عملونه درته ضائع
نه كړي.
33ـ دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي وهن او
سستي ،صلحي او روغي جوړي ته د دښمن بلل ،د دښمن په
وړاندي د حقارت او ضعف احساس ،له الهي تأييد او نصرت
يأس او ناهيلي ،په دې اړه ټينگ او ثابت باور نه
درلودل چي د هللا تعالى په الر كي هيڅ عمل او هېڅ هڅه او
هاند نه ضائع كېږي ،د نفاق هغه سپېرې نښي دي چي بايد
په كلكه ترې ډډه وكړو.
دا آيت الندي اساسي مطالب افاده كوي:
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 د دښمن په وړاندي د ضعف او ناتوانۍ احساس مه كوئ ،د
دښمن په ضد د خپلي مبارزې شور او شوق له السه مه وركوئ،
لټي او كسالت مه كوئ.
 دښمن ته د صلحي او روغي جوړي پيغامونه مه لېږئ او
تفاهم او سازش ته ئې مه رابلئ.
 تاسو لوړ ياست ،لوړ تر دې چي د دښمن په وړاندي د
ضعف او كمزورۍ احساس وكړئ او د سازش او روغي جوړي الس
وراوږد كړئ.
 گمان مه كوئ چي تجريد شوي يئ او دښمن توانېدلى چي
تاسو محاصره او تجريد كړي او له ولسه مو منزوي كړي،
گمان مه كوئ چي يوازي پاته شوي يئ ،د يوازيتوب احساس
بايد تاسو له دښمن سره جوړ جاړي ته اړ نه كړي ،د زمكي
او آسمانونو لوى رب له تاسو سره او ستاسو مل دئ.
 گمان مه كوئ چي له روغي جوړي پرته به ستاسو ټولي
هلي ځلي هدر شي ،قربانۍ به مو ضائع شي او هغه نتائج به
پرې مرتب نه شي چي هللا تعالى ئې له تاسو سره وعده كړې،
هللا تعالى به هيڅكله ستاسو قربانۍ ضائع نه كړي او ستاسو
هلي ځلي به بې نتيجې پرې نږدي.
لكه چي گورئ په دې آيت سره مؤمنانو ته امر شوى چي
دښمن ته به د روغي جوړي او مصالحې الس نه اوږدوئ ،خو د
االنفال په سورې كي ويل شوي چي كه دښمن روغي جوړي ته
متمايل شو تاسو هم متمايل شئ او پر هللا توكل وكړئ...
راشئ وگورو چي دا د صلحي په اړه بېل بېل او متفاوت
احكام څنگه تلفيق كولى شو؟ او په كوم يوه به كله عمل
كوو؟ كله له دښمن سره صلح كول جائز دي او كله ناجائز؟
آيا دا قضيه د نهضت مشرانو ته پرېښودل شوې چي مصلحت ته
په پام سره مناسب تصميم ونيسي؟ آيا دا سمه ده چي
ووايو :د دې آيتونو په حكم سره مسلمانان له دې منع شوي
چي دښمن ته د روغي جوړي پيغامونه ولېږي ،خو كه د صلحي
پيغام د دښمن له لوري وي او تفاهم او جوړ جاړي ته
تيارى وښيي بيا نو مسلمانان كولى شي مثبت ځواب وركړي؟
ښايي ځينو ته دا استدالل معقول وبرېښي او د آيت له ظاهر
سره ئې سم وگڼي!! خو دا انتباه په څو دليله سمه نه ده:
 -9د دې استدالل له مخي چي د صلحي وړانديز د دښمن له
لوري وي نو مسلمانان كولى شي روغه جوړه وكړي ،پرته له
دې چي وگوري د دښمن وړانديز د ضعف له دريځه دئ كه د
قوت او برالسي له دريځه او پرته له دې چي وگوري
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مسلمانان د قوت په دريځ كي دي كه د ضعف او كمزورۍ په
دريځ كي!! كه دا استدالل سم او د منلو وړ وى نو پيغمبر
ً په مكي دور كي د دښمن د صلحي
عليه السالم به حتما
وړانديزونو ته مثبت ځواب ويلى وو!! حال دا چي د مكي
دور په ديارلسو كلونو كي او د مدينې په شپږو كلونو كي
د حديبيې تر صلحي پوري ئې نه له دښمن سره روغه جوړه
وكړه ،نه ئې انعطاف او نرمي وښوده او نه خبرو آترو ته
كښېناست ،په داسي حال كي چي د قريشو سردارانو تل د هغې
غوښتنه كوله او ډول ډول وړانديزونه ئې لرل .قرآن په گڼ
شمېر آيتونو كي دې حقيقت ته اشاره كوي.
 -6كه له دښمن سره د روغي جوړي مربوط آيتونو د نزول
ترتيب ته لږ ځير شو وبه گورو چي د مقاطعې ،عدم انعطاف،
له مداهنت ډډه كول او روغي جوړي ته د نه رابللو آيتونه
په هغي مرحلې كي نازل شوي چي د مكې ديارلس او د مدينې
شپږ لومړني كلونه احتوى كوي .همغه مرحله چي دښمن د
برالسي احساس كاوو او نهضت ئې ضعيف او كمزورى گاڼو .خو
كله چي نهضت له تدافعي حالته ووت ،د دښمن ټول بريدونه
ئې په شا وتمبول او په ټولو نښتو كي ئې خپله وړتيا او
قوت اثبات كړ ،اوس د دښمن په پرتله د برالسۍ او قوت
احساس كوي  ،دغه وخت دئ چي له دښمن سره د تفاهم او
روغي جوړي اجازه وركول كېږي .د قرآن په آيتونو كي د
ِلسَّْ
لم
ُوا ل
َح
َن
ن ج
َإ
غور په نتيجه كي به دا وگورئ چي د (و
ِْ
ِ
ها) آيت د بدر په جگړي كي له بريا وروسته نازل
َح
ْن
َاج
ف
ْ َلَ
شوى ،حال دا چي له تفاهم او روغي جوړي د اجتناب آيتونه
ټول تر دې د مخه نازل شوي ،د حديبيې صلح هغه وخت وشوه
چي د دښمن وروستى لوى بريد د خندق په جگړي كي له ماتي
سره مخامخ شو او له ماتي وروسته پيغمبر صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :له دې وروسته به قريش د حملې توان ترالسه
نه كړي .گورئ چي د حديبيې صلح د نهضت د قوت او برالسي
او د دښمن له مسلسل ماتو ووسته د حرم خوا كي د دښمن تر
سلطې الندي سيمي كي امضاء شوې.
د دې آيتونو په رڼا كي او د هر يوه د نزول د زمانې
شرائطو ته په پام سره په وضاحت او آسانۍ سره دا حقيقت
درك كولى شو چي صلح د نهضت د قوت او ځواكمنۍ د وخت كار
دئ ،د هغه وخت كار چي دښمن د عجز او ضعف احساس وكړي او
نهضت عمالً خپله برالسي او ځواكمني ثابته كړي ،هغه وخت چي
دښمن صلحي ته اړ شوى وي او له دې پرته بله چاره نه
گوري چي د مسلمانانو شرائطو ته تسليم شي .عجيبه ده چي
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څوك دا ټول حقائق له پامه غورځوي او صلح د ضعف او
ناتوانۍ د مرحلې كار گڼي او ادعاء كوي چي نهضت كولى شي
د ضعف په وخت كي له دښمن سره روغه جوړه وكړي!!!
څوك په دې حقيقت نه پوهېږي چي د دوو ښكېلو خواوو
ترمنځ روغه جوړه تل د برالسي او غالب لوري د شرائطو په
اساس رامنځته كېږي ،د غالب لوري شرائط منل كېږي او
مغلوب لورى د ده د شرائطو منلو ته غاړه ږدي ،يوازي په
دې صورت كي ده چي د صلحي معاهده د دوو خواوو تر منځ
امضاء كېږي ،اسالم هيڅكله مسلمان ته د دې اجازه نه
وركوي چي ذلت ته سر ټيټ كړي ،د دښمن شرائطو ته تسليم
شي ،د همدې لپاره د ضعف او ناتوانۍ په وخت كي عدم
مداهنت او صلحي ته په عدم دعوت تأكيد كوي ،خو د برالسۍ
په وخت كي اجازه وركوي چي تفاهم وكړي او د صلحي بلنې
ته مثبت ځواب ووايي .كوم كسان چي د قرآنكريم په تفسير
كي د آيتونو شأن نزول او د هر آيت د نزول شرائطو ته
پام نه كوي او هر آيت بېل بېل او له نورو سره ئې تړاو
ته له پام پرته تر بحث الندي نيسي ،كله چي د يوې قضيې
په اړه دوه متباين احكام گوري او په توجيه كي ئې له
ستونزي سره مخامخ كېږي او له تلفيق ئې عاجز كېږي نو د
دې پر ځاى چي ووايي :د يوه حكم په يوې مرحلې پوري او
بل ئې په بلي پوري مربوط دئ ،برعكس د دغو پورتنيو
آيتونو په څېر ئې تعبيروي! يا ئې يو ناسخ او بل منسوخ
گڼي!!
د دوى د تعبير له مخي مسلمانان مكلف دي چي د دښمن
له لوري د صلحي وړانديز ته له ځنډه پرته مثبت ځواب
ووايي ،گواكي مسلمانان له دښمن سره له روغي جوړي نه
بلكي يوازي له دې منع شوي چي دښمن ته په خپله د روغي
جوړي وړانديز وكړي ،خو كه دا ابتكار د دښمن له لوري وو
او د روغي جوړي پيغام هغه ورولېږو نو بيا كولى شي له
ځنډه پرته روغه جوړه وكړي!! په داسي حال كي چي مسئله
كامالً د دې عكس ده ،د قرآن آيتونه او عملي مصاديق ئې د
پيغمبر عليه السالم په ژوند او له دښمن سره ئې په
معامله كي په ډېر وضاحت سره ښيي چي صلح ځان ته خاص وخت
او شرائط لري ،له دښمن سره صلح او تفاهم د قوت او
ځواكمنۍ د مرحلې كار دئ نه د ضعف د مرحلې ،د مدني
مرحلې كار دئ نه د مكي مرحلې.
لكه چي گورئ د دې سورې په پيل كي هغه بهرنى دښمن
معرفي شو چي د نهضت په وړاندي ودرېږي ،په الري كي
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خنډونه راوالړوي ،او د نښتي شرائط برابروي ،هغه دښمن
چي پېژندا ئې آسانه ده ،د دې بحث په ضمن كي د
مؤمنانو داسي يادونه كېږي چي له دې دښمن سره په نښتي
كي ښكېل دي ،د دواړو ترمنځ نښته او د دې نښتي پايلي
وڅېړل شوې ،مؤمنانو ته اطمئنان وركړى شو چي د دې
نښتو پايله به د دوى بريا او برالسي او د خداى پالو
برى وي ،بيا د څېړني مخ د كورني دښمن لوري ته واوښت،
بحث له ضعيف االيمان وگړو پيل او ورو ورو هغه ځاى ته
ورسېدو چي منافقين او د دوى كړني وڅېړل شي ،په پاى
كي ئې دا ډله د (الذين كفروا و صدوا عن سبيل هللا) په
نامه ياده كړه ،او مسلمانانو ته الرښوونه وشوه چي دوى
د خپل صف غړي ونه گڼي ،ارزښت ورنه كړي ،پروا ئې ونه
لري او حتى له مړيني وروسته ئې مغفرت ورته ونه
غواړي .دا دئ د همدې بحث په دوام كي مؤمنانو ته ويل
شوي :كه له يوې خوا د بهرني دښمن له گواښونو سره
مخامخ يئ او له بل لوري كورنى دښمن كړاوونه او
ستونزي راوالړوي ،د دښمن په گټه ستاسو د تضعيف هڅه
كوي ،له دې ټولو گواښونو او ستونزو سره سره په ډاډه
زړه او ښي كيڼ لوري ته له انحراف او انعطاف پرته
وړاندي والړ شئ ،او مطمئن اوسئ چي وروستۍ بريا ستاسو
ده.
دا مطالب په بېلو بېلو الفاظو د قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي راغلى ،لكه چي فرمايي:












آل عمران981 :
نو مه سست كېږئ او مه غمجن كېږئ او همدا تاسو لوړ يئ
كه مؤمن وئ.
همداراز فرمايي:












    







آل عمران937 :
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او ډېر پيغمبران داسي وو چي ډېر خداى پالونكي ئې په
څنگ كي جنگېدلي ،خو د هللا په الر كي د وررسېدلو
مصيبتونو له امله نه سست شول ،نه ئې د ضعف احساس وكړ
او نه ئې"د دښمن په وړاندي" ذلت ومنلو او داسي صبر
كوونكي په هللا گران وي.
په دغه مبارك آيت كي څو اساسي الرښووني گورو:
 تر محمد عليه السالم مخكي ډېر پيغمبران راغلي او
تللي ،د هر يوه په څنگ كي ډېر خداى پالونكي راغونډ
شوي او د هللا په الر كي جنگېدلي.
 د دغو پيغمبرانو خداى منونكي ملگري داسي وو چي د
هللا په الر كي له مصيبتونو سره د مخامخېدو په وجه نه
سست شوي ،نه ئې د ضعف او ناتوانۍ احساس كړى او نه د
دښمن په وړاندي ذلت او سپكاوي ته تسليم شوي .مبادا
تاسو د هللا په الر كي له مصيبتونو سره د مخامخېدو له
امله سست شئ ،شور شوق او جذبه مو له السه وركړئ ،د
دښمن قوت تاسو ووېروي او د هغه په وړاندي د ضعف او
ناتوانۍ احساس وكړئ ،د دښمن شرائطو ته تسليم شئ او د
هغه لويي ومنئ.
په بل ځاى كي فرمايي:




    



    










النساء913 :
او د دې قوم په لټه كي لټي او سستي مه كوئ ،كه تاسو
دردمن كېږئ نو دوى هم ستاسو په څېر دردمن كېږي ،په
داسي حال كي چي تاسو له هللا هغه هيلي لرئ چي دوى ئې
نلري او هللا باحكمته پوه دئ.
يعني د دښمن په تعقيب كي كسالت او لټي مه كوئ،
ماتي ،تلفات او زخمونه بايد تاسو سست نه كړي او د
دښمن له مسلسل او ستړيا نه منونكي تعقيب مو وانه
ړوي ،كه تاسو ته درد او زخم دررسي ،دوى هم تلفات
گوري ،مړي او زخميان لري ،تاسو له خپلو قربانيو دا
طمع لرئ چي هللا تعالى به ئې په خپل دربار كي قبولي كړي
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او تاسو ته به ئې عوض او بدله دركړي ،خو هغوى دا
هيله هم نلري ،دا به ډېره عجيبه وي چي تاسو تر دوى د
مخه ستړي او ستومانه شئ!! دا د دښمن د مسلسل تعقيب
الرښوونه د هغه ذات لخوا ده چي په هر څه ښه پوه دئ او
په هري پرېكړي او حكم كي ئې حكمتونه او مصالح مضمر
دي.
كوم مطلب چي د محمد د سورې د ( )85آيت په پاى كي
راغلى او په ترڅ كي ئې مجاهدينو ته اطمئنان وركړى
شوى چي د مقاومت پر دوام ټينگار او له روغي جوړي د
ډډي كولو په صورت كي نه ستاسو بريا ځنډېږي او نه مو
مخكني فعاليتونه او جهادونه ضائع كېږي ،دا مطلب د
قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي راغلى ،لكه دا:


  
 



 

االعراف961:
كتاب تمسك كوي او لمونځ اقامه كوي،
مصلحينو اجر نه ضائع كوو.
آيت كي د هغي ډلي يادونه شوې چي قرآن
په نامه يادوي او دا ئې ځانگړتياوي

او هغه چي په
ً چي د دغو
يقينا
په دې مبارك
ئې د مصلحينو
گڼي:
 دوى په الهي كتاب تمسك كوي ،په هر څه كي د دوى
مستمسك د هللا تعالى كتاب وي ،په وينا ،قضاوت او عمل
كي ،دا كتاب ئې هم خپل الرښود وي او هم نورو ته په
همدې كتاب الرښوونه كوي.
 لمونځ اقامه كوي ،هم خپلي اړيكي له هللا تعالى سره
ټينگوي او هم نور دې ته رابلي چي په لمانځه سره خپلي
اړيكي له هللا تعالى سره ټينگي كړي.
يا دا:
     ...









يوسف50 :
 ...څوك چي تقوى غوره كړي او (د مصائبو په وړاندي)
صبر وكړي ،نو خداى هيڅكله د دغو نېكانو اجر نه ضائع
كوي.
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:په بل ځاى كي په عامه صيغه فرمايي



   
    
81 :الكهف


او بې شكه هغو چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې
 مونږ د هغه چا اجر نه ضائع كوو چي د عمل له مخي،كړي
.ښه وي
:همداراز فرمايي
   
     
     







   


















 

153 :آل عمران
نو هللا په ځواب كي ورته وفرمايل چي زه د هيڅ عمل
، كه نارينه وي او كه ښځينه،كوونكي عمل نه ضائع كوم
، نو هغه چي هجرت ئې وكړ،تاسو ټول يو له بل څخه يئ
 زما په الر كي وځورول،له خپل كور كلي وايستل شول
 نو هرو مرو به ئې سيئات، وجنگېدل او ووژل شول،شول
ً به ئې په هغو جنتونو كي داخل كړم چي
محو كړم او حتما
 د هللا له لوري يوه بدله او له هللا،ويالې ترې الندي بهېږي
.سره خو ښايسته بدله شته



   






  
ً چي د دنيا ژوند خو يوازي لوبه او بېهوده
 يقينا-36
 او كه ايمان راوړئ او تقوى ولرئ نو،مشغولتيا ده
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ستاسو اجرونه به دركړي او مالونه به مو نه درنه
غواړي.
36ـ داسي نه چي د دنيا په مال او متاع پوري داسي
ونښلئ چي ايمان مو زيانمن شي ،داسي نه چي پرېوتي
دنيايي اهداف مو په خپلو منگولو كي داسي ونيسي چي
لوړو او سپېڅلو معنوي اهدافو ته د اعتناء او التفات
فرصت درنه سلب كړي ،كه خداى مه كړه داسي وشول نو
ستاسو ژوند او ستاسو هڅي به د ماشومانو بې محتوى
لوبو ته ورته شي ،داسي مه انگيرئ چي د الهي الرښوونو
په اړه التزام او د ايمان په رڼا كي ژوند به تاسو د
ژوند له نعمتونو محروم او د ژوند مجال به درته تنگ
كړي او هر څه به له السه وركړئ ،نه؛ بلكي د ايمان په
نتيجه كي به هم په دنيا كي او هم په آخرت كي د هللا
تعالى پېرزويني ،پراخ نعمتونه ،ستر الهي اجر ،غوره
او په زړه پوري نتائج ترالسه كړئ ،په حقيقت كي ايمان
ستاسو ژوند ته ارزښت وركوي او اهميت ئې لوړوي.
د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 كه د ايمان په الر كي له گواښونو سره مخامخ شوئ،
په مرگ تهديد شوئ ،ژوند مو له خطرونو سره مخامخ شو
نو صبر وكړئ ،داسي نه چي له گواښونو او خطرونو د ځان
ژغورني په موخه له الري كاږه شئ ،دښمن ته تسليم شئ او
په وړاندي ئې سر ټيټ كړئ ،او د خپلي دنيا لپاره هغه
څه وكړئ چي آخرت مو تباه كړي او له جنت محروم شئ،
دنيوي ژوند د آخرت په پرتله داسي دئ لكه د ماشومانو
لوبي او مشغولتياوي .خو كه له دغو گواښونو سره سره د
ايمان په خط صابر او صامد پاته شوئ ،له انحراف او
كږېدو مو ډډه وكړه او د تقوى او صبر لمن مو كلكه
ونيوله ،نو د خپلو هڅو او عملونو بدله به هرو مرو
ترالسه كړئ ،ستاسو د قربانيو نتائج په خپله تاسو ته
درگرځي ،هللا تعالى ستاسو قربانيو ته اړ نه دئ ،هغه له
هر څه مستغني دئ ،كه تاسو ته د جهاد او قربانۍ
سپارښتنه كوي نو هغه ستاسو په گټه دئ.
 كه د مرگ له وېري د ايمان له مسير منحرف شوئ او
له دښمن سره مو د مصالحې داسي الر غوره كړه چي د هغه
شرائطو ته تسليم شئ نو پوه شئ چي په دې صورت كي
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ستاسو دا ژوند د ماشومانو تر لوبي او بېهوده
مشغولتيا زيات ارزښت نه لري .بې ايماني او بې هدفي د
ژوند ارزښت له منځه وړي ،هغه چي لري ليد ئې د زمكي
محدوده او څو ورځنى ژوند دئ ،سپېڅلي اهداف نه لري ،د
ژوند پرېوتي طموحات او منحط مادي اهداف ئې د ژوند
غايه وي هغو ماشومانو ته ورته دي چي لري ليد ئې له
څو گامونو آخوا نه اوړي ،او حاصل ئې له هر مصروفيت
او لوبي يوازي ستړيا او ستوماني وي.
خو هغه چي د ايمان او هدفمنۍ له زاويې دنيا ته
گوري ،هڅي ئې د سپېڅلو اهدافو په خدمت كي وي ،ليد
واټن ئې د منحطو مادي طموحاتو له افق لوړ وي ،د دنيا
زرق و برق د هغه معنوي عطش نشي راكمولى ،له مسلسلو
هڅو او تحرك ئې نشي متوقف كولى ،لوړو او سپېڅلو
اهدافو ته د رسېدو لپاره د هر څه قرباني كولو ته
چمتو وي ،هغه چا ته د ماشومانو په سترگه گوري چي په
زمكي پوري داسي نښتي چي د مادي ټيټو اغراضو لپاره هر
ذلت او دنائت مني.
ايمان انسان له بې هدفي او ټيټ هدفي ژغوري ،د هغه
هڅو ته هدف ټاكي او جهت وركوي ،هللا تعالى د هغه پر هڅو
پراخ نتائج مرتب كوي ،د ايمان دا غوښتني د ده تر
توان او استعداد نه لوړي دي او نه درنې ،پر داسي كار
ئې نه گماري چي له وسه ئې پورته وي ،دا مطالبه نه
ترې كوي چي له هر څه الس واخلي ،ايماني مكلفيتونه ئې
د وس او توان په اندازه دي ،دا مطالب د قرآن په گڼ
شمېر آيتونو كي بيان شوي ،لكه چي وايي:



    
   







العنكبوت73 :
او د دې دنيا دا ژوند له لهو (خوشې مشغولتيا) او لعب
ً چي د آخرت كور
(لوبي) پرته بل څه نه دئ ،او يقينا
داسي دئ چي همدا (واقعي) ژوندون دئ ،كاش پوهېدى!!
همداراز فرمايي:
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االنعام86:
او دنيوي ژوند خو (د آخرت په پرتله) له لوبو او ساعت
تېرۍ پرته بل څه نه دئ ،او د آخرت كور هغو ته ډېر
غوره دئ چي تقوى كوي ،نو آيا تعقل نه كوئ؟
دا آيت ښيي چي د عقل خاوندان په دې حقيقت پوهېدى
شي چي (تقوى) ژوند ته ارزښت وركوي ،د تقوى خاوندان
به د آخرت هغه لوړ ژوند ترالسه كوي چي د دنيا ژوند د
هغه په پرتله داسي دئ لكه د ماشومانو بې مقصده او
بېهوده لوبي .په دې كي هيڅ شك نشته چي د ژوند ارزښت
په هغو كارونو پوري تړلى دئ چي انسان ئې په خپل ژوند
كي كوي ،كه نه نو هسي ژوند خو يوه سپږه او مچ هم
لري ،كه داسي نه وى نو د جاني ژوند به مضر نه گڼل
كېدو او د لېوني ژوند بې ارزښته.
دې ته مو بايد پام وي چي د اسالم له نظره د دنيا
ژوند د آخرت د ژوند مقدمه ده ،ښه ژوند د ښه آخرت او
بد ژوند د بد آخرت پيالمه ده ،د چا چي دنيا خرابه وه
آخرت به ئې خراب وي او د چا چي دنيا ښه وه آخرت به
ئې ښه وي ،خو اسالم د ښه او بد لپاره ځانگړي معيارونه
لري ،دا معيارونه د هغو خلكو له معيارونو سره ژور
توپيرونه لري چي ښه او بد ته د ايمان له زاويې نه
گوري ،د اسالم له نظره ښه ژوند هغه دئ چي له سپېڅلو
افكارو او عقائدو او لوړو موخو او اهدافو سره توأم
وي ،په فساد ،ظلم ،د بل په حق تېري او گناه نه وي
لړل شوى ،داسي ژوند د جنت مقدمه گڼي او هغه ژوند ته
د دوزخ د پيالمې او مقدمې په سترگه گوري چي د ځناورو
د ژوند په څېر وي ،بې مقصده ،له غلطو افكارو او
عزائمو سره ،په گناه ،ظلم او فساد لړلى ،د انسان
موخي او اهداف د ده د ژوند ارزښت ټاكي ،د انسان
عقائد او عزائم د ده ژوند ته ارزښت وركوي ،د چا چي
اهداف ټيټ او پرېوتي وي ژوند ئې د ماشومانو په څېر
لهو و لعب دئ ،د پرېوتو اهدافو خاوند كه د ستر هېواد
پاچا وي ،واكمني ئې داسي ده لكه د ماشومانو په لوبو
كي چي يو ئې د څو شېبو لپاره پاچا وي ،پر سر ئې
كاغذي تاج وركېږدي ،د تخت پر سر ئې كښېنوي ،امرونه
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صادروي ،د يوه د نيولو ،د بل د وهلو او د بل د بخښلو
پرېكړي كوي ،خو څو شېبې وروسته دا لوبه پاى ته
ورسېږي ،په بلي كي مخكنى غل د پاچايي پر تخت ناست
وي ،مخكنى پاچا د غال په تور نيول شوي وي ،د پاچا په
وړاندي ئې الس تړلى ودروي او خپلي سزا ته انتظار
كوي!!
قرآن په دې اړه فرمايي:
  
   
   






   




    














الحديد61 :
په دې پوه شئ چي د دنيا ژوند يوازي لوبه ،بېهوده
مشغولتيا ،سينگار ،ستاسو تر منځ يو پر بل فخر كول ،د
مال او اوالد په اړه يو تر بل زيات درلودل دي ،لكه
هغه باران چي بوټي ئې كرونكي حيران كړي ،بيا وچ شي
چي ته ئې زېړ شوى گورې ،بيا مات مات شي ،او په آخرت
كي هم شديد عذاب دئ او هم د هللا مغفرت او رضاء ،او د
دنيا ژوند له غولوونكې متاع پرته بل څه نه دئ.
پر دنيايي مطامحو اكتفاء او په همدې مستوى كي
توقف د دې باعث كېږي چي انسان د دنيا ژوند خپل
وروستى معراج وگڼي ،نه يوازي له وړاندي او لوړ تللو
ډډه كوي بلكي له هر هغه څه متنفر او منـزجر وي چي د
ده ژوند گواښي ،لكه چي قرآن د هللا په الر كي له جهاد د
اجتناب باعث همدا له ژوند سره افراطي عالقه گڼي او
فرمايي:
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التوبه38 :
اې مؤمنانو! څه درباندي شوي چي كله درته وويل شي :د
هللا په الر كي ووځئ! نو د زمكي په لور درنېږئ؟!! آيا تر
آخرته د دنيا پر ژوند راضي شوي يئ؟! د دنيايي ژوند
مال متاع خو د آخرت په پرتله له ناڅيزه شي پرته بل
څه نه دي.
كه څه هم ديني مسئوليتونه او مكلفيتونه د انسان د
وس او توان په اندازه دي او هللا تعالى هيڅوك تر خپل وس
او توان په زيات شي نه گماري او ورته وايي:
    







 

االسراء25 :
مه دي السونه تر خپلي غاړي تړلي ساته (له وركړي الس مه
راتموه) او مه ئې په بشپړ پرانيستو سره پرانيزه،
داسي چي (سبا ته) مالمت وگڼل شې او حسرت درباندي وشي.
د وركړي او له بل سره د مرستو په دوران كي اعتدال
مراعات كړه ،مه بخل كوه دومره چي له مستحقينو سره له
الزمي او ضروري مرستو هم الس راتم كړې او مه اسراف
كوه ،داسي چي له مستحق او غير مستحق سره په خالص الس
دومره مرستي وكړې چي سبا په خپله د بل مرستي ته اړ
شې او هر څوك دي مالمتوي او ستا په حال تأسف كوي.
خو د دې حكم او د استثنائي حالت د هغو احكامو په
اړه بايد له مغالطې ځان وساتو چي د زياتي قربانۍ
غوښتنه كوي ،كله چي دښمن تېرى كوي ،مسلمانان د جنگ
له حالت سره مخامخ كېږي ،كه داسي شرائط رامنځته شي
چي له اسالم دفاع د مال او ځان د قربانۍ مطالبه وكړي
بايد داسي قربانۍ ته چمتو وو ،قرآن عظيم الشأن په
داسي شرائطو كي د مؤمنو مجاهدينو مسئوليت په دې توگه
انځوروي:
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النساء63 :
نو د هللا په الر كي دي هغه كسان وجنگېږي چي د دنيا ژوند
پر آخرت پلوري او څوك چي د هللا په الر كي وجنگېږي ،ووژل
شي ،يا بريالى شي ،نو ژر به ستر اجر وركړو.
د هللا په الر كي هر څوك د جنگېدو وړتيا نلري ،هللا
تعالى هرڅوك د دې لپاره اهل نه گڼي ،يوازي هغه څوك د
دې وړ دئ چي هدف ئې د هللا رضاء ترالسه كول وي ،خپل ژوند
د هللا په الر كي قرباني كوي او دې ته تيار وي چي له
خپلو ټولو دنيوي گټو د اخروي فالح او سعادت لپاره تېر
شي .داسي مجاهد ته به شكور خداى ستر اجر وركوي ،كه
شهيد شي هم او كه غازي او غالب شي هم.

  


 
 -37كه د هغې غوښتنه درنه وكړي بيا ټينگار درباندي
وكړي بخل به وكړئ او ستاسو كينې به رابهر كړي.
()30ـ دا مبارك آيت وايي :هللا تعالى تاسو په دې نه يئ
گمارلي چي ټول مالونه مو په بشپړه توگه د هللا په الر كي
وقف كړئ ،د ايمان په دائره كي ستاسو وجائب او
مسئوليتونه ستاسو له توانمنيو او استعدادونو سره
متناسب دي ،ايمان مو هيڅكله داسي مطالبه نه درنه كوي
چي ستاسو له توان او ظرفيت لوړ وي او ترسره كول ئې
گران؛ كه نه نو بخل به مو كړى وو او ستاسو د زړونو
هغه كركه به ئې رابرسېره كړي وه چي د داسي مطالبې په
اړه ئې لرئ.
قرآن په دې اړه فرمايي:
  
   



    



االعراف36 :
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او هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي( ،په
داسي حال كي چي) موږ هيڅوك تر خپل وس په زيات څه نه
مكلف كوو ،دوى جنتيان دي ،په هغه كي تلپاتي.
همداراز فرمايي:
    





     





    




الطالق6 :
توانمن دي د خپلي توانمنۍ مطابق لگښت وكړي ،او هغه
چي رزق ئې پرې محدود كړى شوى بايد د هغه څه مطابق
انفاق كړي چي هللا ورپه برخه كړي ،هللا هيڅوك تر هغه په
ً له كړاو
زيات څه نه گماري چي وركړي ئې دي ،هللا به حتما
وروسته آساني رامنځته كړي.














   
   









  
 -38اې تاسو دغو وگړو! بلل كېږئ چي د هللا په الر كي
انفاق وكړئ نو ستاسو ځيني بخل كوي ،او څوك چي بخل
وكړي له خپل ځان ئې سپماوى او بخل كړى ،په داسي
حال كي چي هللا غني دئ او تاسو نېستمن ،او كه ډډه
وكړئ نو ستاسو پرځاى به بل قوم غوره كړي بيا به
هغوى ستاسو په څېر نه وي.
()38ـ دا مبارك آيت د سورې ښكلې ،جامع او دقيقه
اختتاميه ده چي نه يوازي د سورې د دوهمي برخي له
ټولو مضامينو سره ژور او موزون مناسبت لري بلكي د
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سورې د ټولو مطالبو خالصه زموږ په وړاندي ږدي .مهمي
مهمي الرښووني ئې دا دي:
 هغه وگړي چي په مخكنيو آيتونو كي ئې مواصفات بيان
شول د هللا په الر كي انفاق ته بلي او ورته وايي چي
ستاسو ځيني بخل او سپماوى كوي ،څوك چي بخل كوي او د
هللا په الر كي له انفاق ډډه كوي په حقيقت كي له خپل ځان
سره جفا كوي او پر خپل ځان ئې هغه پېرزويني نه دي
لورېدلي چي د انفاق په نتيجه كي ئې هللا تعالى ورپه
برخه كوي .له دې معلومېږي چي د نفاق يوه لويه وجه
همدا بخل او د هللا په الر كي له انفاق ډډه كول دي ،دې
ته په پام سره چي انفاق يوازي د مال په انفاق كي نه
خالصه كېږي بلكي پراخ ابعاد لري او د مال تر څنگ د
وخت ،فرصتونو ،امكاناتو ،وسائلو ،استعدادونو او
توانمنيو لگول او مصرفول هم احتوى كوي.
لكه چي گورئ د دې سورې لومړى آيت هغه ډله معرفي
كوي چي په خپل كفر او انكار سره د هللا په الر كي خنډونه
راوالړوي (الذين كفروا و صدوا عن سبيل هللا) او په
وروستي آيت كي هغو ته خطاب شوى چي مكلف دي په انفاق
في سبيل هللا ،او په قربانيو او د مايملك (مال،
امكانات ،توانمنيو) په لگولو سره د هللا د الري دا موانع
او عقبات له منځه يوسي او د دې الري د بندېدو مخنيوى
وكړي (  
 ،)    د
سورې په څلورم آيت كي د هغو دوو ډلو محتوم تصادم او
نښتي ته اشاره شوې چي يوه د ايمان په خط كي وړاندي
درومي او بله هغه چي هوډمنه ده چي دا الر مسدوده كړي،
دا تصادم د قربانۍ او ايثار مستلزم دئ او له دې پرته
ممكنه نه ده دا الر پرانيستى شي او وړاندي تگ وكړى
شي ،د همدې لپاره د څلورم آيت په پاى كي د هللا د الري
(
شوې
اشاره
ته
شهداوو
     
 )او په وروستي آيت كي
انفاق ته بلل شوي ( 
   
 ،)لكه په آخري آيت كي چي ويل شوي انفاق او

مؤمنان

ايثار

ستاسو

په

گټه

دئ

همدا
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آيتونو كي راغلى ،لكه دا:











محمد0 :
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كه د هللا ملتيا وكړئ ستاسو
ملتيا به وكړي او ستاسو گامونه به ټينگ كړي,
يا:





 
...  



 

محمد:

12
ً چي هللا به هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه
يقينا
ئې كړي داسي جنتونو ته ننباسي چي ترې الندي ويالې
بهېږي.
يا:
  
   

محمد96:
او هغه چي هدايت شوي هدايت ئې ورزيات كړ او د دوى
تقوى ئې ورپه برخه كړه.
بيا د سورې له ( )61آيت د هغو په اړه بحث پيل شوى
چي د ايمان له ادعاء سره سره د هللا په الر كي له قربانۍ
او ايثار امتناع كوي او ايمان ئې مشروط په دې دئ چي
د قربانۍ غوښتنه به نه ترې كوي ،له ستونزو ،كړاوونو،
آزموينو ،گواښونو او خطرونو سره به نه مخامخ كېږي،
دوى نه يوازي منافقانه تگالره غوره كوي او د قضاياوو
په اړه ئې مواقف او دريځونه منافقانه وي ،بلكي ورو
ورو ئې منافقت داسي مرحلې ته ورسېږي چي په خپله د هللا
له الري منحرف شي او هم د نورو په وړاندي خنډ شي او د
هللا لوري ته د دوى د تگ مانع شي ،په وروستي آيت كي دوى

(
شوې
اشاره
صيغه
دې
په
ته
 ،)په اختتاميه كي ويل شوي چي د بخل او
عدم انفاق ضرر په خپله بخل كوونكي ته رسېږي (
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)  
مطلب د سورې په څو آيتونو كي راغلى ،لكه دا:

او

همدا








   





   



محمد86:
امتناع
له هغه
ته كوم
او شنډ

ً هغه چي كفر ئې وكړ او د هللا له الري ئې
يقينا
وكړه او له پيغمبر سره ئې مخالفت وكړ ،او دا
وروسته چي هدايت ورته جوت شو؛ هيڅكله به هللا
ً به د دوى عملونه حبط
ضرر ونه رسوي او حتما
كړي.
باآلخره د اختتاميه په پاى كي د يوه نصيحت او
انذار په توگه ويل شوي :اې د ايمان مدعيانو! كه د هللا
په الر كي له انفاق او ايثار ډډه وكړئ ،له دښمن سره د
مخامخېدو په دوران كي شا واړوئ ،له هغو خنډونو سره
چي ستاسو الر بندوي له ډغرو وهلو په شا شئ او له
وړاندي تگ الس واخلئ؛ نو پوه شئ چي په دې صورت كي به
تاسو دا وړتيا او سعادت له السه وركړئ چي د ديني
رسالت حامالن او د هللا د جند سپاهيان وئ او د خلكو د
امامت او الرښووني جليل منصب ستاسو په برخه وي ،له دې
لوړ مقام او منصب به عزل شئ او هللا تعالى به دا ستر
مأموريت ستاسو پر ځاى داسي ډلي ته سپاري چي د حملولو
او ترسره كولو وړتيا ئې لري.
په دې اختتاميه كي دوه اساسي الرښووني شوې:
الف :د ايمان له خاوندانو غوښتل شوي چي د هللا په الر كي
قربانۍ او ايثار ته چمتو وي .د هللا په الر كي انفاق تر
هر څه وړاندي په خپله د دوى په گټه دئ ،هللا تعالى د
دوى انفاق ته اړ نه دئ ،هغه مستغني او بې نياز دئ،
تاسو د ده لطف ،مرحمت او عنايت ته محتاج يئ ،د ده
رعايت او عنايت يوازي د هللا په الر كي د انفاق په نتيجه
كي ترالسه كولى شئ ،دا مطلب د قرآن په گڼ شمېر آيتونو
كي راغلى ،لكه دا:
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البقره666 :
پر تا د دوى هدايت كول نه دئ فرض شوى او دا خو هللا دئ
چي څوك وغواړي هدايت كوي ئې ،او له مال چي څه انفاق
كړئ نو دا په خپله ستاسو (په گټه) دئ او تاسو خو د هللا
د رضاء له لټولو پرته د بل څه لپاره انفاق نه كوئ او
له مال چي څه هم تاسو انفاق كړئ؛ پوره به (بېرته)
دركړى شي او پر تاسو به ظلم ونشي.
همدا راز امر كوي چي پر هللا تعالى او د هغه پر
پيغمبر د ايمان تر څنگ د انفاق صفت په ځان كي راپيدا
كړو چي په دې توگه به د ستر اجر مستحق شو:


















الحديد6 :
پر هللا او د هغه پر پيغمبر ايمان راوړئ او له هغه څه
انفاق وكړئ چي تاسو ئې په هغه كي ځاى ناستي (د نورو
وارث) كړي يئ ،نو چا چي ستاسو له ډلي ايمان راوړ او
انفاق ئې وكړ دوى ته ستر اجر دئ.
همدا راز فرمايي چي له انفاق پرته د ابرارو او
احرارو مقام ته رسېدل ممكن نه دي:




    
    
  

آل عمران16 :
هيڅكله به ښېگڼي ته ونه رسئ چي له خپلو محبوبو شيانو
څه انفاق نه كړئ او څه چي انفاق كوئ نو هللا ورباندي ښه
پوه دئ.
يعني د ابرارو مقام ته هغه وخت رسېدى شئ چي
قربانۍ ته چمتو شئ ،د عادي او معمولي شيانو قرباني
نه بلكي د هغو شيانو قرباني چي تاسي ورسره مينه لرئ.
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او چي څه هم د هللا په الر كي قرباني كړئ ،ښه يا بد ،لږ
يا زيات ،ستاسو د خوښي غوره شي يا هغه چي نه مو
خوښېږي ،هللا پرې پوهېږي.
بايد د دښمن د وېرولو او د هغه د بريدونو او
گواښونو د مخنيوي لپاره د خپل توان او استطاعت په
اندازه جنگي ځواك او وسائل تيار كړئ او په دې الر كي
خپلي شتمنۍ ولگوئ ،څه چي په دې الر كي ولگوئ هللا تعالى
به ئې بشپړ اجر په دنيا او آخرت كي دركړي ،په دې اړه
فرمايي:
   




   
   




    











االنفال71 :
او د دوى لپاره له (قوت) او (له تړلو آسونو) چي
څومره ستاسو په وس كي وي برابركړئ ،ترڅو د هللا دښمن او
خپل دښمن او له دوى عالوه هغه چي تاسو ئې نه پېژنئ خو
هللا ئې پېژني؛ ووېروئ او څه چي تاسو د هللا په الر كي خرڅ
كړئ ،تاسو ته به په بشپړه توگه بېرته دركړى شي او پر
تاسو به هيڅ ظلم نه كېږي.
په داسي حال كي چي د خپل ژوند په پاى كي به هر څه هللا
ته په ميراث پرېږدئ ولي اوس د ده په الر كي له انفاق
ډډه كوئ:
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الحديد91 :
او څه درباندي شوي چي د هللا په الر كي انفاق نه كوئ په
داسي حال كي چي د آسمانونو او زمكي ميراث د هللا دئ،
ستاسو هغه چي تر فتحي وړاندي ئې انفاق كړى او
جنگېدلي (له نورو سره) برابر نه دي ،دوى د درجې له
پلوه تر هغو ستر دي چي ترې وروسته ئې انفاق كړى او
جنگېدلي ،او هللا له هر يوه سره غوره وعده كړې ،او هللا په
هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
قرآن وايي چي فقط بخيل او كنجوس منافقين دي چي د
هللا په الر كي له انفاق ډډه كوي:
    
   
   




   














   

التوبه 65 :ـ 66
او د دوى ځينو له هللا سره ژمنه وكړه چي كه له خپل فضل
څه وركړي هرومرو به صدقې وركوي او د صالحانو له ډلي
به وي .خو كله چي ئې له خپل فضل څه وركړل؛ بخل ئې
پرې وكړ او په داسي حال كي ئې مخ واړولو چي ډډه
كوونكي ول .نو په پايله كي ئې داسي نفاق ورپه برخه
كړ چي تر هغي ورځي به د دوى په زړونو كي وي چي ورسره
مخامخ شي ،له دې امله چي له هللا سره ئې په كړو ژمنو كي
مخالفت وكړ او له دې امله چي دروغ ئې ويل.
دا منافقين چي له انفاق د اجتناب له كبله د
منافقت په بيمارۍ اخته دي هڅه كوي چي نور هم د هللا په
الر كي له انفاق منع كړي:
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المنافقون6 :
دوى هغه دي چي وايي :پر هغو مالي لگښتونه مه كوئ چي
د پيغمبر په خوا كي دي ،چي خواره واره شي ،په داسي
حال كي چي د آسمانونو او زمكي خزانې د هللا دي خو
منافقين نه پوهېږي.
قرآن د هغه انفاق په اړه چي منشأ او محرك ئې
ايمان نه بلكي رياء او ځان ښودنه وي ،له اكراه سره
توأم وي او د هللا تعالى د حكم د تعميل له مخي ترسره
نشي داسي فرمايي:




   



    
    



التوبه53 :
او له دې چي نفقات ئې قبول شي بل څه نه دي منع كړي
مگر دې چي د هللا او د ده د پيغمبر په اړه ئې كفر وكړ،
لمانځه ته نه راځي مگر په داسي حال كي چي لټ وي او
انفاق نه كوي مگر په داسي حال كي چي كركه كوونكي وي.
دلته د جهاد د هغو مخالفينو څو خصلتونه په گوته
شوي چي غواړي له جهاد پاته كېدا په داسي انفاق جبران
كړي چي محرك ئې اخالص او صداقت نه بلكي يا رياء وي يا
د مسلمانانو له گواښ ځان ژغورل ،وايي چي د دوى انفاق
له دې امله نه منل كېږي چي:
 دوى نه پر هللا تعالى ايمان لري او نه د هغه پر
پيغمبر،
 لمانځه ته په داسي حال كي ودرېږي چي لټ او كسل وي
او
 له داسي انفاق ډډه كوي چي ايمان او د هللا تعالى
رضاء لټول ئې تر شا وي ،كه څه انفاق كوي نو په نه
زړه او له كركي سره وي.
دا مبارك آيت د منافق ستري نښي زموږ په واك كي
راكوي :په لمانځه كي لټي او كسالت او په شوق او ميني
سره له انفاق كركه درلودل .قرآن په دوو خبرو ډېر
تأكيد كوي او هغه د نورو الهي وجائبو د اداء كولو
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لپاره مقدمه گڼي :لمونځ او مالي قرباني چي كله ئې د
زكات په نامه يادوي او كله د صدقې په نامه.
له انفاق ډډه كول په تهلكه منتج كېږي ،قرآن فرمايي:
    













البقره915 :
او د هللا په الر كي انفاق وكړئ او په خپل الس ځان په
هالكت كي مه اچوئ او احسان وكړئ چي هللا داسي محسنين
خوښوي.
هغه چي مال دولت ذخيره كوي او د هللا په الر كي د
خپلو شتمنيو له انفاق ډډه كوي نه يوازي په دنيا كي
به له دردناك عذاب سره مخامخ كېږي بلكي د قيامت په
ورځ به د سرو او سپينو زرو په سيكو داغل كېږي ،قرآن
فرمايي:



   
   











   
   





التوبه85-83 :
او هغه چي سره او سپين زر ذخيره كوي او د هللا په الر كي
ئې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زېرى وركړه .هغه ورځ
چي د دوزخ په اور كي به سرې شي او بيا به ئې تندي،
اړخونه او شاگاني پرې وداغل شي ،دا هغه څه دي چي د
ځان لپاره مو زېرمه كړي وو ،نو د هغه څه خوند وڅكئ
چي زېرمه كول مو.
قرآن وايي :د هللا تعالى د الرښود كتاب له الرښوونو
هغه څوك مستفيد كېدى شي چي د نورو صفاتو تر څنگ
انفاق ته چمتو وي:
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البقره8-6 :
دا همغه كتاب دئ ،شك په كي نشته ،د متقيانو لپاره
هدايت ،هغه چي په غيب ايمان راوړي او لمونځ كوي او
له هغه څه چي موږ ورروزي كړي انفاق كوي.
همداراز فرمايي :د هللا په الر كي هر څوك د جنگېدو
وړتيا نلري ،هللا تعالى هرڅوك د دې لپاره اهل نه گڼي،
يوازي هغه څوك د دې وړ دئ چي هدف ئې د هللا رضاء ترالسه
كول وي ،خپل ژوند د هللا په الر كي قرباني كوي او دې ته
تيار وي چي له خپلو ټولو دنيوي گټو د اخروي فالح او
سعادت لپاره تېر شي .داسي مجاهد ته به شكور خداى ستر
اجر وركوي ،كه شهيد شي هم او كه غازي او غالب شي هم.











    








النساء63 :
نو د هللا په الر كي دي هغه كسان وجنگېږي چي د دنيا ژوند
پر آخرت پلوري او څوك چي د هللا په الر كي وجنگېږي ،ووژل
شي ،يا بريالى شي ،نو ژر به ستر اجر وركړو.
اسالم خپل صادق متعهدين په مستمره توگه او د ژوند
په ټولو برخو كي قربانۍ او ايثار ته بلي ،پر لمانځه
ئې گماري چي د ورځي لږ تر لږه پنځه ځلي خپل قيمتي
وخت چي د ژوند تر ټولو ستره او ارزښتناكه پانگه ده د
دې الهي مسئوليت د اداء كولو لپاره وقف كړي ،ډول ډول
مهم كارونه پرېږدي او د خپل رب په عبادت بوخت شي،
ورته امر كوي چي هر كال به لږ تر لږه يوه بشپړه
مياشت روژه نيسي ،په ټولو دغو ورځو كي به له سحر تر
ماښام له خوراك ،څښاك او جائز جنسي نږدېكت ډډه كوي،
په دې ئې گماري چي د توانمنۍ په صورت كي به په خپل
عمر كي يو ځل هرو مرو د حج مناسكو اداء كولو لپاره
مكې ته درومي ،او د دې معنوي سفر لگښت او تكليفونه
ً به له اهل او عيال لري پاته كېدا
به گالي ،او موقتا
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مني ،د زكات په وركړي ئې گماري چي د خپل الس په تڼاكو
او د بدن په خولو ترالسه كړې حاللي شتمنۍ يوه معينه
برخه د هللا په الر كي وقف كړي ،د دين د غلبې او د
مظلومانو د ژغورني لپاره ئې په داسي جهاد گماري چي
نه به د خپل مال له وقفولو ډډه كوي او نه د ځان،
مالي او ځاني قربانۍ ته به چمتو وي .د قربانۍ او
ايثار د دې اوږد تربيتي بهير په ترڅ كي هغه د روحي
او معنوي ارتقاء لوړو څوكو ته رسوي او د دې وړ ئې
گرځوي چي د خليفة هللا في االرض او تر ټولو غوره امت لقب
ئې په برخه شي .د اسالم له نظره تر ټولو غوره انسان
هغه دئ چي د هللا په الر كي په خپل مال او ځان جهاد كوي
او تر ټولو غوره عبادت د هللا په الر كي مالي او ځاني
جهاد دئ.
هللا تعالى زموږ جهاد ته اړ نه دئ ،موږ انسانان دې
جهاد ته اړ يو او همدا زموږ د نجات الر او وسيله ده،
كه جهاد نه وي تل به د شر او فساد ځواكونه پر انساني
ټولني مسلط وي .قرآن فرمايي:




    




العنكبوت7 :
او چا چي جهاد وكړ نو د خپل ځان لپاره جهاد كوي،
ً چي هللا له ټولو عالميانو بې نياز دئ.
يقينا
كه د زمكي د سر ټول استوگن د كفر او انكار الر
غوره كړي او د هللا له عبادت او بندگۍ سرغړاوى وكړي هللا
تعالى ته هيڅ زيان نشي رسولى:




    






ابراهيم3 :
او موسى وويل :كه تاسو او ټول هغه چي په زمكي كي دي
ً چي هللا ستايل شوى بې نياز دئ.
كفر وكړئ نو يقينا
په بل ځاى كي راغلي:



    
   

فاطر95 :
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اې خلكو! تاسو هللا ته حاجتمن يئ او هللا ستايلى غني دئ.
همداراز فرمايي:







   












   





  



   







البقره 676 :ـ 673
اې مؤمنانو! له خپلو السته راوړو شيانو او له هغه چي
موږ له زمكي درته راايستلي ،پاكيزه پاكيزه ئې انفاق
كړئ او د هغه ناپاكو قصد ئې مه كوئ چي بل ته ئې
وركوئ خو په خپله ئې اخيستونكي نه يئ ،مگر دا چي
سترگي پرې پټي كړئ او په دې پوه شئ چي هللا ستايلى غني
دئ .شيطان د فقر وعده دركوي او په فحشاء مو گماري او
هللا د خپل مغفرت او پېرزويني وعده دركوي او هللا ښه پوه د
وسعت خاوند دئ.
يعني شيطان مو له خوارۍ او فقر وېروي ،په بخل مو
گماري او همدا درته ښايسته كوي ،خو هللا تعالى تاسو
انفاق ته رابلي ،د انفاق په بدله كي د مغفرت او
بخښني او د خپلي پراخي پېرزويني وعده دركوي ،هللا
پوهېږي چي څوك د شيطاني القاءاتو تر تأثير او اغېز
الندي درومي ،له فقر وېرېږي او له انفاق ډډه كوي او
څوك د هللا بلني ته لبيك وايي او په انفاق سره د ده د
مغفرت او فضل ترالسه كول غواړي.
قرآن مسلمانانو ته الرښوونه كوي چي كه د دښمن له
لوري په اقتصادي محاصرو وگواښل شوئ ،او له دښمن سره
مقاطعې او پرېكون دا وېره درسره راپيدا كوله چي ښايي
له فقر ،لوږي او اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شئ،
هيڅ پروا ئې مه كوئ ،ډاډه اوسئ چي هللا تعالى به ستاسو
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ستونزي او مشكالت حل كوي ،فرمايي:



   


   





    
     


التوبه63 :
اې مؤمنانو! مشركين ناولي او پليت دي ،نو له سږكال
وروسته دي مسجدالحرام ته نه نږدې كېږي ،او كه له
نادارۍ وېرېږئ نو كه هللا وغواړي له خپل فضل به مو شتمن
ً چي هللا باحكمته پوه دئ.
كړي ،يقينا
دا آيت مسلمانانو ته څو الرښووني لري:
 مشركان پليت او ناولي دي ،له دې كال وروسته به
هغوى مسجدالحرام ته (د حج او عمرې د مراسمو اداء
كولو په موخه) نه نږدې كېږي.
 كه د دې حكم له پلي كېدو نه دا اندېښنه لرئ چي په
دې سره به د مكې ستر تجارتي بازار سوړ شي او تاسو ته
به له اقتصادي پلوه تاوان ورسېږي ،نو پوه شئ چي كه هللا
تعالى وغواړي نو نه يوازي د دې حكم پلي كېدا او
مسجدالحرام ته د مشركينو په ننوتو بنديز به تاسو ته
كوم تاوان ونه رسوي بلكي د پراخ فضل له خزانو به
تاسو ته هومره څه دركړي چي شتمن شئ او هيچا ته اړ او
محتاج نه وئ.
ب ـ د اختتامي آيت دوهمه الرښوونه دا ده:
اوس هللا تعالى د ولسونو د امامت ،هدايت او الرښووني
جليل او دروند منصب تاسو ته سپارلى ،تاسو ئې پر دې
گمارلي يئ چي د دې لوړ منصب او ستر امانت ترسره كولو
لپاره له قربانۍ او ايثار ډډه مه كوئ ،له دې پرته او
په خپلي ستري الهي دندي كي د اهمال او له ايثار او
قربانۍ د اجتناب په صورت كي د دې جليل منصب اهليت او
وړتيا له السه وركوئ ،او له دې سعادت او افتخار محروم
كېږئ ،هللا تعالى به تاسو له دې مقام عزل كړي او داسي
څوك به د دې ستر الهي مأموريت د اداء كولو لپاره
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غوره كړي چي اهليت او وړتيا ئې لري ،د دې مقام پاس
ساتي او د ساتلو لپاره ئې هري قربانۍ ته چمتو وي،
لكه چي قرآن فرمايي:
   
    













    
     
     


المائده53 :
اې مؤمنانو! كه له تاسو څوك له خپل دين په شا شو نو
هللا به ډېر ژر داسي قوم راپيدا كړي چي دوى پر ده گران
وي او دى پر دوى گران وي ،پر مؤمنانو تواضع كوونكي
او پر كافرانو ځان برگڼونكي ،د هللا په الر كي به جهاد
كوي او د هيڅ مالمتوونكي له مالمتولو به نه وېرېږي ،دا
د هللا فضل دئ ،هغه چا ته ئې ورپه برخه كوي چي دئ ئې
غواړي او هللا پوه د وسعت خاوند دئ.
په بل ځاى كي فرمايي:










     



التوبه81 :
كه ونه وځئ نو په دردناك عذاب سره به مو تعذيب كړي
او ستاسو پر ځاى به بل قوم راوړاندي كړي ،هيڅ ضرر نه
شئ وررسولى او هللا په هر څه ښه قادر دئ.
په دې مبارك آيت كي له جهاد د الس اخيستو بد عواقب
په دې توگه په گوته شوي:
 كه د هللا تعالى په الر كي د جهاد لپاره ونه وځئ په
دردناك عذاب به مو اخته كړي ،دردناك عذاب عام دئ ،هم
دنيوي عذابونه احتوى كوي او هم اخروي عذاب ،دنيوي
عذابونه لكه د دښمن په الس له ذلت او سپكاوي سره

د قرآن پلوشې
محمد
241
مخامخېدل ،په داخلي جگړو اخته كېدل ،له فقر او لوږي
او بې امنيو سره مخامخېدل .او اخروي عذاب د جهنم په
اور كي لوېدل.
 د هغو خلكو ټغر به ټول كړي چي د هللا تعالى په الر كي
له جهاد ډډه كوي ،د دغو بې همتو او ډارنو وگړو پر
ځاى به داسي مجاهدين راوړاندي كړي چي د هللا په الر كي د
جهاد وړتيا لري او هللا تعالى به د دوى په الس خپل دين
غالبوي.
 تاسو له جهاد په الس اخيستو سره نه هللا ته زيان
رسولى شئ او نه د ده غوره دين ته ،فقط خپل ځان ته
تاوان رسوئ ،په دې سره به تاسو له سپكاوي او ذلت سره
مخامخ كېږئ.
 هللا تعالى په دې كار توانمن او برالسى دئ ،له تاسو
پرته له خپل دين دفاع كولى شي ،دښمن ته ماته وركولى
شي ،ستاسو پر ځاى بل مجاهد او قربانيو ته چمتو ډله
رامنځته كولى او هغوى ته پر دښمن بريا وركولى شي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الفتح
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الفتح) دئ چي د سورې له
لومړي آيت اخيستل شوى 61 ،آيتونه لري ،د ټولو آيتونو
ً) ته ورته دي ،همدې وزن
فواصل ئې د لومړي آيت (مبينا
ته ورته صيغې د سورې په نورو برخو كي هم راغلې چي
ټولي سورې ته ئې ډېر ښكلى او په زړه پوري غږ وركړى،
لكه په لومړي آيت كي فتحنا ،فتحا ،مبينا ،په دوهم
ً او
ً عزيزا
ً ،په درېيم كي نصرا
ً ،مستقيما
آيت كي صراطا
همداسي په نورو آيتونو كي ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو
سورتونو ته ورته دئ چي د مدني دور په منځنيو كلونو
كي نازل شوي .روايات ،تاريخي اسناد او د سورې متن
گواهي وركوي چي دا سوره د حديبيې له صلحي وروسته او
مدينې ته د رسول هللا ﷵ تر ستنېدو وړاندي د الري په
اوږدو كي نازله شوې ،اتلسم آيت چي وايي هللا له مؤمنانو
هغه مهال راضي شو چي تر وني الندي ئې له رسول هللا ﷵ سره
بيعت كولو 02 ،آيت چي وايي دوى له مسجد الحرام منع
كړئ او خپل ځاى ته د هدي د رسېدو مخنيوى ئې وكړ02 ،
آيت چي وايي هللا د رسول هللا ﷵ رؤيا رښتينې كړه او تاسو
ً مسجد الحرام ته په ډاډ او امان سره ننوځئ ،ښيي
حتما
چي دا سوره په بشپړه توگه او يو ځايي د حديبيې له
صلحي وروسته نازله شوې.
د دې سورې د نزول شاليد داسي دئ چي رسول هللا ﷵ يوه
شپه په خوب كي ليدلي چي د عمرې لپاره مكې ته تللى ،د
خوب تعبير ئې داسي وو چي د عمرې سعادت به د ده او د
ده د يارانو په برخه شي ،دا رښتينې رؤيا ئې له ځينو
يارانو سره شريكه كړې ،له يوې خوا د رسول هللا ﷵ رؤيا
او له بلي خوا د عمرې او مكې ته تللو شوق په دې منتج
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شو چي دې سفر ته تيارى ونيسي ،په ظاهر كي ظروف او
شرائط د دې كار لپاره نه يوازي چمتو نه وو بلكي دا
يو ډېر خطرناك تصميم معلومېدو ،د سخت زړي دښمن تر
ولكې الندي مكې ته ننوتل او هغه هم د عمرې په موخه او
له كافي جنگي وسائلو پرته ډېري خطرناكي پايلي درلودى
شوې ،د عمرې په سفر كي ئې يوازي يوه توره له ځان سره
وړلى شوه ،داسي سيمي ته تلل چي استوگن ئې په وار وار
له دوى سره جنگېدلي ،دوى ئې له خپل كور كلي ايستلي،
په مدينه كي ئې هم آرام نه دي پرېښي او پر دوى ئې
بريدونه كړي ،په داسي خطرناكو ظروفو او شرائطو كي د
دښمن تر سلط ې او واك الندي سيمي ته ننوتل داسي تصميم
وو چي منافقينو او مشركينو هغه له ځان وژني سره
مترادف كار گڼلو.
نږدې څوارلس سوه هغه مؤمنان دې سفر ته چمتو شول
چي د هللا تعالى په الر كي او د رسول هللا ﷵ په ملگرتيا كي
ئې هر خطر او ضرر منلى او هري قربانۍ ته چمتو كېدلى
شول ،د شپږم هجري كال د ذي القعدې په مياشت كي د
مؤمنانو دا قافله د مكې په لور وخوځېده ،د قربانۍ
ذو الحليفې ته په رسېدو سره ئې
څاروي ورسره وو،
احرامونه وتړل ،د قافلې له تمځاى د اللهم لبيك زړه
راښكونكې نعرې اورېدل كېدې ،هر څوك پوهېدو چي دا
قافله د عمرې لپاره خوځېدلې ،د عام دود او قاعدې
مطابق له هر چا سره يوازي يوه يوه توره او هغه هم په
تېكي كي وه ،او دا په داسي حال كي چي يو كال وړاندي
د عربو ستر لښكر د قريشو تر مشرۍ الندي پر مدينې بريد
كړى وو ،نږدې يوه مياشت ئې مدينه محاصره كړې وه ،خلك
حيران وو چي اوس به څنگه د قريشو دا دښمنان تش الس او
له جنگي وسائلو او تياري پرته او د قريشو له موافقې
پرته د دوى تر واك او سلطې الندي مكې ته والړ شي او
عمره به اداء كړي!! د رسول هللا ﷵ دې اقدام د قريشو
مشران سخت مشوش او پرېشان كړل ،د ذي القعدې مياشت له
هغو څلورو مياشتو ده چي د حج او عمرې لپاره مختص شوې
او په هغوى كي جگړي حرام گڼل كېدې ،په ځانگړې توگه د
مكې په حرم كي ،ذوالحليفه حرم ته د تلو په الر كي
پرته سيمه ده او همدلته د حج او عمرې لپاره احرام
تړل كېږي ،د قريشو جاهل مشران نه پوهېدل څه وكړي ،كه
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د عمرې اجازه وركړي او پرېږدي چي دا لويه قافله مكې
ته داخل شي او عمره اداء كړي دا به د دوى كاذب حيثيت
ته سخت گوزار وي او په ټولو عربو كي به د دوى اعتبار
او حيثيت له منځه يوسي او كه ئې مخنيوي وكړي ټول ولس
به ئې مالمتوي چي د عربو د عام او منل شوي دود مخالفت
ئې وكړ او مسلمانان ئې د عمرې اداء كولو ته پرې
نښودل ،له جرگو مركو وروسته ئې د دود دستور خالف او د
عقل او مذهب ضد پرېكړه وكړه چي مكې ته د دې قافلې د
ننوتلو مخنيوى وكړي ،كافي شمېر جنگيالي ئې د مخنيوي
په موخه ذي طوى كي ځاى په ځاى كړل ،د خالد بن وليد
تر مشرۍ الندي ئې د دوه سوه وسله والو سپرو ټولى كراع
الغميم ته د قافلې مخي ته ولېږو ،د دوى هڅه دا وه چي
د نښتي لپاره كومه پلمه ترالسه كړي ،مسلمانان نښتي ته
وه څوي ،او بيا خلكو ته ووايي چي جگړه د مسلمانانو له
لوري پيل شوه ،رسول هللا ﷵ داسي ترتيب نيولى وو چي د
قريشو له عزائمو او پرېكړو وخت په وخت خبر شي ،كله
چي رسول هللا ﷵ د قريشو له پرېكړي خبر شو نو الر ئې بدله
كړه ،او له يوې ستونزمني او ناهمواري الري حديبيې ته
ورسېدو ،حديبه د حرم په ژۍ كي پرته سيمه ده ،د دې
درقاء له څو كسانو
ديل بن َ
بَ
سيمي د مېشت قبيلې مشر ُ
سره د رسول هللا ﷵ خوا ته راغى او پوښتنه ئې وكړه چي د
څه لپاره دلته راغلي يئ؟ رسول هللا ﷵ ورته وويل :يوازي
د عمرې لپاره راغلي يو او د جنگ اراده نه لرو ،هغه
قريشو ته ورغى او هغوى ته ئې مشوره وركړه چي د قافلې
مخنيوى ونه كړي ،خو هغوى له خپلي جاهالنه او ضدي
ِيش د قبيلې مشر
پرېكړي تر شا كېدونكي نه وو ،د احاب
حنيس بن علقمه ئې له څو كسانو سره رسول هللا ﷵ ته ولېږو
چي له عمرې ئې منصرف كړي او بېرته ستنېدو ته ئې چمتو
كړي ،د ده له لېږلو ئې مقصد دا وو چي كه رسول هللا ﷵ د
دې پالوي خبره ونه مني نو د احابيش ټوله قبيله به د
قريشو په څنگ كي ودرېږي ،خوكله چي هغه د رسول هللا ﷵ
خوا ته ورسېدو او وضعيت ئې له نږدې په خپلو سترگو
وليد نو رسول هللا ﷵ ته له څه ويلو پرته قريشو ته ستون
شو او هغوى ته ئې وويل :دا قافله د عمرې لپاره
راغلې ،د كعبې په حرمت باور لري ،كه تاسو د هغوى
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مخنيوى وكړئ نو د احابيش قبيله به په دې كار كي
ستاسو ملگرتيا ونه كړي ،موږ په داسي كارونو كي ستاسو
حليف نشو پاته كېدى چي په هغه كي حرمتونه تر پښو
الندي شي .ورپسې د قريشو له لوري عروه بن مسعود ثقفي
د رسول هللا ﷵ خوا ته راغى او ترې وئې غوښتل چي د عمرې
له پرېكړي منصرف شي ،رسول هللا ﷵهمغه ځواب وركړ چي
مخكني پالوي ته ئې وركړى وو ،هغه قريشو ته ستون شو او
هغوى ته ئې وويل :ما د قيصر ،كسرى او نجاشي دربارونه
ليدلي خو په خداى قسم څومره چي ما د محمد (ﷵ) ياران
د ده مطيع او فدائي وموندل په هېخ دربار كي مي داسي
حالت نه دئ ليدلى ،ښه به وي چي په دې اړه غور وكړئ
چي مقابله به مو له څنگه خلكو سره وي!! د پالوو د تلو
راتلو په دوران كي د قريشو له لوري په وار وار د دې
هڅه وشوه چي مسلمانان تحريك كړي او نښته رامنځته شي،
خو هر ځل د صحابه وو د صبر او زغم او د رسول هللا ﷵ د
حكيمانه او مدبرانه زعامت له كبله د دوى هڅي شنډي
شوې او د نښتي مخنيوى شوى ،يو ځل د دوى څلوېښتو
پنځوسو كسانو د شپې له لوري د مسلمانانو پنډغالي ته
ډبري او غشي وار كړل ،ټول د صحابه وو له لوري ونيول
شول خو رسول هللا ﷵ ټول خوشي كړل ،بل ځل اتيا كسانو د
گهيځ لمانځه پر مهال ناڅاپي بريد وكړ ،دوى هم ونيول
شول او رسول هللا ﷵ پرېښودل ،په دې توگه د قريشو هره
هڅه شنډه شوه .په پاى كي رسول هللا ﷵ عثمان ﷵ د استازي
په توگه قريشو ته ورولېږو چي هغوى ته ووايي :موږ د
عمرې لپاره راغلي يو ،د قربانۍ څاروي راسره دي ،وسلې
راسره نشته ،له عمرې وروسته بېرته ستنېږو ،خو هغوى
نه يوازي موافقه ونه كړه بلكي عثمان ﷵ ئې په مكه كي
تم كړ ،په همدې وخت كي دا افواه خوره شوه چي قريشو
عثمان ﷵ شهيد كړى ،د ده ځنډېدل د دې باعث شو چي
مسلمانان دا افواه صحيح وگڼي ،د ټولو ايماني جذبات
وپارېدل ،رسول هللا ﷵ راغونډ كړل او په داسي حال كي چي
د يوې وني خوا ته والړ وو له ټولو ئې پر دې خبري بيعت
واخيست چي جنگ ته تيار شي او له تېري كوونكو قريشو
سره به خپل حساب تصفيه كوي ،هر يو به د رسول هللا ﷵ خوا
ته راتلو ،هغه ته به ئې ښى الس وركولو او د دې ژمنه
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به ئې كوله چي تر آخري سلگۍ به جنگېږي ،د بيعت په
پاى كي رسول هللا ﷵ خپل دواړه السونه سره وركړل او دا ئې
د عثمان ﷵ بيعت وگڼلو ،دا څه معمولي ژمنه او بيعت نه
وو ،دا له شكه پرته سر په رغوي كي نيول او په واقعي
معنى د خپل ژوند وقفولو بيعت وو ،په هغو ظروفو او
شرائطو كي له دښمن سره مقابله له دې پرته بل تعبير
نه درلود چې ټول به وژل كېږي ،د همدې بيعت په اړه په
دې سوره كي راغلي چي هللا تعالى له هغو راضي شو چي له
رسول هللا ﷵ سره ئې د هغي وني الندي بيعت وكړ ،په بل ځاى
كي ئې راغلي :هغو چي له تاسره ئې بيعت كولو په حقيقت
كي ئې له هللا تعالى سره بيعت كولو ،او د بيعت پر مهال
د هللا الس د دوى د السونو له پاسه وو!! د قرآن له دغو
ويناوو معلومېږي چي د هللا تعالى په نزد كي د دې بيعت
اهميت او ارزښت څومره لوړ وو!! دا بيعت د بيعت رضوان
په نامه مشهور شو .وروسته دا خبره معلومه شوه چي
عثمان ﷵ نه دئ وژل شوى ،ال زيات وخت نه وو تېر شوى چي
په خپله راغى ،ورپسې د قريشو يو هيئت د سهيل بن عمرو
په مشرۍ كي د رسول هللا ﷵ خوا ته راغى ،د پالوي هڅه دا
وه چي رسول هللا ﷵ په دې قانع كړي چي سږ كال له عمرې
منصرف شي او په راتلونكي كال كي راشي ،له كافي مركو
او جرگو وروسته په يوې داسي تاريخي معاهدې توافق وشو
چي قرآن هغې ته د فتح مبين (څرگندي بريا) نوم وركړ،
د دې معاهدې بندونه دا وو:
 .9تر لسو كلونو پوري به د قريشو او مسلمانانو تر
منځ اور بند وي او هيڅ لورى به د بل په خالف په پټه
يا ښكاره توگه كوم خصمانه اقدام نه كوي.
 .6په دې مودې كي كه د قريشو كوم كس وتښتي او
مسلمانانو ته پناه يوسي بېرته به قريشو ته مسترد
كېږي ،خو كه له مسلمانانو څوك قريشو ته پناه يوسي
دوى ته به نه مسترد كېږي.
 .8د عربو هره قبيله كولى شي د دې معاهدې د كوم لوري
حليف شي.
 .3محمد ﷵ به سږ كال بېرته له عمرې پرته ستنېږي ،بل
كال به راځي ،درې ورځي به په مكه كي تېروي په دې شرط
چي د ده ملگري به له يوې يوې توري پرته بله وسله له
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كي به د مكې
چي د احتمالي
ستنېدو په وخت
كس له ځان سره

ځان سره نه لري .په دغو دريو ورځو
استوگن مكه تخليه كوي ،دا د دې لپاره
نښتو مخنيوى وشي ،د مسلمانانو د بېرته
كي به هغوى دا حق نه لري چي د مكې كوم
بوځي.
د دې معاهدې د السليك په وخت كي مسلمانان ډېر
پرېشان او مضطرب ول ،هر چا ته د هغو سترو سترو
مصلحتونو او حكمتونو درك كول گران وو چي رسول هللا ﷵ
هغوى ته په پام سره دا معاهده ومنله ،ډېرو داسي
انگېرله چي په دې معاهدې كي قريشو ته زيات امتيازات
منل شوي ،په ځانگړې توگه دا بند ئې چي كه په دې مودې
كي د قريشو كوم كس وتښتي او مسلمانانو ته پناه يوسي
بېرته به قريشو ته مسترد كېږي ،خو كه له مسلمانانو
څوك قريشو ته پناه يوسي دوى ته به نه مسترد كېږي.
مسلمانان له دې پلوه هم مضطرب ول چي د معاهدې يو بند
د هغي رؤيا او خوب خالف دئ چي د عمرې په اړه رسول هللا ﷵ
ليدلى ،رسول هللا ﷵ د دغو دوو تشويشونو په اړه ويل :هغه
څوك چي له قريشو موږ ته راځي او بېرته هغوى ته سپارل
كېږي هللا تعالى به د نجات بله الر ورته پرانيزي ،او څوك
چي له موږ دوى ته پناه وروړي هغه زموږ په كار نه دئ
او ښه ده چي هللا تعالى ئې له موږ بېل كړي ،او د خوب په
اړه ئې هغوى ته ويل :كه دا رؤيا سږ كال ترسره نه شوه
راتلونكي كال كي به ترسره شي ،ما ته په خوب كي دا نه
وو ويل شوي چي تاسو به سږ كال عمره كوئ ،په دې
مباركي سورې كي هم د خوب په اړه ويل شوي چي هللا تعالى
هغه رښتينى كړ او تاسو به په ډاډ او اطمئنان سره
مسجد الحرام ته داخل شئ:
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امن سره
خريئ يا
چي تاسو
بريا او

مسجدالحرام ته په داسي حال كي خوندي او په
ننوځئ چي (له عمرې وروسته به) خپل وېښتان يا
لنډوئ ،نه به وېرېږئ ،نو په هغه څه پوه شوى
پرې پوه نه ياست ،تر دې وړاندي ئې بله نږدې
فتح مقدره كړې.
نه يوازي عادي مسلمانان مضطرب ول بلكي د عمر ﷵ په
څېر د عميق او ژور نظر خاوندان هم مضطرب ول ،هغه
ابوبكر ﷵ ته ورغى او ورته وئې ويل :آيا محمد ﷵ د هللا
رسول نه دئ؟ آيا موږ مسلمانان نه يو؟ آيا دا قريش
مشركين نه دي؟ نو موږ څنگه د خپل حق دين په ارتباط
داسي ذلت قبول كړو؟ هغه په ځواب كي ورته وويل :اې
عمره! هغه د هللا رسول دئ ،هللا به ئې هيڅكله ضائع نه كړي،
خو عمر ﷵ سره له دې صبر ونه كړى شو او همدا خبري ئې
رسول هللا ﷵ ته وكړې او رسول هللا ﷵ همغه ځواب وركړ چي
ابوبكر ﷵ وركړى وو ،عمر ﷵ له خپل دې حركت هومره
پښېمان وو چي د ژوند تر پايه ئې په نوافلو او صدقاتو
سره د جبران سعي كوله.
په همدې حالت كي يوه بله پېښه رامنځته شوه چي د
مسلمانانو اضطراب او حساسيت ئې الزيات او د دوى جذبات
ئې سخت وپارول ،معاهده د ليكلو په حال كي او ال نه وه
السليك شوې چي د قريشو د پالوي د مشر سهيل زوى ابوجندل
چي له وړاندي مسلمان شوى وو او قريشو هغه بندي كړى
وو په داسي حال كي وتښتېدو چي زولنې او زنځيرونه ئې
په السونو او پښو كي ول او پر بدن ئې د تعذيب نښي وې،
ځان ئې د مسلمانانو خوا ته ورسولو ،او رسول هللا ﷵ ته
ئې په چيغو چيغو سره ويل :يا رسول هللا! ما له دې حالته
وژغوره ،صحابه د ده د دردناك حالت په ليدو سره سخت
وپارېدل ،غوښتل ئې هغه ته پناه وركړى شي او قريشو ته
په هيڅ توگه ونه سپارل شي ،خو د ده پالر وويل :كه څه
هم معاهده ال نه ده السليك شوې خو زموږ تر منځ پر دې
توافق شوى چي داسي فراريان به موږ ته تسليموئ ،رسول
هللا ﷵ د هغه استدالل قبول كړ او پرېكړه ئې وكړه چي
ابوجندل خپل پالر ته وسپارل شي .د معاهدې له السليك
وروسته رسول هللا ﷵ صحابه وو ته الرښوونه وكړه چي همدلته
قرباني وكړي ،د سر وېښتان وخريي يا لنډ كړي او له
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احرام ووځي ،خو د مسلمانانو د خفگان او اضطراب حالت
داسي وو چي هيڅوك له خپل ځاى ونه خوځېدو ،درې ځلي ئې
دوى ته همدا الرښوونه وكړه خو بيا هم څوك ونه خوځېدو،
د صحابه وو په ټول ژوند كي له دې ورځي پرته هيڅكله
داسي نه وو واقع شوي چي رسول هللا ﷵ دي دوى ته كوم امر
وكړي او هغوى دي له ځنډ پرته هغه عملي نه كړي ،رسول
هللا ﷵ د خفگان حالت كي خپلي خيمې ته والړ ،خپلي هوښياري
او عقلمني مېرمني ام سلمه ته ئې خپل خفگان څرگند كړ،
ام المؤمنين ورته وويل :ته خپله قرباني وكړه او له
احرام ووځه ،كله چي صحابه پوه شي وروستۍ پرېكړه همدا
ده او نه شي بدلېدلى ،ټول به همدا كار كوي .همداسي
وشول او ټول له احرام ووتل ،خو زړونه له غم او
اندېښنو ډك ول.
كله چي د حديبيې له مصالحې وروسته رسول هللا ﷵ له
خپلو يارانو سره د مدينې په لوري وخوځيدل په داسي
حال كي چي ډېرو دي ته د يوې ماتي په سترگه كتل ،د
َجنان يا په
الري په اوږدو كي او هغه مهال چي قافله ض
ُ الغميم ته رسېدلې وه دا مباركه سوره
ُراع
بل روايت ك
نازله شوه او په دې كي مسلمانانو ته اطمئنان وركړى
شو چي په حديبيه كي ئې ستره او څرگنده بريا په برخه
شوې ،رسول هللا ﷵ خپل غمجن ياران راغونډ كړل او وئې
فرمايل :نن هغه سوره پر ما نازله شوه چي ما ته تر
ټولي دنيا او څه چي په هغې كي دي غوره ده( .لقد
أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه

)

الشمس بيا ئې دا مباركه سوره تالوت كړه او په ځانگړې
توگه عمر ﷵ ئې وروغوښت او هغه ته ئې واوروله چي تر
نورو زيات غمجن وو .مؤمنان د دې سورې په اورېدلو سره
مطمئن شول ،خو لنډه موده ال نه وه تېره شوې چي د دې
معاهدې په زړه پوري او حيرانوونكي نتائج راڅرگند
شول ،او ټولو ته جوته شوه چي دا معاهده له شك پرته
يوه ستره او تاريخي فتح وه ،څوك چي د سياسي مبارزې
تجربه لري او له دښمن سره اوږدو نښتو ته اړ شوى وي
ډېر ژر او په آسانۍ سره قضاوت كولى شي چي دا معاهده
د مسلمانانو لپاره د عزت او بريا ستر او تاريخي سند
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وو ،زه له دښمن سره داسي معاهدې ته تل چمتو يم او
هغې ته به د ستري فتحي په سترگه گورم ،په دې معاهدې
كي مسلمانانو له دې پرته چي عمره ئې يو كال وځنډېده
هيڅ څه له السه نه دي وركړي ،خو په بدل كي ئې دا
امتيازات ترالسه كړي:
ً او په ليكلې توگه او د يوې معاهدې په
 دښمن رسما
ترڅ كي ومنل چې اسالم د سيمي يو بل منل شوى دين دئ او
مسلمانان د دې حق لري چي د خپل دين له الرښوونو سره
سم په مكه كي چي د دښمن پالزمېنه وه خپل ديني مراسم
اداء كړي ،تر دې وړاندي مسلمانانو ته له پلرني دين د
باغيانو په سترگه كتل كېدل او اسالم د عربو د منل شوو
باورونو خالف مذهب! هيچا ته دا اجازه نه وركول كېده
چي د مسلمان په نامه د كعبې طواف وكړي او د حج او
عمرې مراسم اداء كړي.
 مدينه د بېل او مستقل رياست په توگه وپېژندل شوه
او ټولو عربو قبائلو ته دا حق وركړى شو چي كولى شي د
قريشو او مسلمانانو له منځ يو غوره كړي او حليف ئې
شي.
 دښمن دا ژمنه وكړه چي تر لسو كلونو پوري به د
مسلمانانو په ضد له جنگي اقداماتو ډډه كوي ،د اوربند
لس كلني معاهد ې مسلمانانو ته دا فرصت وركولو چي خپله
ټوله توجه د دعوت لوري ته واړوي ،دا د مسلمانانو
لپاره ستره السته راوړنه وه ،د قريشو او مسلمانانو تر
منځ جگړه له دې كبله پيل شوې وه چي قريشو اسالمي دعوت
ته د خپلي واكمنۍ لپاره د يوه ستر گواښ په سترگه
كتل ،له مقابلې ئې عاجز ول ،عقلمن ،له خرافاتو
متنفر ،عدالت غوښتونكي ،د ظلم مخالفين ،د يوه عادالنه
نظام او صحيح دين او مذهب لټوونكي ئې له دوى بېلول
او دې لړۍ د دوى سياسي ،اجتماعي او مذهبي قيادت او
زعامت له خطر سره مخامخ كړى وو ،د مخكني سياسي او
اجتماعي وضعيت او د زاړه او له خرافاتو ډك مذهب د
بقاء لپاره ئې له دې پرته بله چاره نه موندله چي د
مسلمانانو په ضد د تشدد تگالره غوره كړي او وسلې ته
الس كړي ،د دې معاهدې له مخي قريش له خپلي وروستۍ
حربې او وسلې خلع شول او د مسلمانانو په وړاندي ستر
خنډ له منځه والړ ،له جڼك او تشدد پرته د عربو هيڅ
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ځواك د مسلمانانو مقابله نشوى كولى او د دوى د سريع
پرمختگ مخه ئې نشوى نيولى ،دا حقيقت له دې معلومولى
شو چي د حديبيې له معاهدې وروسته په دوو كلونو كي
دومره خلكو اسالم ته مخه كړه چي په تېرو نولسو كلونو
كي دومره خلك نه وو مسلمانان شوي ،د حديبيې په سفر
كي له رسول هللا ﷵ سره څوارلس سوه كسان ول خو دوه كاله
وروسته او هغه مهال چي قريشو معاهده تر پښو الندي كړه
او خبره نښتي ته ورسېده ،تر لس زره زيات سرتېري له
رسول هللا ﷵ سره يو ځاى مكې ته داخل شول.
 له نظامي پلوه هم دې معاهدې د ډېرو نورو فتوحاتو
الر د مسلمانانو په وړاندي پرانيستله ،د قريشو له
لوري د جگړو توقف مسلمانانو ته دا فرصت وركړ چي له
نورو دښمنانو سره خپل حسابونه په آسانۍ تصفيه كړي ،ال
له معاهدې درې مياشتي نه وې تېري شوې چي د يهودانو
تيما او
ستره اډه خيبر او ورپسې فدك ،وادي القرىَ ،
تبوك فتح شول ،بيا د حجاز د مركزي سيمو مېشت عرب
قبائل د مسلمانانو په وړاندي تسليم شول ،ال دوه كاله
نه وو بشپړ شوي چي په ټولي سيمي كي د قواوو توازن په
داسي توگه بدل شو چي مسلمانان د يوه فاتح او ځواكمن
لوري په توگه راڅرگند شول .او دا ټول د همدغي معاهدې
نتائج ول چي هللا تعالى د فتح مبين نوم وركړ ،په داسي
حال كي چي ډېرو ته هغه د منلو وړ نه برېښېده!!
د معاهدې دا بند چي مسلمانان به د قريشو فراريان
تسليموي خو قريش به د دوى د فراريانو په تسليمولو
مكلف نه وي ،هغه څه چي مسلمانانو ته تر نورو بندونو
زيات د منلو وړ نه برېښېدو؛ لنډه موده ال نه وه تېره
شوې چي معلومه شوه دې بند قريشو ته نه يوازي كومه
گټه ونه رسوله بلكي ډېري ستونزي ئې ورته راوالړي كړي،
له صلحي څو ورځي وروسته د مكې يو مسلمان د ابوبصير ﷵ
په نامه د قريشو له زندان وتښتېدو او مدينې ته ئې
پناه يووړه ،قريشو د هغه د بېرته ستنولو لپاره يو
پالوى مدينې ته ولېږو او د هغه د استرداد مطالبه ئې
وكړه ،رسول هللا ﷵ معاهدې ته د درناوي په حكم پالوي ته
وسپارو ،خو هغه د الري په اوږدو كي له ساتونكو
وتښتېدو او د بحر احمر خوا ته په داسي ځاى كي مېشت
شو چي د قريشو تجارتي قافلو الر ترې تېره شوې وه،
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همدلته ئې مضبوط سنگر جوړ كړ ،دا سنگر د ټولو هغو
فراريانو لپاره پناه ځى شو چي له قريشو به تښتېدل او
مدينې ته د تگ پر ځاى به د ابوبصير ﷵ خوا ته تلل ،په
لنډ وخت كي د دوى شمېر اوياوو ته ورسېدو ،د قريشو پر
قافلو به ئې بريدونه كول ،قريش دومره ترې تنگ شول چي
له رسول هللا ﷵ ئې وغوښتل چي دوى مدينې ته وروغواړي او
د معاهدې اړوند بند لغو شي!!
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ً چي موږ څرگنده فتح درپه برخه كړه-2 ،
 -1يقينا
داسي چي هللا تا ته ستا هغه گناهونه هم وبخښي چي تېر
شوي او هغه هم چي وروسته شوي ،او خپل نعمت
درباندي بشپړ كړي او مستقيمه الر دروښيي -3 .او په
ځواكمني او عزتمني مرستي سره ستا مالتړ وكړي.
( -)3-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د حديبې معاهدې ته د څرگندي فتحي نوم وركړى شوى
او دا په داسي حال كي چي ډېرو دې ته د ماتي او د
دښمن شرائطو ته د تسليمېدو په سترگه كتل!! په
رواياتو كي راځي چي يو كس رسول هللا ﹽ ته راغى او وئې
ويل :آيا دا فتح ده؟ رسول هللا ﹽ وفرمايل :هو؛ په هللا قسم
چي دا فتح ده ،رسول هللا ﹽ د خيبر غنائم پر هغو
مجاهدينو ووېشل چي د حديبيې په سفر كي ئې برخه
اخيستې وه ،بل څوك ئې په دې كي شريك نه كړ ،او دا
ځكه چي د خيبر فتح هم د حديبيې د معاهدې يوه نتيجه
وه ،دغي معاهدې د خيبر فتحي ته الر آواره كړه ،روايت
هو؟
ِ  :يا رسُولَِّهللا  ،أفت
ِه
ْحاب
ْ أص
ِن
ٌ م
دا دئ :فقال رجُل
ْحٌ ُ
هل
ْ خيْبر
ِمت
ُس
ْحٌ ،فق
ُ لفت
نه
ِ إ
ِه
ِيد
ِي ب
ْس
ِي نف
الذ
ِ
َِّ
قال  :و َّ
ُ على أْ
ِ
يبِية
ْ شه
َِّال من
دا إ
همْ ف
د خل
يبِية
ِد اْ
اْ
يْ
ِيها أحً
لحُدْ
لحُدْ
ِ لمْ ُ
ْ معُ
ابن ابي شيبه
.
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 د آيتونو له فحوى په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د
الهي معيارونو له مخي حقيقي بريا او فتح يوازي دا نه
ده چي څوك پر خپل دښمن له نظامي پلوه بريا او برالسى
ترالسه كړي ،بلكي تر دې وړاندي نوري السته راوړني داسي
دي چي تر دې فتحي ئې ارزښت او اهميت ډېر زيات دئ ،او
هغه دا چي هللا تعالى تا ته ستا هغه گناهونه هم وبخښي
چي تېر شوي او هغه هم چي وروسته شوي ،د هللا تعالى د
پېرزوينو او نعمتونو ترالسه كولو وړتيا دي په برخه شي
او ستا منعم رب خپل نعمت درباندي بشپړ كړي ،مستقيمه
الر دروښيي او په ځواكمني او عزتمني مرستي سره ستا
مالتړ وكړي.
 په آيتونو كي داسي نه دي ويل شوي چي هللا تا ته ستا
مخكني او وروستني گناهونه وبخښل بلكي ويل شوي چي هللا
تا ته څرگنده فتح درپه برخه كړه د دې لپاره چي ستا
مخكني او وروستني گناهونه دروبخښي ،خپل نعمت درباندي
بشپړ كړي ،مستقيمه الر دروښيي او په ځواكمني او
عزتمني مرستي سره ستا مالتړ وكړي ،او دا ښيي چي اصلي
بريا دغه ده ،نه يوازي نظامي برالسى.
 دا چي ولي رسول هللا ﹽ ته د ذنب نسبت شوى د دې تفصيل
د محمد د سورې د  15آيت په تفسير كي وگورئ.











    



   

 -4دى هغه ذات دئ چي د مؤمنانو په زړونو كي ئې
سكينه نازله كړه ،چي خپل ايمان په نور ايمان سره
زيات كړي او د آسمانونو او زمكي ټولي لښكري د هللا
دي او هللا باحكمته پوه دئ.
( -)4دا مبارك آيت وايي:
 هللا تعالى د مؤمنانو په زړونو كي سكينه نازله كړه،
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دوى ته ئې دا سعادت ورپه برخه كړ چي خپل ايمان په
نور ايمان سره زيات كړي ،په دې سره هغي سكينې او ډاډ
ته اشاره شوې چي د عمرې د اداء كولو په موخه له
مدينې د رسول هللا ﹽ په ملگرتيا كي د وتلو پر مهال د
دوى په برخه شوه ،د دې پروا ئې ونه كړه چي د زوړ او
كېنه كښ دښمن تر ولكې الندي مكې ته له كافي جنگي
وسائلو پرته ننوځي ،په داسي سفر درومي چي منافقينو
له ځان وژني سره مترادف گڼلو او ويل ئې چي هيڅكله به
روغ رمټ خپلو كورونو ته راستانه نشي ،دغه د زړه ډاډ
او سكون په دې منتج شو چي هللا د دوى ايمان الزيات
سمسور ،مضبوط او پياوړى كړي.
 دې سفر او پايلو ئې وښوده چي د آسمانونو او زمكي
ټولي لښكري د هللا تعالى دي او د هللا تعالى هره الرښوونه
او پرېكړه د حكمت او علم له مخي ده او په هغې كي
حكمتونه مضمر وي .ټول هغه څه د هللا تعالى په واك كي دي
چي خلك ئې په جگړو كي د فوځونو په توگه كاروي ،دا
فوځونه د هللا تعالى د خوښي او رضاء خالف هيڅ څه نشي
كولى ،د عالم هر څه داسي دي لكه د هللا تعالى د فوځ يو
مطيع جندي او سپاهي ،همغه څه كوي چي دى ئې د كولو
امر ورته وكړي ،او دا ټول ځكه چي هللا تعالى باحكمته
پوه ذات دئ .تاسو وليدل چي د رسول هللا ﹽ په يوې رْيا
ئې څومره ستر ستر نتائج مرتب كړل!!
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 -3د دې لپاره چي مؤمنان او مؤمناني هغو جنتونو
ته داخل كړي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاتي په
هغه كي ،او سيئات ترې وپوښي ،او همدا د هللا په نزد
كي ستره بريا ده -6 ،او د دې لپاره چي هغه
منافقين او منافقاني او مشركين او مشركاني تعذيب
كړي چي د هللا په اړه بدگماني كوونكي دي ،بده
راچورلېدا پر دوى ده ،او هللا دوى په خپل غضب اخته
كړي او دوى ئې رټلي او جهنم ئې ورته تيار كړى ،د
ورتگ څومره بد ټاټوبى!!
(-)6-3د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دغه تاريخي سفر او اړوند پېښي ئې د دې باعث شو چي
مؤمنان او مؤمناني د هغو جنتونو مستحق وگڼل شي چي
ترې الندي ويالې بهېږي ،د جنت تلپاتى ژوند به ئې په
برخه شي ،د همدې پېښو په لوړو ژورو كي د دوى روزنه
وشي ،هغه ناوړه خصلتونه او بدغوني عادتونه ئې له
منځه يوسي چي د دوى او جنت تر منځ حائل كېږي ،د هللا
تعالى په نزد كي او د الهي معيارونو له مخي ستره
بريا همدا ده.
 د پنځم آيت له الفاظو معلومېږي چي په دې سفر كي
ځېنو مؤمنو مېرمنو هم برخه اخيستې وه چي ام المؤمنين
ام سلمه ﹽ ئې يوه بېلگه وه؛ نو ځكه د دوى يادونه په
مستقله توگه شوې ،هسي هم مېرمني په داسي كارونو كي
له نارينه وو سره برابري شريكي وي ،دوى د خپل پالر،
زوى ،ورور او خاوند له شركت سره موافقه كوي ،هغوى
هڅوي ،د نتائجو پروا نه كوي ،د خپلوانو شهادتونه او
جراحتونه زغمي او صبر پرې كوي ،كه د مور او مېرمني
ترغيب او تشويق نه وي ډېر لږ كسان به جهاد ته چمتو
شي او د هغوى د مخالفت په صورت كي خو يوازي د گوتو
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په شمېر باهمته او توريالي مجاهدين جهاد ته زړه ښه
كوي او خطرناكو سفرونو ته مالتړي.
 د دې سفر او اړوند پېښو يوه بله موخه دا وه چي هللا
تعالى غوښتل هغه منافقين او منافقاني او مشركين او
مشركاني تعذيب كړي چي د هللا تعالى په اړه ئې بد بد
گمانونه كول ،دا بدگماني ئې درلوده چي هللا تعالى به د
مؤمنانو مرسته ونه كړي ،هغه الهي وعدې به رښتينې نه
شي چي مسلمانانو د هغوى په هيله او طمع دې خطرناك
سفر ته مال تړلې وه ،داسي ئې انگېرله چي رسول هللا ﹽ او
د سفر ملگري به ئې له بدو پېښو سره مخامخ شي ،روغ
رمټ به مدينې ته راستانه نه شي ،خو د دوى د انگېرنو
خالف د حق او حقپالو دښمنان له بدو پېښو سره مخامخ
شول ،هغه د هللا په غضب او لعنت اخته او د جنهم مستحق
شول چي د هللا تعالى او د الهي وعدو په اړه ئې بد بد
گمانونه كول.








  
 -0او د آسمانونو او زمكي ټولي لښكري د هللا دي او
هللا باحكمته عزتمن دئ.
( -)0دلته يو ځل بيا ويل شوي چي د آسمانونو او زمكي
ټولي لښكري د هللا دي او هللا باحكمته عزتمن دئ .په څلورم
آيت كي د مؤمنانو د يادوني ترڅنگ او دلته د منافقينو
او مشركينو د يادوني تر څنگ ،مؤمنانو ته هغه د زړه
ډاډ او سكون له دې كبله ورپه برخه شوى وو چي په دغه
حقيقت ئې د زړه له كومي باور درلود چي د آسمانونو او
زمكي ټولي لښكري د هللا دي او منافقينو او مشركينو ځكه
دا سفر او پايلي ئې خطرناكي گڼلې چي پر دغه حقيقت ئې
باور نه وو.

  










الفتح
د قرآن پلوشې

238
  
ً چي ته مو د شاهد ،زېرى وركوونكي او
 -8يقينا
انذاروونكي په توگه لېږلى يې -5 ،چي پر هللا او د
هغه پر رسول ايمان راوړئ ،ملتيا ئې وكړئ ،درناوى
ئې وكړئ ،او سبا او ماښام د ده تسبيح ووايئ.
( -)5-8د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ته د هللا تعالى له لوري د
شاهد ،زېرى وركوونكي او انذاروونكي په توگه لېږل شوى
يې ،شاهد يعني دا چي د حق او باطل په اړه د ده قول
او عمل د گواه حيثيت لري ،د ده له وينا او دريځ
معلومېږي چي حق څه دئ او باطل څه ،د چا وينا او كړنه
د الهي معيارونو او الرښوونو مطابق ده او د چا مغاير،
څوك په سمه الر روان دئ او څوك په كږې الر ،يوه ته په
دنيا او آخرت كي د سعادت او فالح زېرى وركوي او بل د
خپلو غلطو تگالرو له بدو پايلو وېروي.
 د قرآن مخاطبينو ته ويل شوي چي د پيغمبر د بعثت
موخه دا ده چې :پر هللا او د هغه پر رسول ايمان راوړئ،
د هللا او د هغه د دين ملتيا وكړئ ،د خپل رب درناوى
وكړئ ،او سبا او ماښام د ده تسبيح ووايئ.
دې ته مو پام وي چي ځينو درنو مفسرينو د (
 )  الفاظ
داسي تعبير كړي چي گواكي دلته رسول هللا ﷵ ته اشاره شوې
او له مؤمنانو غوښتل شوي چي د هغه ملتيا وكړئ او د
هغه درناوى وكړئ ،دا تعبير نه يوازي صحيح نه دئ بلكي
ً اړخ نه لگوي ،په
د آيت له سياق او نظم سره قطعا

(
 ) كي ضمير هللا ته راجع دئ ،ځيني
ئې هللا ته او ځيني ئې رسول هللا ته راجع كول نه يوازي
كومه معقوله توجيه نه لري بلكي تشتت او بې نظمي
رامنځته كوي او د آيت ادبي ښكال او نظم ته صدمه رسوي.
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 -10بېشكه هغه چي له تا سره بيعت كوي په حقيقت كي
له هللا سره بيعت كوي ،د هللا تعالى الس د دوى پر السونو
د بره دئ ،او څوك چي (خپل بيعت) مات كړي نو يوازي
د ځان په تاوان ئې ماتوي ،او څوك چي هغه څه بشپړ
كړي چي له هللا سره ئې پرې ژمنه كړې نو ژر به ستر
اجر وركړي.
( -)10د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 له دې آيت په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې د حديبيې
په سفر كي يو بيعت ترسره شوى ،همغسي لكه چي په
رواياتو كي راغلي او د سورې په مقدمه كي ورته اشاره
وشوه.
 هللا تعالى دې بيعت ته زښت زيات ارزښت وركړى دومره
چي هغه ئې داسي گڼلى لكه هللا تعالى ته الس وركول او
مخامخ بيعت ورسره كول!! مؤمنانو ته ئې ويلي له
پيغمبر ﹽ سره ستاسو بيعت په حقيقت كي له هللا سره بيعت
دئ ،رسول هللا ﹽ ته د بيعت الس وركول داسي دي لكه چي
تاسو خپل الس د هللا تعالى تر بالكيف الس الندي اېښى وي.
 څوك چي له هللا تعالى سره خپل بيعت مات كړي نو په
دې سره يوازي ځان ته تاوان رسوي او څوك چي له هللا
تعالى سره خپل بيعت بشپړ كړي او پر خپلي ژمني وفا
ً او ژر په دنيا او آخرت كي
وكړي نو هللا تعالى به حتما
ستر اجر وركړي.
دې ته مو پام وي چي د ( 
 )   په تركيب
كي د عربي ژبي د يوې عامي قاعدې خالف د (عليه) هې ته
ِ)
د زېر پر ځاى پېش وركړى شوى ،په بل قرائت كي (عليه
ه) ته ئې ترجيح وركړې وايي :دلته
راغلي ،هغو چي (عليُ
(هاء) د (هو) مخفف دئ ،كه د (على) په څېر د جر آله
پرې رانشي او په خپلي اصلي بڼي كي تلفظ شي نو په پېش
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سره تلفظ كېږي ،دلته ځكه په خپلي اصلي بڼي كي
پرېښودل شوې چي همدا په خپل عهد كي بدلون نه راوستلو
او په خپلي ژمني وفا كولو سره مناسب برېښي.
دلته يوه بل مطلب ته هم اشاره كول گټور برېښي:
اهل ظاهر د لسم آيت دا فقره (  
 :د هللا الس د دوى د الس له پاسه وو) له
جدي ستونزي سره مخامخ كوي ،دوى د هللا تعالى په اړه د
(يد :الس) په څېر راغلي الفاظ په اصلي معنى تعبيروي،
دلته نشي كولى دا ادعاء وكړي چي د هغه بيعت پر مهال
ً او په حقيقي معنى د هللا الس د دوى د الس له پاسه
واقعا
وو ،دې ته اړ كېږي چي تأويل ته پناه يوسي او ووايي:
څرنگه چي هللا تعالى د آسمانونو د پاسه پر خپل عرش دئ،
نو الس ئې هم د هغو د السونو د پاسه وو چي له رسول صلى
هللا عليه وسلم سره ئې بيعت كولو!! دوى ته وايو :كه د
(يدهللا فوق ايديهم) په اړه دا تعبير درسره ومنو نو بيا
د دې بيعت رضوان فضيلت او امتياز له نورو بيعتونو په
څه كي وو؟ ځكه ستاسو د تعبير له مخي په هر بيعت كي د
هللا تعالى الس د بيعت كوونكو د السونو له پاسه وي!!
پداسي حال كي چي دلته (يدهللا فوق ايديهم) د دې لپاره
ويل شوي چي د بيعت رضوان فضيلت او امتياز افاده
كړي!! ولي دلته همغه خبره نه كوئ چي د دې آيت په اړه
ََ
دى)؟ دلته خو وايئ:
ِي
ْت ب
لق
َا خ
لم
دِ
تسج
َك أ
َع
من
َن َ
ََ
َُ
ما َ
ئې كوئَ( :
(خلقت بيدي) د آدم عليه السالم د خلقت امتياز او
فضيلت افاده كوي او ښيي چي هللا تعالى آدم ﷵ په خپل الس
مخامخ بې واسطې پيدا كړى ،او گواكي دا هللا تعالى ته د
(يد) صفت ثابتوي!! دلته هم بايد ووايئ چي (يد هللا فوق
ايديهم) د دې بيعت د امتياز او فضيلت د افادي لپاره
راغلى او په حقيقي معنى نه مجازي معنى د هللا يد د دوى
د يد له پاسه وو!! هغه چي (يد) په ظاهري او حقيقي
معنى تعبيروي او په دې سره هللا تعالى له مخلوق سره
تشبيه كوي ،او د مخلوقاتو په څېر غړي او جوارح ورته
ثابتوي ،سخت تېروتي ،هللا تعالى نه په ذات كي مخلوق ته
ورته دئ او نه په صفاتو او افعالو كي .صحيح تعبير دا
دئ چي هللا تعالى دې بيعت ته خاص ارزښت او امتياز
وركړى ،د دې بيعت پر مهال د هللا يد د مؤمنانو د يد له
پاسه وو ،او دا هفه څه دي چي قرآن ئې وايي ،خو نه هللا
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تعالى د انسان په څېر الس لري او نه دا اېښودل داسي
وو لكه انسان چي د نورو انسانانو د الس له پاسه خپل
الس ږدي ،دلته الس او اېښودل ئې په مجازي معنى راغلي،
په حقيقي معنى ئې له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي
او دا همغه څه دي چي قرآن ويلي :و ما يعلم تأويله
اال هللا :او په تأويل ئې له هللا پرته هيڅوك نه پوهېږي.
دا هم د يادولو وړ ده چي رسول هللا ﷵ لكه څنگه چي په
دې سفر كي له خپلو يارانو بيعت واخيست په ډېرو نورو
مواردو كي ئې هم له هغوى بيعتونه اخيستي ،لكه چي په
دې روايت كي ئې يوه بېلگه مومو:
ْنا رسُول
ِتِ قال  :بايع
َّام
بنِ الص
ْ ع
عن
معِ
ُبادة ْ
َِّهللا ﹽ على السَّْ
ِ
ِ
ِ وأثرة
لمكْره
ا
و
ط
ش
ن
م
ل
ا
و
ر
س
ي
ل
ا
و
ر
س
ع
ل
ا
ِى
ف
ة
اع
الط
و َّ
ْ
ْ ْ
ْ ُِْ
ْ ُ ِْ
َّا
ُن
ُ ما ك
َّ حيْث
لحق
ه و نق
نن از
عليْنا وأن
ُول اْ
ْ ال ُ
مر أْ
ِع األْ
هل ُ
ِم.
ْمة الئ
ِىَّهللا لو
ُ فِ
ال نخاف
رواه مسلم
له عباده بن صامت روايت دئ چي وئې ويل :موږ له رسول هللا
ﹽ سره په دې بيعت وكړ چي واورو او اطاعت وكړو ،په
سختۍ ،آسانۍ ،هلته چي زړه مو غواړي او هلته چي زړه مو
نه غواړي ،په هغه حالت كي هم چي پر موږ بل ته ترجيح
وركړي ،په دې چي له چارو له اهل سره نزاع نه كوو ،په
دې چي چېري وو حق به وايو او د هللا په الر كي به د هيڅ
مالمتوونكي له مالمتولو وېره نه لرو.
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 -11وروسته پاته كړى شوي كوچيان به هرو مرو تا ته
وايي :خپل مال او عيال مشغول كړو ،په خپلو ژبو
هغه څه وايي چي په زړونو كي ئې نشته ،ورته ووايه:
نو هغه څوك دئ چي د هللا له لوري تاسو ته د څه واكمن
وي ،كه هغه د ضرر اراده درته وكړي يا د كومي گټي
اراده ،داسي نده بلكي هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي
تاسو ئې كوئ -12 ،بلكي تاسو گمان وكړ چي پيغمبر
او مؤمنان به هيڅكله خپلو خپلوانو ته (روغ رمټ)
راونه گرځي ،همدې (تصور) ستاسو په زړونو كي ښايست
وموند او بدگماني مو وكړه ،او تاسو بې خيره وگړي
ياست -13 .او څوك چي پر خداى او د ده پر رسول
ايمان رانه وړي نو موږ دغو كافرانو ته لمبې تياري
كړې.
( -)13-11د دې مباركو آيتونو هدايات دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي مدينې ته له ستنېدو
ً ستا خوا ته راځي او تا ته
وروسته به هغه كوچيان حتما
به وايي :موږ خپلو مالي مشكالتو او كورنيو النجو مشغول
كړو او په دې بختور سفر كي ئې له برخي اخيستو محروم
كړو ،موږ ته له هللا تعالى مغفرت وغواړه .د دوى دا وينا
هسي د ژبي وينا ده؛ په زړونو كي نور څه لري.
 له دې آيت معلومېږي چي د مدينې شا وخوا كوچيانو
ته هم بلنه وركړى شوې وه چي په هغه سفر كي برخه
واخلي خو ځينو ډډه كړې.

(
فقرې
دې
له
آيت
 د
)  
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په وضاحت سره معلومېږي چي دا سوره د حديبيې له
معاهدې وروسته او مدينې ته د رسول هللا ﹽ تر رارسېدو
وړاندي او د الري په اوږدو كي نازله شوې ،همغسي لكه
چي په رواياتو كي راغلي او د سورې په مقدمه كي ورته
اشاره وشوه.
رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي هغوى ته ووايي :هغه

به څوك وي چي د هللا تعالى په وړاندي تاسو ته د داسي څه
خاوند وي چي كه هللا تعالى د كوم تاوان يا گټي اراده
درته وكړي نو هغه ئې مخنيوى وكړى شي؟!! كه تاسو په
خپل كور كي او د خپل مال عيال څارنه كوئ او هللا تعالى
په همدې وخت كي ستاسو لپاره د كوم تاوان اراده وكړي
څوك ئې مخنيوى كولى شي او كه تاسو په جهاد كي برخه
واخلئ او خپل مال او عيال خداى ته حواله كړئ او په
همدې وخت كي خداى تاسو ته د كومي گټي اراده وكړي څوك
ئې مخنيوى كولى شي؟ ستا حضور او غياب د هللا كومه
پرېكړه بدلولى يا ځنډولى شي؟!! په كور كي ستا شته
والى د هللا له لوري ټاكلى ضرر نشي دفع كولى او نه ستا
غيابت د ټاكلې گټي د ځنډېدو باعث كېدى شي
 د دغو وروسته پاتو خبري هسي د خولې خبري دي ،نه
ئې مالي او كورنۍ ستونزي درلودې او نه په دې خطرناك
سفر كي له برخي نه اخيستو نادم دي او نه له زړه د
بخښني او مغفرت تلوسه لري.
 داسي نده بلكي هللا ستاسو په كړنو ښه خبر دئ ،ښه
پوهېږي چي تاسو څه كول او ستاسو د دغو كړنو الملونه
څه وو.
 بلكي تاسو گمان وكړ چي پيغمبر او مؤمنان به
هيڅكله خپلو خپلوانو ته (روغ رمټ) راونه گرځي ،دې
تصور ستاسو زړونو كي ښايست وموند او بدگماني مو
وكړه ،او تاسو بې خيره وگړي ياست .په حقيقت كي تاسو
داسي گمان كولو چي پيغمبر عليه السالم او ملگري به ئې
هيڅكله لدې خطرناك سفر روغ رمټ راونه گرځي ،دغه
بدگماني پدې سفر كي له برخي اخيستو په شا كړئ.
 په دې سفر تلونكي نه بلكي تاسو د تباهۍ كندي ته
په لوېدو وئ ،ستاسو الر او دريځ د تباهۍ موجب وو نه د
هغو كسانو چي خپل هرڅه ئې خپل رب ته حواله كړي او د
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دښمن د مقابلې لپاره ئې د رسول هللا ﹽ ملگرتيا كړې.
 څوك چي پر خداى او د ده پر رسول ايمان رانه وړي
نو هللا تعالى دغو كافرانو ته لمبې تياري كړې ،څوك چي
له دښمن سره د مقابلې په حساس پړاو كي پر خداى او
پيغمبر باندي د ايمان له غوښتنو سره سم عمل ونه كړي،
په جهاد كي برخه وانخلي او هغه څه وكړي چي يوازي له
كافر ئې انتظار كېدى شي داسي كافرانو ته هللا تعالى د
جهنم د اور لمبې تياري كړې.















  
 -14او د آسمانونو او زمكي ټولواكي د هللا ده ،چا ته
چي وغواړي بخښنه كوي او څوك چي وغواړي په عذاب ئې
اخته كوي ،په داسي حال كي چي هللا مهربان بخښونكى
دئ.
( -)14په دې مبارك آيت سره مؤمنانو ته الرښوونه شوې
چي ستاسو معامله د آسمانونو او زمكي ټولواك رب سره
ده ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي د انسان كړنو ته
په پام سره چا ته بخښنه وكړي او څوك په عذاب اخته
كړي ،په داسي حال كي چي هغه مهربان بخښونكى دئ ،نو
په دې موخه د بل چا د راضي كولو لټه مه كوئ چي تاسو
وبخښي يا مو له سزا وژغوري.
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 -13هغه مهال چي تاسو د ځينو غنائمو په لوري
ً به وروسته پاته كړى
خوځېږئ چي ترالسه ئې كړئ؛ حتما
شوي درته وايي :موږ پرېږدئ چي درپسې شو ،غواړي د
هللا پرېكړه بدله كړي ،ووايه :هيڅكله به زموږ متابعت
ً به
ونه كړئ ،هللا ال له وړاندي همداسي ويلي ،نو حتما
وايي :بلكي له موږ سره حسد كوئ ،نه؛ بلكي دوى نه
پوهېږي مگر لږ -16 ،د كوچيانو وروسته پاته كړى
شوو ته ووايه :د داسي قوم لوري ته به وبلل شئ چي
كلك جگړمار دي؛ د دې لپاره چي يا ورسره وجنگېږئ
يا مسلمان شي ،نو كه مو اطاعت وكړ؛ هللا به غوره
بدله دركړي او كه مو داسي اعراض وكړ لكه چي تر دې
وړاندي مو اعراض كړى وو؛ په دردوونكي عذاب سره به
تاسو تعذيب كړي.
( -)16-13د دې مباركو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:
 مؤمنانو ته اطمئنان وركړى شوى چي ډېر ژر به داسي
حالت راشي چي تاسو به د ځينو غنائمو ترالسه كولو
لپاره خوځېږئ ،داسي غزا ته به وځئ چي په هغې كي بريا
او غنائم ترالسه كول يقيني او حتمي برېښي ،هغه مهال
به دا وروسته پاته كړى شوي تاسو ته وايي :موږ پرېږدئ
چي درپسې شو ،پرون تاسو بللي ول او دوى اعراض وكړ،
سبا به دوى غوښتنه كوي چي درسره والړ شي خو تاسو به
ورته وايئ :هيڅكله به زموږ متابعت ونه كړئ ،هللا ال له
وړاندي همداسي فرمايلي ،دوى به په ځواب كي وايي:
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خداى داسي نه دي ويلي؛ بلكي تاسو په خپله نه غواړئ
په غنائمو كي درسره شريك شو ،د خپل حسد له مخي موږ
ته د ملگرتيا اجازه نه راكوئ!! هللا تعالى د دوى د دې
غلطي وينا په ځواب كي فرمايي :نه؛ داسي نه ده لكه چي
دوى ئې وايي؛ بلكي د دوى پوهه لږه ده ،په دې نه
پوهېږي چي مخلص مؤمنان د غنائمو لپاره نه جنگېږي ،كه
داسي وى نو په هغه خطرناك سفر كي به ئې د رسول هللا ﹽ
ملگرتيا نه وه كړې.
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي وروسته پاته كړى شوو
ته ووايي :د داسي آساني غزا پر ځاى چي د بري او
غنائمو احتمال ئې څرگند وي؛ د داسي قوم لوري ته به
وبلل شئ چي كلك جگړمار دي؛ د دې لپاره چي يا ورسره
وجنگېږئ يا تسليم شي ،نو كه هغه مهال مو اطاعت وكړ؛
هللا به غوره بدله دركړي او كه مو داسي اعراض وكړ لكه
چي تر دې وړاندي مو اعراض كړى وو؛ په دردوونكي عذاب
سره به تاسو تعذيب كړي.
 له دې مباركو آيتونو دا هم معلومېږي چي د حديبيې
له معاهدې وروسته به مسلمانان ځيني آساني جگړي په مخ
كي لري او ځيني درنې او سختي ،په ځينو كي به دا
مخلفين هم د گډون تلوسه لري او دا به ئې زړه غواړي
چي وړيا غنائم ترالسه كړي.
 دې ته مو پام وي چي په ( 
     
   
 )  كي د كالم هللا مراد همغه الهي پرېكړه

ده چي ورپسې راغلې (قل لن تتبعونا) او د (كذالكم قال
هللا من قبل) مراد دا دئ چي مؤمنان به دغه حكم چي له
منافقينو سره له مخامخېدو وړاندي نازل شوى هغوى ته
اوروي.
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 -10نه پر ړانده كومه گناه شته ،نه پر گوډ كومه
گناه شته او نه پر ناروغ كومه گناه شته ،او څوك
چي د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكړي داسي جنتونو
ته به ئې داخل كړي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،او
څوك چي اعراض وكړي په دردونكي عذاب سره به ئې
تعذيب كړي.

( -)10دا مبارك آيت هغه كس معذور گڼي چي ړوند ،گوډ
يا ناروغ وي ،يا دې ته ورته داسي مريضي ولري چي په
جهاد كي برخه اخيستل ورته گران كړي ،پردوى كومه گناه
او الزام نشته ،څوك چي د ژوند په ټولو چارو كي د هللا
او د هغه د رسول اطاعت وكړي ،د هللا په الر كي له جهاد
په داسي حال كي ډډه ونه كړي چي شرعي عذر ونه لري ،هللا
تعالى به ئې داسي جنتونو ته داخل كړي چي ترې الندي
ويالې بهېږي ،او څوك چي اعراض وكړي په دردونكي عذاب
سره به ئې تعذيب كړي.























   
  
ً چي هللا هغه مهال له دغو مؤمنانو راضي شو
 -18يقينا
چي تر وني الندي ئې له تا سره بيعت كولو ،او پر
هغه څه پوه شو چي د دوى په زړونو كي وو نو ځكه ئې
پر دوى سكينه نازله كړه او نږدې فتح ئې د بدلې په
توگه وركړه -15 ،او ډېر غنائم چي دوى به ئې ترالسه
كوي ،او هللا باحكمت عزتمن دئ.
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( -)15-18د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى له هغو مؤمنانو خپل رضايت اعالن كړى چي په
حديبيه كي ئې تر يوې وني الندي له رسول هللا ﹽ سره بيعت
وكړ ،او دا هغه مهال وو چي دوى ته په مكه كي د رسول
هللا ﹽ د ځانگړي استازي عثمان ﹽ د شهادت افواه ورسېده،
جريان داسي وو چي رسول هللا ﹽ عثمان ﹽ د استازي په توگه
قريشو ته ورولېږو چي هغوى ته ووايي :موږ د عمرې
لپاره راغلي يو ،د قربانۍ څاروي راسره دي ،وسلې
راسره نشته ،له عمرې وروسته بېرته ستنېږو ،خو هغوى
نه يوازي موافقه ونه كړه بلكي عثمان ﹽ ئې په مكه كي
تم كړ ،په همدې وخت كي دا افواه خوره شوه چي قريشو
عثمان ﹽ شهيد كړى ،د ده ځنډېدل د دې باعث شو چي
مسلمانان دا افواه صحيح وگڼي ،د ټولو ايماني جذبات
وپارېدل ،رسول هللا ﹽ راغونډ كړل او په داسي حال كي چي
د يوې وني خوا ته والړ وو له ټولو ئې پر دې خبري بيعت
واخيست چي جنگ ته تيار شي او له تېري كوونكو قريشو
سره به خپل حساب تصفيه كوي ،هر يو به د رسول هللا ﹽ خوا
ته راتلو ،هغه ته به ئې ښى الس وركولو او د دې ژمنه
به ئې كوله چي تر آخري سلگۍ به جنگېږي ،د بيعت په
پاى كي رسول هللا ﹽ خپل دواړه السونه سره وركړل او دا ئې
د عثمان ﹽ بيعت وگڼلو ،دا څه معمولي ژمنه او بيعت نه
وو ،دا له شكه پرته سر په رغوي كي نيول او په واقعي
معنى د خپل ژوند وقفولو بيعت وو ،په هغو ظروفو او
شرائطو كي له دښمن سره مقابله له دې پرته بل تعبير
نه درلود چې ټول به وژل كېږي ،د همدې بيعت په اړه
دلته ويل شوي چي هللا تعالى له دغو مؤمنانو راضي شو چي
له رسول هللا ﹽ سره ئې د هغي وني الندي بيعت وكړ ،د همدې
بيعت په اړه په آيت كي ويل شوي :هغو چي له تا سره ئې
بيعت كولو په حقيقت كي ئې له هللا تعالى سره بيعت كولو،
او د بيعت پر مهال د هللا الس د دوى د السونو له پاسه
وو!! د قرآن له دغو ويناوو معلومېږي چي د هللا تعالى په
نزد كي د دې بيعت اهميت او ارزښت څومره لوړ وو!! دا
بيعت د بيعت رضوان په نامه مشهور شو.
 همدا راز د دوى په اړه ويل شوي چي د زړونو كيفيت
ئې هللا تعالى ته جوت شو ،يعني دا عمالً څرگنده شوه چي د
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دوى په زړونو كي رښتينى ايمان او بشپړ اخالص وو نو
ځكه ئې پر دوى سكينه نازله كړه او نږدې فتح ئې د
بدلې په توگه وركړه ،او پر فتحي برسېره ډېر غنائم چي
دوى به ئې ترالسه كوي .دا ځكه چي هللا تعالى باحكمت
عزتمن دئ.
 دا او دې ته ورته گڼ شمېر نور آيتونه موږ ته د
رسول هللا ﹽ د صادقو يارانو هغه لوړ مقام راښيي چي د
هللا په وړاندي ئې درلود ،هللا تعالى له دوى راضي شوى ،په
دنيا كي ئې د فتوحاتو او برياوو او په آخرت كي د جنت
وعده ورسره كړې ،لكه څنگه چي په دنيا كي له دوى سره
الهي وعدې ترسره شوې او هغه فتوحات ئې په برخه شول،
نو په بشپر يقين سره ويلى شو چي د جنت په اړه وعده
ً ترسره كېږي ،كه دغو مباركو آيتونو ته پام
به هم حتما
سره يو څوك لوړه وكړي چي د رسول هللا ﹽ له يارانو به لږ
تر ل ږه هغه جنت ته درومي چي په بيعت رضوان كي ئې
شركت كړى ښايي حانث نشي او لوړه ئې پر ځاى وي!! د
دوى په اړه دا ويناوي خو د هغه رب وينا ده چي د
زړونو له اسرارو او له ماضي او مستقبل خبر دئ .آيا
عجيبه نه ده چي يوه خبيثه شيطاني ډله د همدغو صحابه
وو په اړه وايي چي د رسول هللا ﹽ له رحلت وروسته له
دريو پرته نور ټول منحرف او منافق شول او دا ځكه چي
دوى د علي ﹽ پر ځاى له ابوبكر ،عمر او عثمان ﹽ سره
بيعت وكړ!!!! او دا په داسي حال كي چي علي ﹽ او
زامنو ئې په خپله له همدغو دريو شخصيتونو سره بيعت
كړى وو!! د عمر ﹽ او عثمان ﹽ په اړه خو داسي څه وايي
چي د چا په زړه كي يو ذره ايمان او د هللا پر كتاب د
بڅركي په اندازه باور وي د داسي څه له ويلو حتى
اورېدلو به كركه لري ،او دا په داسي حال كي چي همدغو
څوارلس سوو صحابه وو د عثمان ﹽ د انتقام اخيستلو
لپاره له رسول هللا ﹽ سره داسي بيعت وكړ چي هللا تعالى په
قرآن كي د همدې بيعت له كبله خپل رضايت ورته اعالن
كړ!! دغو بدبختانو ته وايو :له دې شيطاني او د ايمان
منافي خبرو به تاسو ته څه گټه ورسېږي؟!! ولي د
ايمان ،قرآن او عقل خالف گنده خبرو سره د هللا غضب ته
بلنه وركوئ؟!! موږ ته خو دا قرآن د صحابه وو په الس
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رارسېدلى ،ځكه دا كتاب همغه كتاب گڼو چي د هللا تعالى
له لوري پر رسول هللا ﹽ نازل شوى چي همدغو صحابه وو پرې
اجماع كړې ،موږ ځكه ابوبكر ﹽ تر ټولو افضل گڼو چي
دوى د امير المؤمنين په توگه غوره كړ ،همداسي عمر ﹽ،
عثمان ﹽ او علي ﹽ يو په بل پسي افضل او د امارت وړ
گڼو چي دوى په همدې ترتيب غوره كړل ،دا قرآن خو د
دوى د سرښندنو او قربانيو په طفيل تر موږ پوري
راورسېدو ،كه دوى او د دوى سرښندني نه وى معلومه نه
ده چي موږ او زموږ پلرونه به د جهل ،شرك او كفر په
كومي كندي كي پراته وو!!




  
   







 
 -20هللا له تاسو سره د ډېرو داسي غنائمو وعده كړې
ً ئې دا درپه برخه
چي تاسو به ئې ترالسه كوئ ،عجالتا
كړه ،او د دغو خلكو السونه ئې له تاسو دفع كړل ،او
د دې لپاره چي د مؤمنانو لپاره يوه څرگنده نښه شئ
او تاسي په سمي الر هدايت كړي.
( -)20دلته د بيعت رضوان له صحابه وو سره د هللا تعالى
نوري وعدې داسي بيان شوې:
 هللا تعالى له تاسو سره د ډېرو داسي غنائمو وعده كړې
چي تاسو به ئې ترالسه كوئ.
 د حديبيې د معاهدې په بڼي كي تاريخي فتح ئې په
عاجله توگه ستاسو په برخه كړه.
 د هغو قريشو السونه ئې له تاسو تم كړل چي تر
حديبيې وړاندي هم ستاسو په خالف جنگېدلي او د همدې
سفر په دوران كي ئې هم غوښتل پر تاسو تېرى وكړي خو هللا
تعالى دا فرصت ورنه كړ.
 ستاسو دا بريا ئې د نورو مؤمنانو لپاره يوه
څرگنده نښه كړه او هغوى ته ئې وښوده چي څوك پر هللا
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تعالى توكل وكړي او په سختو حاالتو كي هم هللا تعالى ځان
ته كافي وگڼي؛ هللا تعالى به دغسي تاريخي او بې ساري
برياوي ورپه برخه كړي.
 په همدې سفر كي ئې ډېر څه تاسو ته وښودل او د
هدايت دروازې ئې ستاسو پر مخ پرانيستې.








    
   
 -21او يوه بله چي تاسو ال تراوسه پرې توانېدلي نه
يئ په داسي حال كي چي هللا پرې احاطه كړې ،او هللا پر
هر څه قادر دئ.
( -)21په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته د يوې بلي فتحي
زېرى وركړى شوى او دا د قرآن يوه بله وړاندوينه وه
چي ترسره شوه ،دلته ويل شوي چي هللا تعالى به تاسو ته
يوه بله فتح هم درپه برخه كړي ،داسي بريا چي تاسو ال
تراوسه پرې توانېدلي نه يئ په داسي حال كي چي هللا پرې
احاطه كړې ،كه څه هم دلته د دې فتحي مزيد وضاحت نه
دئ شوى خو له الفاظو معلومېږي چي دلته د مكې فتحي ته
اشاره شوې ،ځكه په آيت كي ويل شوي چي هللا پرې احاطه
ً پرې
كړې ،د دې مراد يوازي دا نه دئ چي هللا تعالى علما
احاطه كړې بلكي د دې ترڅنگ دا هم افاده كوي چي دښمن
په دې وخت كي محدود شوى ،د سلطې ټغر ئې ورو ورو د
ورټول ېدو په حال كي دئ ،دغه مطلب د الرعد په سوره كي
په دې توگه راغلى:

   



    
   



الرعد41 :

آيا وئې نه ليدل چي موږ دې زمكي ته وردرومو او له
ژيو ئې راكموو ،او دا خو هللا دئ چي پرېكړي كوي په
داسي حال كي چي حكم ته ئې شا ته كوونكى نشته او

الفتح
د قرآن پلوشې

202
هغه سريع حساب كوونكى دئ.
(

د آيت له دې فقرې
 )هم معلومېږي چي په دې سره د مكې فتحي
ته اشاره شوې نه بل څه ته؛ ځكه مكه يوازينى هغه هدف
وو چي مسلمانانو هغه ته د رسېدو هڅه كړې وه خو
بريالي شوي نه وو.















    





   
 -22او كه هغه چي كفر ئې كړى له تاسو سره جنگېدلي
ً به ئې شاگاني اړولې وې؛ بيا به ئې نه كوم
وى حتما
ولي موندلى وو او نه كوم مرستندوى -23 ،د هللا هغه
سنت چي وړاندي تېر شوى او د هللا سنت ته به هيڅ
بدلون ونه مومې.
( -)23-22دا مبارك آيتونه وايي :كه كافرو قريشو د
همدې سفر په دوران كي ستاسو په ضد جگړه پيل كړي وى
ً به له ماتي سره مخامخ شوي وو او د جگړي له
نو حتما
ډگر به تښتېدل ،نه به ئې داسي كوم خواخوږى موندلى وو
چي دوى ته پناه وركړي او نه كوم نصير او مرستندوى چي
د دوى مرسته وكړي ،او دا د هغه الهي سنت مطابق چي
ثابت او نه بدلېدونكى دئ.
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 -24او دى هغه ذات دئ چي د مكې دننه ئې د دوى
السونه له تاسو تم كړل او ستاسو السونه له دوى ،له
هغه وروسته چي تاسو ئې پرې برالسي كړئ ،او هللا د هغه
څه ښه ليدونكى وو چي تاسو كول -23 ،دوى همغه دي
چي كفر ئې وكړ او له مسجدالحرام ئې ستاسو (د تگ)
مخنيوى وكړ ،په داسي حال كي چي د قربانۍ څاروي هم
د حاللېدو خپل ځاى ته له رسېدو منع كړى شوي وو ،او
كه هغه مؤمنان نارينه او مؤمني مېرمني نه وى چي
تاسو نه پېژندل؛ داسي نه چي په ناپوهۍ سره ئې
ترپښو الندي كړئ او د دوى له كبله به تاسو ته په
ناخبرۍ كي پېغور متوجه شي ،د دې لپاره چي هللا هغه
څوك په خپل رحمت كي داخل كړي چي دى ئې غواړي ،كه
(ترې) بېل شوي وى نو د دوى هغه به مو په دردناك
عذاب اخته كړي وو چي كفر ئې كړى.
( -)23-24د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د دې سفر په دوران كي د قريشو او
مسلمانانو تر منځ د نښتي مخنيوى وكړ ،دا په داسي حال
كي چي د قريشو جنگياليو په وار وار د دې هڅه كوله چي
مسلمانان وپاروي او نښته رامنځته كړي ،څو ځلي ئې
غلچكي بريدونه وكړل ،هر ځل ونيول شول او رسول هللا ﹽ
بېرته پرېښودل ،يو ځل د دوى څلوېښتو پنځوسو كسانو د
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شپې له لوري د مسلمانانو پنډغالي ته ډبري او غشي وار
كړل ،ټول د صحابه وو له لوري ونيول شول خو رسول هللا ﹽ
ټول خوشي كړل ،بل ځل اتيا كسانو د گهيځ لمانځه پر
مهال ناڅاپي بريد وكړ ،دوى هم ونيول شول او رسول هللا ﹽ
پرېښودل ،په دې توگه د قريشو هره هڅه شنډه شوه .په
دې آيتونو كي دغو پېښو ته اشاره شوې او ويل شوي :دا
خو هللا تعالى وو چي د مكې دننه ئې د دوى السونه له تاسو
راتم كړل او ستاسو السونه له دوى ،له هغه وروسته چي
تاسو ئې پرې برالسي كړئ.
 كه څه هم تېرى او تجاوز د قريشو له لوري شوى ،دوى
د كفر الر غوره كړه ،مسجدالحرام ته ئې ستاسو د تگ
مخنيوى وكړ ،د قربانۍ څاروي ئې هم پرې نښودل چي خپل
ټاكلي ځاى ته ورسېږي ،خو هللا تعالى د يوه خاص مصلحت له
مخي د نښتي مخنيوى وكړ او هغه دا چي په مكه كي داسي
وې چي مسلمانانو نه
مؤمن نارينه او مؤمني مېرمني
پېژندل ،د نښتي په صورت كي به دوى هم تر پښو الندي
كېدل ،هللا تعالى نه غوښتل دوى ته صدمه ورسېږي او
مسلمانانو ته دا پېغور متوجه شي چي د ډېرو بې وزلو
مؤمنانو په وينو ئې السونه سره شول.
 همداراز هللا تعالى غوښتل د مكې ډېر استوگن د ايمان
له سعادت برخمن شي ،كه هغه مؤمنان او دغه چي د ايمان
سعادت به ئې په راتلونكي كي په برخه كېدو له قريشو
بېل شوي وى نو د قريشو كافران به ئې په دردناك عذاب
اخته كړي وو.
دې ته مو پام بايد وي چي دا مبارك آيت يوازي د
هغه حالت په توضيح پوري محدود نه دئ بلكي له دښمن
سره د نښتو په اړه يوه الهي الرښوونه زموږ په وړاندي
ږدي ،د دې او دې ته ورته قرآني الرښوونو له مخي
مسلمانان مكلف دي چي له دښمن سره د نښتو په دوران كي
دې ټكي ته په كلكه توجه وكړي چي بې وزلي مسلمانان په
ناپوهۍ كي ترپښو الندي نشي او صدمه ورونه رسېږي ،نه
يوازي د داسي مسلمانانو په اړه بايد جدي اهتمام وكړي
بلكي د هغو په اړه هم بايد اندېښمن وي چي كېدى شي په
راتلونكي كي ايمان راوړي ،البته دا الرښوونه د داسي
حالت اړوند الرښوونه ده چي د جگړي ابتكار د مسلمانانو
په الس كي وي ،د بريد وخت او څرنگوالى د دوى له لوري
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ټاكل كېږي ،بريد يا دفاع ته اړ شوي نه وي ،ځنډول ئې
دوى ته كوم تاوان نه رسوي او د دښمن په گټه نه منتج
كېږي.
قرآن موږ ته دا الرښوونه هم كوي چي كه ستاسو محارب
دښمن؛ حتى هغه چي تاسو ئې له مسجد الحرام ايستلي يئ؛
د حج او عمرې په موخه د مكې په لور روان وي او ستاسو
له سيمي تېرېږي بايد د هغوى مزاحم نه شئ.
متأسفانه اوس داسي بد مغز مفتيان هم راټوكېدلي چي
د دې څرگندو قرآني الرښوونو خالف بې شعورو او لېون سرو
جنگياليو ته په جوماتونو او مدرسو كي د چاودنو د
جواز غلطي فتواگاني وركوي ،دا هم جائز گڼي چي په
َمعي لمانځه پر مهال د خپل رقيب يا
جومات كي او د ج
دښمن د وژلو لپاره چاودني يا ړندې ډزي وكړي ،د دې
پروا هم نه كوي چي بې گناه لمونځ كوونكي به ووژل
شي!!









  
  










   
 
 -26هغه مهال چي كافر شوو په خپلو زړونو كي
جاهالنه حميت (ننگ) رامنځته كړ نو هللا پر خپل پيغمبر
او پر مؤمنانو خپله سكينه نازله كړه او د تقوى په
وينا ئې مقيد كړل په داسي حال كي چي د همدې مستحق
او وړ ول ،او هللا په هر څه ښه پوه دئ.
( -)26په دې مبارك آيت كي هغه حالت توضيح شوى چي
قريشو د جاهالنه ننگ او حميت له كبله مؤمنانو ته د
عمرې اجازه ورنه كړه ،دا ئې ځان ته پېغور گڼلو چي د
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هغو مسلمانانو لوى شمېر مكې ته ننوځي چي تر پرون
پوري دوى ورسره جنگېدل ،هغه چي دوى له مكې هجرت ته
مجبور كړي ول ،د ياغيانو او باغيانو په سترگه ئې
ورته كتل ،د دوى په اړه ئې ويل چي له خپل پلرني حق
دين وتلي او د وژلو وړ دي ،د دوى د دې جاهالنه اقدام
په وړاندي هللا تعالى پر خپل پيغمبر او پر مؤمنانو خپله
سكينه نازله كړه ،داسي چي د دښمن د شرارتونو په
وړاندي نه جذباتي شول نه ئې د حكمت او پوهي خالف كوم
گام اوچت كړ ،د تقوى او صبر لمن ئې كلكه ونيوله ،د
همدې مستحق او وړ ول ،داسي روزل شوي ول چي د همدې
انتظار ترې كېدى شو ،نه د بل څه ،د همدې وړ او مستحق
ول چي (سكينه) او (تقوى) ئې په برخه شي.










   





 



   
   
ً چي هللا د خپل رسول حقيقي خوب رښتينى كړ،
 -20يقينا
ً به مسجدالحرام ته په داسي
كه خداى وغوښتل حتما
حال كي خوندي او په امن سره ننوځئ چي (له عمرې
وروسته به) خپل وېښتان يا خريئ يا لنډوئ ،وېره به
نه لرئ ،نو په هغه څه پوه شوى چي تاسو پرې پوه نه
ياست ،تر دې وړاندي ئې بله نږدې بريا او فتح مقدر
كړې.
( -)66د حديبيې د معاهدې په اړه د رسول هللا ﷵ د يارانو
يوه او ستره اندېښنه دا وه چي د معاهدې يو بند د هغي
رؤيا او خوب خالف دئ چي د عمرې په اړه رسول هللا ﷵ
ليدلى ،رسول هللا ﷵ خوب ليدلى چي عمره به كوي او د دغي
رؤيا له مخي د مسلمانانو دا لوى كاران مكې ته راغلى
خو دا دئ له عمرې پرته بېرته ستنېږي!! رسول هللا ﷵ د
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دوى د دغي اندېښنې او تشويش په اړه هغوى ته ويل :كه
دا رؤيا سږ كال ترسره نه شوه په راتلونكي كال كي به
ترسره شي ،ما ته په خوب كي دا نه وو ويل شوي چي تاسو
به سږ كال عمره كوئ .په همدې ارتباط دلته ويل شوي :هللا
تعالى د خپل رسول حقيقي خوب رښتينى كړ ،مطمئن اوسئ
ً به مسجدالحرام ته په داسي
حتما
چي كه خداى غوښتل
حال كي خوندي او په امن سره ننوځئ چي له عمرې وروسته
به خپل وېښتان يا خريئ يا لنډوئ ،هيڅ وېره به هم نه
لرئ ،دا په حقيقت كي ستره وړاندوينه وه چي ترسره
شوه ،قرآن د حديبيې له تړون وروسته وړاندوينه كړې وه
چي مؤمنان به ډېر ژر مكې ته په ډاډ او اطمئنان سره
ننوځي ،او د رسول هللا ﷵ خوب به تحقق ومومي ،دا په داسي
حال كي چي مسلمانان د دې تړون له كبله سخت ناراض او
خفه ول او ډېرو د دې هيلي ترسره كېدا محال او لږ تر
لږه گرانه گڼله ،خو د قرآن له وړاندويني سره سم په
راتلونكي كال كي مكې ته ننوتل او لنډه موده وروسته
مكه د مسلمانانو په الس فتح شوه .هللا تعالى غوښتل تر دې
عمرې وړاندي ځيني نور فتوحات د مؤمنانو په برخه شي،
هغه فتوحات چي همدا د حديبيې معاهده به الر ورته
آواروي.
د دې مبارك آيت له الرښوونو داسي معلومېږي چي د
مكې په فتحي كي تأخير او ځنډ او تر دې فتحي وړاندي
نور فتوحات يو حكيمانه الهي تدبير وو ،په كار ده
دلته لږ توقف وكړو او وگورو چي آيا د مركز او
پالزمېني فتح تر مناسب وخت پوري ځنډول او اطراف تصفيه
كول يوازي له هغو خاصو ظروفو او شرائطو سره تړلى
تدبير وو او د عربو د هغه مهال اجتماعي جوړښت د همدې
تقاضا كوله او كه دا عامه الرښوونه ده او ټول مجاهدين
بايد په هر ځاى او هر وخت كي دا په پام كي ولري ،هغه
مهال خو د دې الهي تدبير نتيجه دا وه چي مكه له هر
ډول مقاومت پرته فتح شوه ،نه نښته رامنځته شوه او نه
مرگ ژوبله ،آيا صحيح ده چي اوس هم دغه تگالره غوره شي
او د مركز تر نيولو وړاندي اطراف فتح او تصفيه شي؟
اوس خو د دې شاهد يو چي د پالزمينې څو فوځي افسران د
يوه مشر په خوا كي راغونډ شي او د يوې كودتا له الري
قدرت ترالسه كړي ،مخكنى نظام نسكور كړي او يو نوى
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نظام رامنځته كړي ،په تېرو څو پېړيو كي او له هغه
وروسته چي ځواكمن فوځونه رامنځته شول په گڼ شمېر
هېوادونو كي د دې شاهد يو چي د كودتاگاونو له الري
حكومتونه او نظامونه نسكور شوي او نوي واكمنان او
نظامونه مسلط شوي ،ااشغالگرانو هم د پالزمېنو د نيولو
او له دې الري د هېوادونو د اشغال او د خپلي خوښي
نظام مسلطولو تگالره غوره كړې!! د افغانستان په نږدې
تاريخ كي دا دئ گورو چي شوروي اتحاد لومړى د يوې
كودتا له الري كابل ونيولو او بيا ئې د ټول هېواد د
نيولو او د كمونيستي نظام د پلي كولو لړۍ پيل كړه ،د
امريكا تر مشرۍ الندي صليبي ځواكونو لومړى كابل
ونيولو ،بيا ئې په بن كي الس پوڅى حكومت جوړ او كابل
ته ئې په خپلو جهازونو كي انتقال كړ او بيا ئې د
خپلي خوښي نظام پلي كولو لړۍ پيل كړه ،كمونيستانو
غوښتل فردي ملكيتونه د دولت په گټه مصادره كړي ،هر
ديندار او شتمن ته ئې د دښمن په سترگه كتل او د هغوى
د نيولو او وژلو سلسله ئې شروع كړه او په لنډ وخت كي
ئې په زرگونو افغانان ووژل ،امريكايانو غوښتل په
افغانستان كي پانگوال نظام مسلط كړي ،د نسكور شوي
زوړ شاهي نظام د بيا اعادې او مسلطولو هڅه ئې پيل
كړه ،په لكونو جريبه زمكه ئې د شاهي كورنۍ غړو ته،
هغو ته چي د افغانستان په نيولو كي ئې د دوى ملگرتيا
كړ ې ،او هغو ته چي د ملي شتمنيو په غارت كي د دوى
شريكان ول وسپارله ،هغوى ئې د ښارگوټو ،فابريكو،
شركتونو ،بانكونو ،قصرونو ،هوټلونو ،ماركيټونو،
جهازونو ،ټلويزيونو او  ...خاوندان كړل ،د دې تگالري
له كبله په تېرو يولسو كلونو كي په زرگونو داسي شتمن
راڅرگند شول چي د ډالرو په حساب مليونران شوي ،په
داسي حال كي چي د امريكايانو تر راتلو وړاندي ئې هيڅ
نه درلودل ،اشغالگرانو دې طبقې ته نه يوازي د
افغانانو د ملي شتمنيو د غارت شرائط برابر كړل بلكي
له سياسي پلوه ئې هم واك دوى ته وسپارو .پوښتنه دا
ده چي په دې دواړو تگالرو كي كومه يوه اصح او اصلح
ده :له مركز اطراف ته تگ كه له اطراف مركز ته،
پالزمېنه بايد لومړى هدف وي كه وروستى ،د قرآن له دغي
الرښووني داسي معلومېږي چي پالزمېنه وروستى هدف كړئ نه
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لومړنى ،د يوه داسي نظامي ځواك لپاره چي هدف ئې د
هېوادونو اشغال وي ،له نظامي پلوه بر السى وي ،آسانه
او لنډه الر همدا ده چي لومړى پالزمېني ته مخه كړي؛ خو
دا تگالره د يوه ديني او فكري نهضت لپاره نه صحيح ده
او نه د غوره نتائجو حامل ،اسالمي انقالب له لنډو الرو
نشي راتلى ،څوك چي غواړي په خپلي ټولني كي او د ولس
د ژوندانه په ټولو برخو كي اسالمي بدلون راولي نو
مجبور دئ همغه الر تعقيب كړي چي رسول هللا ﷵ تعقيب كړه.











   
 
 -28دى هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او
حق دين سره لېږلى چي پر ټولو اديانو ئې غالب كړي،
او هللا د شاهد په توگه كافي دئ.
( -)63دا آيت موږ ته وايي :پيغمبر عليه السالم له دوو
شيانو سره راغلى( :حق دين) او (هدايت) ،يعني هغه هم
(قانون) راوړى او هم (تگالره) ،هغه موږ ته وايي :د
اسالمي ټولني په فردي او اجتماعي برخو كي به كوم
(قانون) حاكم وي او د دې ټولني د جوړولو لپاره به
كومه (تگالره) غوره كوو .په پيغمبرانو باندي د ايمان
تقاضاء دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند
په ټولو اړخونو كي ،اهداف او اهدافو ته د رسېدلو
تگ الره ،د پيغمبر په دعوت او سنت كي لټوو ،له خپلي
خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاكو او نه اهدافو
ته د رسېدلو تگالري او كړنالري ،بلكي د دواړو په اړه
به د پيغمبر عليه السالم سنت او الرښوونو ته رجوع كوو.
همداراز دا آيت موږ ته وايي :د پيغمبر عليه السالم
په الس لېږل شوى الرښود حقيقي دين نه له نورو اديانو
سره د روغي جوړي لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي
دنيا له نورو اديانو سره ووېشي ،چي په يوه برخه ئې
دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان ،د دې
لپاره هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو
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اديانو سره ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين
حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئې نور اديان ،بلكي دا
دين راغلى چي پر ټولو نورو اديانو غالب شي ،كه څه هم
مشرك عناصر له دې كركه ولري ،مشرك عناصر يا هغه دي
چي اديان سره خلطوي ،څه برخه له يوه دين اخلي او څه
له بل ،اهداف په دين كي لټوي خو تگالره په خپله خوښه
او د خپل ذهن او تصور مطابق ټاكي ،او يا هغه چي په
الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شانه سره بل څوك
شريكوي ،كه څه هم دا مشركين له دې كركه لري چي د هللا
دين دي پر ټولو اديانو غالب شي ،پر ټولي نړۍ او د
ژوند پر ټولو برخو دي يوازي دا دين حاكم وي ،خو د هللا
جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او
په ټولو اديانو غالبوي.
د آيت د وروستۍ فقرې چي وايي (
 ) معنى دا ده چي هللا تعالى په
دې خبري شهادت وركوي چي د خپل پيغمبر په الس لېږلى
دين ئې د غلبې او حاكميت لپاره لېږلى ،نه له نورو
اديانو سره د روغي جوړي لپاره .څوك چي د دين په اړه
له دې پرته بله خبره كوي ،دروغ وايي او حقيقت مسخ
كوي.
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 -25محمد چي د هللا رسول دئ او هغه كسان چي له ده
سره دي پر كافرانو شديد او په خپلو منځونو كي رحم
كوونكي دي .دوى به په داسي حال كي گورې چي ركوع
كوونكي او سجده كوونكي دي ،د هللا فضل او رضاء لټوي،
د سجدو له امله د دوى په مخونو كي د دوى نښي
څرگندي ،دا په تورات كي د دوى مثال راغلى ،او
مثال ئې په انجيل كي هغه كر ته ورته دئ چي له
زمكي خپل تېغ (نوغى) راوباسي ،بيا ئې مضبوط كړي،
بيا پرېړ شي ،بيا پر خپل ډډ ودرېږي ،داسي چي
كرونكي حيران كړي ،د دې لپاره چي كافران پرې
غضبناك كړي ،هللا د دوى له هغو سره چي ايمان ئې
راوړى او نېك عملونه ئې كړي د بخښني او ستر اجر
وعده كړې ده.
( -)29دا مبارك آيت د سورې ښكلې تتمه او د سورې د
ټولو مطالبو جامع خالصه زموږ په وړاندي ږدي ،چي مهمي
مهمي الرښووني ئې دا دي:
 د هللا رسول محمد ﹽ او هغه چي له ده سره دي پر
كافرانو شديد دي او په خپلو منځونو كي رحم كوونكي،
له كافرانو سره په خپل چلن كي انعطاف او نرمښت نه
لري ،هغوى ته گرانه ده چي دوى رام او تسليمېدو ته
چمتو كړي ،په خپل دريځ ټينگ والړ دي ،د خپلو اصولو پر
سر سازش نه كوي ،خو په خپلو منځونو كي يو پر بل
مهربان دي ،زړونه ئې سره نږدې او يو پر بل زړه سوى
لري ،دوى به وخت په وخت په داسي حال كي گورې چي په
ركوع او سجده بوخت دي ،د هللا فضل او رضاء لټوي ،د سجدو
له امله د دوى په مخونو كي داسي نښي تر سترگو كېږي
چي ښيي په زړونو كي ئې ايمان دئ ،خپل رب ته منقاد دي
او د هغه رضاء لټوي .په تورات كي د دوى په اړه دغه
مثال راغلى چي له خپلو څېرو به پېژندل كېږي ،او په
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انجيل كي له هغه كر او كښت سره تشبيه شوي چي له زمكي
خپل نازك تېغ او نوغى راوباسي ،بيا ئې مضبوط كړي،
بيا پرېړ شي ،بيا پر خپل ډډ ودرېږي ،داسي چي كرونكي
حيران كړي.
هللا تعالى د مؤمنانو موال دئ ،د مؤمنانو ټولى د ده

تر رعايت او عنايت الندي په ټولني كي سررااوچت كړى،
ورو ورو ئې وده وركړې ،د دوى د الزيات سمسورتيا لپاره
ئې شرائط برابر كړي ،د يوه مضبوط ځواك په توگه
راڅرگند شوى ،اوس ئې نه تېزه سيلۍ ماتولى شي او نه
توند باران او ږلۍ ،ډېر ورته حيران دي او ډېر پرې
غضبناك.
 هللا تعالى د دوى له هغو سره چي ايمان ئې راوړى او
نېك عملونه ئې كړي د بخښني او ستر اجر وعده كړې ده،
دا الهي وعدې به په دنيا او آخرت كي هرو مرو ترسره
كېږي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحجرات
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الحجرات) دئ چي د سورې له
 4آيت اخيستل شوى18 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د
لومړي آيت (عليم) ،او د دوهم آيت (تشعرون) ته ورته
دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي
د مدني دور په وروستيو كلونو كي نازل شوي.
د دې سورې په اتلسو آيتونو كي پنځه ځلي د
( )  په
صيغې سره مسلمانان مخاطب شوي او مهمي الرښووني ورته
شوې :دا چي د هللا او د هغه د رسول په وړاندي به تقدم
نه كوي ،وړاندي تر دې چي د قرآن او سنت الرښوونو ته
پام وكړي خپله خوښه او رأيه مقدم وگڼي ،دا چي د هللا له
پيغمبر سره به د دوى معامله او چلن څنگه وي او كوم
آداب به مراعاتوي ،دا چي د فاسق او غير ملتزم انسان
وينا او روايت ته به له تبيين او تحقيق پرته اعتبار
نه وركوي؛ په ځانگړې توگه هغه مهال چي دا وينا د
وگړو په اړه او داسي وي چي د وسله وال غبرگون غوښتنه
كوي ،دا چي د مؤمنانو تر منځ به د مصالحې او روغي
جوړي هڅه كوي ،د ظالم په وړاندي به د مظلوم دفاع
كوي ،څوك چي پر جنگ ټينگار كوي د هغه په خالف به له
جنگ هم ډډه نه كوي ،په خپلو منځونو كي به يو د بل
درناوى كوي او له داسي څه به ځان ساتي چي د بل
سپكاوى او تذليل گڼل كېږي ،له بې ځايه بدگماني ،تجسس
او غيبت به ډډه كوي ،په قومي او نسلي تفاوتونو او
توپيرونو به باور نه لري ،ټول انسانان به وروڼه
وروڼه او د يوې داسي ستري كورنۍ غړي گڼي چي نسل ئې
يو دئ ،په رگونو كي ئې يوه وينه روانه ده او له يوه
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پالر مور پيدا شوي ،هغه څوك به تر نورو غوره او عزتمن
گڼي چي په تقوى كي تر نورو وړاندي وي ،د ايمان دعوى
به يوازي په هغه صورت كي د اعتبار او اعتناء وړ گڼي
چي له صالح عمل سره توأم او د هللا او د هغه د رسول پر
اطاعت مبتني وي ،هغه چا ته به د واقعي او صادق مؤمن
په سترگه گوري چي پر هللا او رسول له ايمان وروسته په
شك مبتال نه شي او د هللا په الر كي مالي او ځاني جهاد
كوي ،دا هڅه به نه كوي چي د خپل ايمان منت په نورو
واچوي او د امتيازاتو مطالبه وكړي بلكي خپل ايمان به
د هللا تعالى احسان او منت گڼي او د دې احسان په وړاندي
به ځان پوروړى بولي او شكر به ئې پر ځاى كوي ،پر دې
به د زړه له كومي باور لري چي معامله ئې له هغه رب
سره ده چي په غيب پوه دئ او د ده د ټولو كړنو له
څرنگوالي او موخو خبر دئ.
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 -1اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا او د هغه د
پيغمبر په وړاندي مخكي مخكي مه كېږئ او له هللا
ً چي هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
ووېرېږئ ،يقينا
( -)1په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي
د هللا او د هغه د پيغمبر په وړاندي مخكي مخكي مه كېږئ
او له هللا ووېرېږئ .بايد وگورو چي د هللا تعالى او د ده د
پيغمبر په وړاندي د مخكي مخكي كېدلو معنى څه ده؟ او
په دې سره موږ له څه كولو منع شوي يو؟ د دې معنى دا
ده چي كه ته د كومي قضيې او كار په اړه تر دې وړاندي
چي د هللا او د هغه د پيغمبر حكم ځان ته معلوم كړې،
مخكي له دې چي درته معلومه شي په دې اړه الهي حكم څه
دئ ،قضاوت يا تبصره وكړې يا كوم عملي اقدام وكړې ،دا
د هللا او د هغه د رسول په وړاندي تقدم او مخكي مخكي
كېدل دي .ستا د ايمان غوښتنه دا ده چي لومړى به ځان
پوهوې چي په دې اړه د هللا تعالى او د ده د پيغمبر امر
څه دئ او دين څه هدايت دركوي ،تر دې وروسته به اقدام
كوې ،بيا به د څه ويلو او كولو او تحليل او تبصرې
اراده كوې ،ته به د يوه مطيع بنده په څېر عمل كوې،
هغه چي اقتداء كوي او ځان مقتدا او امام نه جوړوي،
مخكي مخكي نه ځي ،بلكي د يوه مطيع او منقاد بنده په
توگه د خپل مرشد اطاعت كوي او د پيغمبر په پل درومي.
كه تا د كوم كار په اړه مخكي له دې چي وپوهېږې د هللا
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او د هغه د پيغمبر حكم او فيصله په دې اړه څه ده،
كومه تبصره وكړه ،يا دي كوم اقدام وكړ ،تا تقدم كړى،
دا تقدم هم په خبرو كي دئ او هم په عمل كي ،ځكه د
آيت په پاى كي راغلي چي هللا جل شأنه اورېدونكى عليم
ذات دئ .ستاسو په هغو خبرو هم پوهېږي او اوري ئې چي
په هغو كي مو د هللا او پيغمبر په وړاندي تقدم كړى او
ستاسو په هغو كارونو هم پوه دئ چي هغه مو د هللا او د
هغه د پيغمبر په امر نه؛ بلكي په خپله خوښه او د خپل
زړه او هوس په غوښتنه او حكم تر سره كړي ،مخكي له دې
چي وگورې د هللا او د پيغمبر حكم په دې اړه څه دئ؟
دا مطلب د االحزاب په سوره كي په دې الفاظو راغلى:
    








    
    




االحزاب87 :
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
ً چي په څرگند الروركتوب سره
رسول سرغړاوى وكړي يقينا
الروركى شو.
دا مبارك آيت د ايمان يوه ستره او اساسي تقاضا
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 رسول سرغړاوى وكړي
ً چي تېروتى او سمه الر ترې وركه شوې.
يقينا
دا الهي الرښوونه د هغه حديث په رڼا كي ال ښه درك
كولى شو چي رسول هللا ﷵ معاذ بن جبل يمن ته د والي يا
قاضي په توگه لېږو او هغه ته ئې وويل :د څه له مخي
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به حكم كوې؟ وئې ويل :په هغه څه چي د هللا په كتاب كي
دي ،وئې فرمايل :كه دي ونه موندو؟ وئې ويل :په هغه
څه چي د رسول هللا په سنت كي دي ،وئې فرمايل :كه دي ونه
موندو؟ وئې ويل :په خپلي رأيي سره به اجتهاد كوم ،نو
رسول هللا ﷵ وفرمايل :الحمد هلل چي د پيغمبر استازي ته ئې
د هغه څه توفيق وركړ چي د هللا رسول ئې خوښوي.
قال رسول هللا ﹽ لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن " :بم
تقضي؟ قال :بما في كتاب َّهللا قال :ف ن لم تجد؟ قال :بما
في سنة رسول َّهللا ،قال :ف ن لم تجد؟ قال :أجتهد رأيي،
فقال رسول َّهللا ﹽ :الحمد ََّّلل الذي وفق رسول رسول َّهللا لما
يحب رسولَّهللا " مسند شافعي















   



 
 -2اې هغو چي ايمان ئې راوړى! خپل غږونه د پيغمبر
تر غږ مه اوچتوئ او هغه ته په جگ غږ سره خبره مه
كوئ ،هغسي لكه ستاسو د ځينو ځينو نورو ته جگ غږ،
داسي نه چي عملونه مو حبط شي په داسي حال كي چي
نه به پوهېږئ.
( -)2په دې مبارك آيت كي كه له يوې خوا صحابه وو ته
ويل شوي چي له پيغمبر عليه السالم سره په مجلس كي به
د دې خيال ساتئ چي غږ مو د ده تر غږ لوړ او جگ نشي،
په لوړ غږ به له هغه سره خبري نه كوئ ،له لري به هغه
ته په لوړ غږ نعرې نه وهئ ،دا د ايمان منافي حركات
دي ،په دې سره د انسان ايمان او نېك عملونه ضائع
كېدى شي ،كه صحابه په دې مكلف وو چي د پيغمبر عليه
السالم د حضور دا ادب به مراعاتوي ،موږ په دې مكلف يو
چي كله د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احاديث اورو بايد
ساكت او چوپ وو او په غور او دقت سره ئې واورو ،د
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هغه د نوم په اورېدو سره بايد درود پرې ووايو ،د
پيغمبر عليه السالم د هري وينا په وړاندي خپله رأيه
لري وغورځوو .د همدې آيت په استناد حتى علماء،
مفسرين او محدثين وايي چي دا د ديني اخالقو غوښتنه ده
چي مسلمانان به له خپلو مشرانو سره په چلن كي د دې
خبري مراعات كوي چي غږ ئې د دوى تر غږ لوړ نشي ،زوى
او لور به له مور پالر سره ،شاگرد به له خپل استاد
سره ،د ډلي مجاهد به له خپل سرخېل سره او ټول
مسلمانان به د خپلي ټولني او اجتماع له مشرانو سره
همدغه اخالقي چلن مراعاتوي.
له بلي خوا فرمايي چي پام كوئ ستاسو غږ د پيغمبر
عليه السالم تر غږ اوچت نشي ،كه نه ستاسو عملونه به
حبط شي ،په داسي حال كي چي نه به پوهېږئ ،يعني په دې
كار سره د انسان عملونه حبط او هدر كېږي ،د پيغمبر
توقير ،احترام او تعظيم هومره اهميت لري چي د عدم
مراعات په نتيجه كي ئې د انسان عملونه حبط كېږي.













   
  
ً هغه چي خپل غږونه د رسول هللا په خوا كي
 -3يقينا
ټيټوي؛ دوى هغه دي چي هللا ئې زړونه د تقوى لپاره
عيار كړي ،دوى ته بخښنه او ستر اجر دئ.
چي د رسول هللا ﹽ
ده ،وايي :څوك
هللا تعالى د هغه
ستر اجر به ئې

( -)3دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي
توقير او درناوى د ايمان او تقوى نښه
چي د رسول هللا ﹽ په خوا كي خپل غږ ټيټوي
زړه د تقوى لپاره عيار كړى ،بخښنه او
په برخه شي.
د قرآن له الرښوونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي
پر پيغمبرانو د ايمان ستره غوښتنه دا ده چي مؤمن
انسان به د دوى توقير او تعظيم كوي ،هومره تعظيم او
توقير چي له هللا تعالى راالندي تر بل هر چا زيات وي او
په دې كي هيڅوك له دوى سره برابر نكړي.
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ً هغه چي تا ته د حجرو له شا چيغي وهي ډېرى
 -4يقينا
ئې تعقل نه كوي -5 ،او كه دوى تر هغه صبر كړى وى
ً دا ورته غوره وو ،او هللا
چي ته وروتلى وى يقينا
مهربان بخښونكى دئ.
( -)3-4دا مبارك آيتونه د هغو پر چلن كلكه نيوكه كوي
چي د رسول هللا ﹽ د ورځني ژوند د دقيق مهال وېش پروا ئې
نه كوله ،وخت نا وخت به ئې د مالقات غوښتنه كوله ،هغه
هم داسي چي د حجرې له شا به ئې په جگ غږ د مالقات
مطالبه كوله ،دې ته ئې اعتناء نه كوله چي رسول هللا ﹽ د
ورځني ژوند زياته برخه د دعوت او د خلكو د روزني او
تربيې په څېر مهمو چارو ته مختص كړې وه ،دومره چي
قرآن د هغه په اړه فرمايي :إن لك في النهار سبحا
ً
ً چي ته د ورځي له لوري اوږده مشغولتيا
طويال :يقينا
لرې ،ډېر ځلي به تر ماخستن پوري په دغو چارو كي
ً به ئې د مازديگر له لمانځه
مشغول پاته شو ،اكثرا
وروسته او كله هم تر ماښام وروسته كورنيو چارو ته
توجه كوله او هغه هم دومره چي د ټولو احوال واخلي ،د
شپې ډېره برخه به ئې هم په لمانځه تېروله ،دومره چې
قرآن وايي :كله د شپې درېيمه ،كله نيمايي او كله دوه
برخي ،صحابه وو به دا مهال وېش مراعاتولو ،يوازي هغه
مهال به ئې له رسول هللا ﹽ سره د ليدلو هڅه كوله چي كوم
مهم كار به دې ته اړ كړى وو ،په داسي مواردو كي به
ئې هم تر هغه انتظار كولو چي رسول هللا ﹽ به په خپل وخت
له كوره راووت او جومات ته به راغى ،خو ځيني بانډوال
او كوچيان او هغه چي ال ئې كافي روزنه نه وه شوې؛
داسي ول چي د حجرې له بهر به ئې په جگ غږ له رسول هللا
ﹽ سره د مالقات غوښتنه كوله ،په دې مباركو آيتونو كي
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د دغو خلكو په اړه ويل شوي :هغه چي تا ته د حجرو له
شا چيغي وهي ډېرى ئې تعقل نه كوي ،دا ورته غوره وه
چي ستا تر راوتلو ئې انتظار كړى وى .د پنځم آيت په
پاى كي ويل شوي :هللا مهربان بخښونكى دئ ،دا له يوې خوا
ښيي چي د داسي خلكو د همدې ناوړه او ناسم چلن په
وړاندي بايد د (غفران) او (رحمت) الهي اخالق له مخي
چلن وشي او له بلي خوا ښيي چي كه د هللا بخښنه او رحمت
نه وى نو داسي ناوړه عمل به ئې د سزا وړ عمل محسوب
كړى وو.






  



  







    

















  




    
  
 -6اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي كوم فاسق
كوم خبر درته راوړي نو ښه څېړنه وكړئ؛ داسي نه چي
كوم قوم ته په ناپوهۍ سره تاوان ورسوئ او بيا پر
هغه څه پښېمان شئ چي ومو كړل -0 ،او په دې پوه شئ
چي په تاسو كي د هللا رسول دئ ،كه په ډېرى چارو كي
ستاسو خبره ومني نو دا به مو وځوروي ،خو هللا تاسو
ته ايمان محبوب وگرځولو او هغه ئې ستاسو په زړونو
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كي ښايسته كړ ،او كفر ،فسق او سرغړاوى ئې درته
كركجن كړ ،همدا دوى په سم لوري تلونكي دي -8 ،د هللا
يو فضل او يو نعمت ،او هللا باحكمت پوه دئ.
( -)8-6په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته څو مهمي
مهمي الرښووني شوې:
 د هر چا په خبري باور مه كوئ ،په ځانگړې توگه هغه
مهال چي د خبر راوړونكى د اعتماد وړ نه وي ،له
سوابقو ئې معلومېږي چي ديني ضوابطو ته متلزم انسان
ً چي د ده خبر
نه دئ ،له اخالقي پلوه كمزورى دئ ،مخصوصا
د يوه قوم او ډلي په اړه وي ،داسي نه چي كوم قوم ته
په ناپوهۍ سره تاوان ورسوئ او بيا پر هغه څه پښېمان
شئ چي ومو كړل.
مؤمنانو ته ويل شوي :په داسي حال كي چي رسول هللا ﹽ

ستاسو په خوا كي دئ ،خپلي چاري د هغه له الرښونو سره
ً بايد ستاسو
سم تر سره كړئ ،دا هڅه مه كوئ چي حتما
رأيه ومنل شي او كارونه ستاسو له خوښي او مرضي سره
سم تر سره شي ،په دې پوه شئ چي كه په ډېرى چارو كي
ستاسو خبره ومني نو له داسي ناخوالو سره به مخامخ شئ
چي تاسو به وځوروي ،دا د هللا تعالى يو فضل او يو نعمت
وگڼئ چي تاسو ته ئې ايمان محبوب وگرځولو او هغه ئې
ستاسو په زړونو كي ښايسته كړ ،او كفر ،فسق او
سرغړاوى ئې درته كركجن كړ .سمه او رشد او كمال ته د
رسېدلو الر هغه چا موندلې چي دغه سعادت ئې په برخه
شوى.
 د دې آيت دشأن نزول او يوه مصداق په اړه په
رواياتو كي راغلي چي رسول هللا ﹽ وليد بن عقبه ﹽ د بني
المصطلق قبيلې ته ولېږو چي د دوى د زكات مالونه
مدينې ته راانتقال كړي ،كله چي سيمي ته ورسېدو د
كومي غلطي اطالع يا هسي اندېښني له كبله ووېرېدو او
له خلكو سره له ليدو پرته مدينې ته ستون شو ،رسول هللا
ﹽ ته ئې وويل :د زكات له وركړي ئې ډډه وكړه او غوښتل
ئې ما ووژني!! رسول هللا ﹽ د دې خبري په اورېدو سره
غوښتل د دې قوم د تأديب لپاره يوه ډله ولېږي ،خو
ِرار د ام
همدا مهال د دې قبيلې مشر حارث بن ض
المؤمنين جويريه ﹽ پالر د يوه پالوي په مشرۍ مدينې ته
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راغى او رسول هللا ﹽ ته ئې وويل :موږ وليد بن عقبه
ليدلى نه دئ څه دا چي د زكات له وركړي مو انكار كړى
وي يا د ده د وژلو اراده مو كړې وي ،موږ پر خپل
ايمان او تعهد والړ يو او د زكات له وركړي انكار نه
كوو!! په دې آيتونو كي دغي پېښي ته اشاره شوې او په
دې سره مؤمنانو ته يوه مهمه الرښوونه شوې چي په داسي
حساسو او مهمو قضاياوو كي بايد له ډېر احتياط او
تأمل كار واخلي ،دغي الهي الرښووني ته په پام سره
فقهاوو ويلي چي په داسي قضاياوو كي چي كوم شرعي حكم
يا پر چا كوم حق ترې ثابتېږي د فاسق شهادت د اعتبار
وړ نه دئ ،د همدې الهي الرښووني له مخي محدثين د
راويانو جرح و تعديل ضروري گڼي چي د رسول هللا ﹽ د
احاديثو په اړه يوازي پر داسي راويانو اعتماد وشي چي
د راويانو ديني ،اخالقي،
ثقه او د اعتبار وړ وي،
علمي او ذهني حالت څېړل او د دې له مخي دا حكم كول
چي د ده روايت د اعتماد وړ دئ كه نه؛ د همدې جرح و
تعديل بنسټ دئ .د دې الرښووني له مخي حكومت ته جائز
نه دي چي د يوه فرد يا جماعت په خالف د داسي مخبر او
اطالع وركوونكي په وينا كوم اقدام وكړي چي د سيرت او
سلوك له پلوه د اعتبار او اعتماد وړ نه وي.















   













  
 -5او كه د مؤمنانو دوه ډلي په خپلو كي وجنگېدلې
نو د دوى تر منځ روغه جوړه وكړئ ،نو كه (له صلحي
وروسته) كومي يوې ئې پر بلي تېرى وكړ نو له هغي
سره وجنگېږئ چي تېرى ئې كړى تر هغه چي د هللا حكم ته
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ستنه شي ،نو كه ستنه شوه د دوى تر منځ په عدل او
ً چي هللا مقسطين خوښوي.
قسط سره مصالحه وكړئ ،يقينا
( -)5د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 مؤمنانو ته امر شوى چي كه د مؤمنانو دوه ډلي په
خپلو كي وجنگېدلې نو د دوى تر منځ روغه جوړه وكړئ.
يعني دا يوه الهي فريضه ده چي د دوو مسلمانانو تر
منځ د جگړي په وخت كي به نور مسلمانان نه بې تفاوت
پاتي كېږي او نه بې طرف ،بلكي مداخله به كوي او د
دوى تر منځ به روغه جوړه كوي.
كه معلومه شوه چي يوه ډله مالمته او تېرى كوونكې

ده ،يا له مصالحې او روغي جوړي وروسته ئې پر بلي
تېرى وكړ نو له هغي سره وجنگېږئ چي تېرى ئې كړى ،يا
د صلحي له وړانديز سره مخالفت كوي ،تر هغه به له
تېري كوونكي سره جنگېږي چي د هللا حكم ته غاړه كېږدي،
كه دې ته چمتو شوه چي د هللا حكم ته به غاړه ږدي نو د
دوى تر منځ په (عدل) او (قسط) سره مصالحه وكړئ ،عدل
يعني دا چي دواړه لوري برابر وگڼئ ،د دوى تر منځ په
توپير او تفاوت قائل نه شئ او يوې ته پر بلي ترجيح
ورنه كړئ ،مصلح ،حكم او قاضي په دې مكلف دي چي د
پرېكړي ،مصالحې ،قضاوت او حكميت په دوران كي به د
قضيې دواړو لوريو ته په يوه سترگه گوري ،دواړه به
برابر گڼي كه څه هم يو ئې امير المؤمنين او بل يو
يهودي وي ،كه څه هم يو لورى حكومت او بل لورى يوه
وړوكې ډله وي ،او قسط يعني دا چي هر لوري ته خپل
جائز حق وركړى شي ،نه كم نه زيات ،داسي نه چي د يوې
ډلي د راضي كولو لپاره د بلي مسلم حق تلف شي ،دا
الهي الرښوونه ښيي چي صلح د (عدل) او (قسط) له تأمين
پرته نه شي راتلى ،هغه صلح واقعي صلح نه ده چي عدل
او قسط په كي مراعات نشي ،هللا تعالى هغه صلح خوښوي چي
عدل او قسط په كي تأمين شي .هللا تعالى هغه مصلح خوښوي
چي مقسط هم وي ،نه هر د صلحي او مصالحې مدعي.
كه د قرآن الرښوونو ته ځير شو موږ ته دوه ډوله
مصلحين رامعرفي كوي :يوه ډله هغه چي د مؤمنانو او
كافرانو تر منځ د نښتو په دوران كي د مصلح په نامه
راڅرگنده شي ،په تأكيد سره به وايي چي موږ مصلحين او
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د اصالح او مصالحې غوښتونكي يو ،قرآن د دې ډلي په اړه
په پرېكنده او قاطع الفاظو وايي چي دوى مصلحين نه
بلكي مفسدين دي ،حتى وايي اصلي مفسدين همدا دوى دي،
دوى مصلحين نه بلكي منافقين دي :قرآن د دغو مصلح
ډوله منافقينو په اړه فرمايي:
     
   
    






البقره12-11 :

او كله چي ورته وويل شي :په زمكي كي فساد او
تباهي مه كوئ ،وايي :موږ خو په يقين سره مصلحين
يو ،پام چي همدا دوى مفسدين دي خو نه پوهېږي.
يعني له دښمن سره خپلي پټي او څرگندي اړيكي داسي
توجيه كوي چي گواكي د روغي جوړي لپاره لگيا دئ ،مصلح
دئ او جگړي نه خوښوي ،غواړي د نښتو او جگړو مخه
ونيسي او د روغي جوړي كوم صورت راپيدا كړي!! خو په
حقيقت كي لوى مفسد او د فساد اصلي عامل دئ ،د
مسلمانانو په ليكو كي هم د فساد باعث او پر
مسلمانانو باندي د دښمنانو د هر بريد هڅوونكى هم دئ،
همدا منافقين دي چي دښمن پر مسلمانانو باندي بريدونو
ته هڅوي ،دښمن په خپل هر بريد كي تر ټولو د مخه او
تر هرڅه زيات په دغو منافقينو حساب كوي ،اطالعات له
دوى ترالسه كوي ،د مسلمانانو په ليكو كي اختالفات دوى
راوالړوي ،له مقاومت د الس اخيستو روحيه دوى راپيدا
كوي ،كه دا منافقين نه وي نه به دښمن پر مسلمانانو
بريد ته زړه ښه كړي او نه به د دوى د كوم سنگر په
نيولو موفق شي .د صلح غوښتني تر غولوونكې پردې الندي
خپله ناولې څېره پټوي او د مسلمانانو او واقعي صلحي
په ضد هغه څه كوي چي څرگند دښمن ئې له كولو عاجز دئ.
د مصلحينو دوهمه ډله هغه ده چي د مؤمنانو تر منځ
د روغي جوړي هڅه كوي ،قرآن ټول مسلمانان پر دي گماري
چي د دوو متخاصمو مؤمنو ډلو تر منځ به د روغي جوړي
هڅه كوي ،خو دا هڅه به يوازي تر نصيحت ،تبليغ او
دعوت پوري محدوده او منحصره نه وي ،د هغه لوري د
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پېژندو سعي به كوي چي تېرى ئې كړى او د جگړي د پيل
او دوام باعث دئ او د هللا له حكم سرغړاوى كوي ،د باغي
او تېري كوونكي په ضد به تر هغه جنگېږي چي حق ته
غاړه كېږدي او د هللا حكم ته تسليم شي ،د دې الهي
الرښووني له مخي نه هر د اصالح او صلحي مدعي واقعي
مصلح دئ او نه يوازي په ژبه او قلم سره د روغي جوړي
خبري كول د يوه واقعي مصلح لپاره كافي دي او په دې
سره ئې الهي مسئوليت رفع كېږي .هغه څوك يو دروغجن او
رياكار مصلح دئ چي د دوو مسلمانو ډلو تر منځ د نښتو
په دوران كي د خير پر غونډۍ كښېني ،دواړه لوري يو
برابر غندي ،ظالم او مظلوم ته په يوه سترگه گوري ،د
مظلوم له ملگرتيا ډډه كوي او د ظالم په ضد د څه كولو
جرأت نه كوي.
موږ د جهاد په دوران كي هم منافق مصلحين وليدل او
هم دروغجن او رياكار مصلحين ،د دواړو هڅي مو د دښمن
په گټه وموندلې ،ډېرو د اصالح ،وحدت او اتحاد په نامه
كار پيل كړ او په پاى كي بېله ډله ترې جوړه شوه!!
داسي ډلي چي نن د صليبي اشغالگرانو په چوپړ كي دي او
له مجاهدينو غواړي چي اشغالگرانو ته د دوى په څېر
تسليم شي چي له دې الري جگړه پاى ته ورسېږي او (صلح)
راشي!!!
دې ته مو پام وي چي د مسلمانانو تر منځ د نښتو
لړۍ هغه مهال پيل شوه چي عثمان ﷵ د يوه بغاوت په ترڅ
كي په شهادت ورسېدو او علي ﷵ د اميرالمؤمنين په توگه
غوره شو ،په دې اړه د شرعي احكامو شرح او تفصيل د
علي ﷵ په چلن كي ترالسه كولى شو ،د ټولو فقهاوو لپاره
د همدې پېښو په اړه د صحابه وو دريځ او د علي ﷵ چلن
اصلي مرجع ده ،د مسلمانانو تر منځ د نښتو څو صورتونه
دي:
 دواړه لوري د اسالمي حكومت اتباع وي ،د دوى تر منځ
صلح يا تېرى كوونكى لورى حق ته تسليمول د حكومت دنده
ده.
 دواړه لوري دوه ډلي ،قومونه يا حكومتونه وي ،يو
ئې په حقه او بل په ناحقه ،مسلمانان مكلف دي چي د
حقپالو او حق غوښتونكو مال تړ وكړي .خو كه د دواړو
دريځ او غوښتني د حق خالف وي له يوه سره به هم مرسته
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او ملگرتيا نه كوي.
 يو لورى حكومت او بل لورى د ولس يوه ډله چي د
حكومت په خالف پاڅېدلې ،كه بغاوت كوونكي د پاڅون
ل پاره كوم شرعي دليل نه لري فقط د فساد خورولو په
موخه ئې په بغاوت الس پوري كړى وي؛ په دې صورت كي پر
مسلمانانو فرض ده چي د دوى خالف به د حكومت مرسته كوي
كه څه هم دا حكومت يو عادل حكومت نه وي .خو كه پاڅون
كوونكي شرعي او معقول دليل لري او حكومت خپلي شرعي
دندي نه ترسره كوي او چارواكي ظالم او فاسد وي او
شرعي حدود نه پلي كوي مسلمانان مكلف دي د همدغه الهي
حكم مطابق عمل وكړي او حكومت له ظلم او فساد الس
اخيستلو او د حدودو پلي كولو ته اړ كړي ،په دې صورت
كي حكومت د يوه جگړمار لورى حيثيت لري نه بل څه ،دا
مهمه نه ده چي دا حكومت څنگه رامنځته شوى ،په زور كه
د خلكو په خوښه يا د شرعي بيعت له الري.
 د حكومت په خالف د بغاوت كوونكو په اړه د رسول هللا ﹽ
الرښوونه داسي راغلې:
َِّهللا ﹽ:
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او له عبدهللا بن مسعود ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :اې د ام عبد زويه! آيا پوهېږې چي د دې امت
د باغيانو په اړه د هللا حكم څه دئ؟ وئې ويل :هللا او د
هغه رسول ښه پوهېږي ،وئې فرمايل :په زخميانو به ئې
تېرى نه كېږي ،اسيران به ئې نه وژل كېږي ،تښتېدونكي
به ئې نه تعقيب كېږي ،مال به ئې غنيمت نه گڼل كېږي.
د علي ﹽ په اړه راغلي:
عن الضحاك أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه
أن ال يقتل مقبل وال مدبر ،وال يفتح باب ،وال يستحل فرج
وال مال .ابن ابي شيبه
له ضحاك روايت دئ چي كله علي ﹽ؛ طلحه ﹽ او يارانو ته
ئې ماته وركړه نو خپل منادي ته ئې امر وكړ چي په جگ
غږ اعالن كړي :تسليمېدونكي او تښتېدونكي به ئې نه وژل
كېږي ،هيڅ كور ته به د ننوتلو لپاره كومه دروازه نه
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پرانيستل كېږي ،نه به ښځي حاللي گڼل كېږي او نه مال.
همداراز د جمل په جگړي كي ئې وويل :تښتېدونكي مه
تعقيبوئ ،پر زخميانو حمله مه كوئ ،اسير مه وژنئ ،چا
چي وسله كېښوده امان وركړئ ،د خلكو كورونو ته مه
ننوځئ ،ښځو ته څه مه وايئ كه څه هم هغوى تاسو ته
ښكنځلي كوي،
 د دې مزيد تفصيالت د فقهي په كتابونو كي وگورئ.













ً چي مؤمنان (په خپلو منځونو كي) وروڼه
 -10يقينا
دي ،نو د خپلو دوو وروڼو تر منځ روغه جوړه وكړئ
او له هللا ووېرېږئ چي رحم درباندي وشي.
( -)10دا مبارك آيت يو ځل بيا او له ځينو توپيرونو
سره مسلمانان پر دې گماري چي د مؤمنانو تر منځ به
روغه جوړه كوي ،فرمايي :مؤمنان په خپلو منځونو كي
وروڼه دي ،كه كله د ورورگلوۍ دا ايماني اړيكي وشلېدې
او د دوى تر منځ شخړي او اختالفات راوالړ شول نو دا
ستاسو ديني وجيبه ده چي د دوى تر منځ به صلح كوئ ،خو
د صلحي دا هڅه به پر تقوى والړه وي ،محرك به ئې له هللا
تعالى وېره وي او د مصالحې په دوران كي به له هللا
تعالى د وېري له كبله له غلطي او ناروا پرېكړي او د
ذاتي اغراضو له كبله د يوه لوري له پلوي او يوه ته
پر بل ترجيح ډډه كوئ ،د صلحي رښتينې او عادالنه هڅي
به د دې باعث شي چي هللا تعالى پر تاسو رحم وكړي.
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 -11اې هغو چي ايمان ئې راوړى! نه دي يوه ډله پر
بلي ډلي تمسخر كوي؛ ښايي هغوى به تر دوى غوره وي،
او نه دي ځيني ښځي پر ځينو نورو ښځو؛ ښايي هغوى
به تر دوى غوره وي ،او په خپل منځ كي (يو بل ته)
عيب مه منسوبوئ ،او يو بل په بدو القابو مه
يادوئ ،له ايمان (راوړلو) وروسته بد نوم (فسوق)
دئ ،او څوك چي توبه ونه كړي همدا دوى ظالمان دي.
( -)11په دې مبارك آيت كي مسلمانانو ته دا سپارښتني
شوې:
 يوه ډله دي پر بلي ډلي ملنډي نه وهي ،د داسي څه
له ويلو او كولو دي ډډه وكړي چي د بل سپكاوى ،تذليل
او اهانت ترې مراد وي ،ښايي هغه چي ملنډي پرې وهې تر
تا غوره وي ،له دې فقرې معلومېږي چي تمسخر كوونكى او
ملنډي وهونكى په حقيقت كي ځان تر بل غوره او هغه سپك
او تر ځان ټيټ گڼي ،نو ځكه ده ته ويل شوي :ښايي ته
به بې ځايه پر خپل ځان غره شوى يې ،داسي معيارونه به
كاروې چي ځان درته دروند او هغه درته سپك برېښي،
ك ېدى شي ستا دا معيارونه او قضاوت غلط وي او د هللا
تعالى په وړاندي هغه تر تا ښه او غوره وي.
 ښځو ته په ځانگړې توگه ويل شوي :ښځي دي هم ځيني
پر ځينو نورو ملنډي نه وهي؛ ښايي هغوى به تر دوى
غوره وي.
 په خپل منځ كي يو بل ته عيبونه مه منسوبوئ ،يو بل
ته پېغورونه مه وركوئ ،د ژبي ،الس ،سترگو ،شونډو او
وروځو په حركاتو سره د بل سپكاوى مه كوئ.
 يو بل په بدو القابو مه يادوئ ،د داسي نومونو او
القابو له كارولو ډډه وكړئ چي بل ئې نه خوښوي او ځان
ته ئې سپكاوى گڼي .مسلمان نه يوازي مكلف دئ خپل
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مسلمان ورور په بدو القابو ياد نه كړي بلكي مكلف دئ
په داسي نامه ئې ياد كړي چي هغه ئې خوښوي او ځان ته
ئې غوره كړى ،د يو چا د درناوي لپاره دا كافي ده چي
په خپلي كنيه ياد شي ،لكه ابو احمد(د احمد پالر)،
ابوالقاسم (د قاسم پالر) ،يا په خپلي دندي ياد شي لكه
يا اميرالمؤمنين ،په دوهمه درجه كي د درناوي نوم د
هغه تخلص او لقب دئ ،لكه صابر ،عابد ،حامد ،په
درېيمه درجه كي د هغه اصلي نوم دئ ،لكه عبدهللا،
عبدالرحمن ،په اسالم كي په اوږدو اوږدو القابو يادول
هم نشته ،په ځانگړې توگه د ستايني القاب ،له داسي
ستايني ممانعت شوى ،مسلمانانو خپل پېغمبر ته په خطاب
كي ويل :يا رسول هللا! د مسلمانانو امير ته به ئې ويل:
يا اميرالمؤمنين .خو وروسته دا اسالمي بې تكلفه او
ساده او له صفا ډك ادب هېر كړى شو او ځاى ئې د
جاهليت د دور له تكلف او مبالغې ډك ادب ونيولو ،لكه
غوث االعظم ،حبر االحبار ،شمس العارفين ،د ځينو القاب
خو به تر يوه بشپړ سطر هم تېر شول.
له ايمان راوړلو وروسته بد نوم (فسوق) دئ ،څوك

چي د ايمان دعوى كوي او سره له دې دا د فسق كارونه
كوي ،پر نورو ملنډي وهي ،پېغورونه وركوي ،په بدو
القابو ئې يادوي ،مسلمان ته په سپكه سترگه گوري ،ځان
تر هغه غوره گڼي او غرور ئې دې ته هڅوي چي د بل
سپكاوى وكړي ،او په دې كارونو سره ځان د دې وړ او
مستحق گرځوي چي د فاسق بد نوم وركړى شي او د هللا تعالى
په نزد د فاسق په نامه ثبت شي ،دا د ده له ايمان سره
نه ښايي ،كه كوم كافر او بې ايمان انسان دا د فسق
كارونه وكړي ورسره ښايي او همدا بداخالقي د هغه د بدو
او غلطو باورونو زېږنده ده ،خو له مؤمن سره ځكه نه
ښايي چي ايمان انسان ته د غوره اخالقو درس وركوي او
له بد اخالقي كركه لري.
 څوك چي له دې بداخالقيو توبه ونه كړي نه يوازي
فاسق دئ بلكي د الهي معيارونو له مخي ستر ظالم دئ،
دا ځكه چي د انسان تر ټولو ارزښتمنه پانگه د ده عزت
دئ ،د ده پر عزت تېرى تر بل هر تېري ستر دئ.
ِّبا
ْبى الر
ْ أر
ِن
َّ م
ِن
َّبِى ﹽ قال « إ
يد عنِ الن
ِيد
ْ سع
عن
بنِ زْ
ِ ْ
ِّ
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له سعيد بن زيد ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :تر
ټولو بد سود د يوه مسلمان پر عزت ناحقه تېرى دئ.





   
    



   




   
    
  
 -12اې هغو چي ايمان ئې راوړى! له ډېريو گمانونو
ً چي ځيني گمانونه گناه وي ،تجسس
ډډه وكړئ ،يقينا
مه كوئ ،او ځيني د ځينو نورو غيبت مه كوئ ،آيا
كوم يو مو دا خوښوي چي د خپل مړي ورور غوښه
وخوري؟! په داسي حال كي چي تاسو ترې كركه لرئ ،او
ً چي هللا مهربان توبه قبلوونكى
له هللا ووېرېږئ ،يقينا
دئ.
( -)12په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دا سپارښتني
شوې:
 له ډېرو گمانونو ډډه وكړئ ،داسي نه چي تل د گمان
پر بنسټ قضاوت او پرېكړه كوئ ،يا بد گماني او شك مو
داسي كار ته وهڅوي چي جائز نه وي ،كله كله گمان يا
په خپله ناسم او د حقيقت خالف وي او يا په گناه منتج
كېږي ،دا گمان دئ چي انسان تجسس ته هڅوي ،دا تجسس يا
د بل عيبونو ل ټولو په موخه وي ،يا د خپلو اندېښنو
رفع كولو په موخه.
 تجسس مه كوئ ،د نورو په اسرارو د پوهېدو او د
هغوى د عيبونو او نواقصو د پېژندو لټه مه كوئ ،رسول
هللا ﹽ فرمايي:
ْ آمن
ْشر من
َُِّهللا ﹽ :يا مع
ْزة ،قال :قال رسُول
ِي بر
ْ أب
عن
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ِين،
ِم
مسْل
تغ
ابوا اْ
ْت ُ
لُ
ْم
مؤ
ْرة أخِيه
عو
ِ اْ
ِنِ
لُ
ِ
ِ
ِي بيْته .
ُ ف
ْضحْه
يف

ُ ،ال
ْبه
ُ قل
ِيمان
ِ اإل
دخُل
ِه
ِسان
ِل
ب
ِ ولمْ يْ
َّبَّع
ْ يت
ُ من
نه
ِه
ْرات
ُوا عو
وال تتبَّع
ِمْ ،فَِّ
ْ
ْرته
َُّهللا عو
ْ يت
ُ ،ومن
ْرته
َُّهللا عو
يت
َّبَّعِ
َّبَّعِ
ُ
البيهقي
له ابو برزه روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ وفرمايل :اې
هغه ټولگيه چي په ژبه ئې ايمان راوړى خو ال ئې ايمان
ز ړه ته نه دئ ننوتى! د مسلمانانو غيبت مه كوئ ،په
اسرارو پسي ئې مه گرځئ ،دا ځكه چي څوك د خپل مؤمن
ورورو په اسرارو پسي لټه كوي هللا به د ده اسرار پلټي
او د چا اسرار چي هللا وپلټي نو په خپل كور كي به ئې
رسوا كړي.
 ځيني مو د ځينو نورو غيبت مه كوئ ،دا غيبت داسي
دئ لكه چي څوك د خپل مړي ورور غوښه وخوري؟! لكه څنگه
چي د مړي ورور د غوښي له خوړلو كركه لرئ همداسي بايد
له غيبت كركه ولرئ،
 له هللا ووېرېږئ او له دغو گناهونو ځان وساتئ.
 كه تر دې وړاندي مو دا گناهونه كړي وي اوس توبه
وكړئ ،په دې پوه شئ چي هللا مهربان توبه قبلوونكى دئ.
لكه چي گورئ دلته داسي ويل شوي چي ځيني گمانونه
گناه وي ،د دې معنى دا ده چي موږ له هر ډول گمان منع
شوي نه يو ،له هغو منع شوي يو چي په خپله گناه يا د
گناه باعث وي ،د مسلمان په اړه ښه گمان درلودل او
حتى د هغه اشتباهات په اويا دالئلو توجيه كول د ثواب
كار دئ ،له كوم دليل پرته د چا په اړه بد گماني گناه
ده ،د چا د كوم مشكوك عمل په ليدلو سره د هغه په اړه
شك كول نه يوازي گناه نه تلقي كېږي بلكي طبيعي او
فطري عمل دئ ،خو دا شك بايد د دې سبب نه شي چي د چا
شخصي اسرارو تجسس ته الر پرانيزي .لكه چي رسول هللا ﷵ
فرمايي:
ـوا وإذا
ُـ
ـال تبغ
ـدتم فـ
ـوا وإذا حسـ
ـال تحققـ
ـتم فـ
إذا ظننـ
ْجِحُوا.
ُوا وعلى ِهللا توكلـوا وإذا وزنـتم فـأر
تطيرتم فامض
جامع االحاديث
كله چي شكمن شوئ نو تحقيق مه كوئ ،كله چي حسد ته
وپارېدئ تېرى مه كوئ ،كله چي بدفالي وكړئ نو وړاندي
درومئ (د بد فال پروا مه كوئ) او پر هللا توكل وكړئ او
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كله چي (بل ته) څه تلئ بشپړ او له څه زياتوالى سره
ئې تلئ.
رسول هللا ﹽ د غيبت په اړه فرمايلي:
ُ؟
ِيبـة
لغ
در
َّ رسُول
يرة ،أن
ْ أب
عن
ُون مـا اْ
َِّهللا ﹽ قال :أتْ
هرْ
ِي ُ
ه،
ُك أخـاك ب
ـر
ْـ
ِك
ْلمُ ،قال :ذ
ه أع
لوا:
َُّهللا ورسُوُ
قاُ
ِمـا يكْـرُ
لُ
ِ
ِيه
ْ كان ف
ِن
ُ؟ قال :إ
ِي أخِي ما أُقول
ْ كان ف
ِن
يت إ
أ
ر
ف
أ
:
ِيل
ق
ْ
ـد
ُـول
ِ مـا تق
ِيـه
ْ ف
ْ لمْ يكُن
ِن
ُ ،وإ
ْتبْته
ِ اغ
ُ فقد
ُول
ما تق
ُ فق ْ
البيهقي
ُ.
َّه
بهت
له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :پوهېږئ
چي غيبت څه دئ؟ وئې ويل :هللا او د هغه رسول ښه پوهېږي،
وئې فرمايل :خپل ورور دي په داسي توگه يادول چي ترې
كركه لري ،وويل شول :څنگه ئې گڼې چي كه هغه څه زما
په ورور كي وي چي زه ئې وايم؟ وئې فرمايل :كه په هغه
كي وي نو د ده غيبت دي كړى او كه هغه څه چي ته ئې
وايې په هغه كي نه وي پر هغه دي ناحقه تور لگولى.
د رسول هللا ﷵ سنت ته په پام سره فقهاوو په دغو
صورتونو كي غيبت جائز گڼلى:
 د ظالم په خالف د مظلوم شكايت هغه چا ته چي له ظلم
ئې د ژغورلو هيله ترې لري.
 د چا د اصالح په موخه هغه چا ته د ده غلط كارونه
په گوته كول چي د ده د اصالح طمع ترې لري.
 د يوه چا له شر او ضرر د خلكو د خوندي پاته كېدو
لپاره د هغه عيب ورته بيانول ،لكه د يوه داسي راوي،
ليكوال او مفتي له عيبونو خلك خبرول چي كه ترې خبر
نه شي فتنې راوالړېږي.
 د هغه چا په خالف په ډاگه څه ويل او د هغه پر كړنو
اعتراض كول چي فسق او فجور خوروي.
 په يوه داسي نوم څوك يادول چي د پېژندو لپاره ئې
د نښي په توگه وكارول شي ،لكه دا چي دوه عبد هللا نومي
وي او په دوى كي يو گوډ او بل ړوند وي او د هغوى د
پېژندو لپاره وويل شي گوډ يا ړوند عبد هللا.
له دې پرته د يوه مسلمان په غياب كي داسي څه ويل
چي هغه پرې ناراض شي حرام دي .كه څوك داسي غيبت
واوري بايد غيبت كوونكى منع كړي او له هغه چا دفاع
وكړي چي غيبت ئې كېږي ،كه دا كار ونه كړي هللا تعالى به
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داسي حالت پرې راولي چي بل به د ده غيبت كوي او څوك
به ترې دفاع نه كوي .چا چي د كوم مسلمان غيبت وكړ
بايد توبه وكړي ،په توبې كي ئې دا هم شامل دي چي
خپله خبره به بېرته اخلي او د جبران لټه به كوي ،او
له هغه كس به معافي غواړي .لكه چي رسول هللا ﷵ فرمايلي:
ِ
ِيه
ْتهكُ ف
تن
ْض
ِى مو
ِما ف
امرأ
ُل
ِئ يخْذ
امر
« ما م
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ِنِ ْ
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ِ
ِيه
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ِه
ْض
ِر
ْ ع
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ِ م
ِيه
ْتقصُ ف
ين
ُه
ْمت
حُر
ِن ُ
ُ وُ
ُ
ِن
ِ م
ِيه
ْتقصُ ف
ين
ْض
ِى مو
ِما ف
ُر
ْص
ِئ ين
امر
ُ وما م
ْرته
نص
ُ
ْ
ِع ُ
ِنِ ْ
مسْلً
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ح
ي
ِن
ط
و
م
ِى
ف
هللا
َّ
ُ
ه
ر
ص
ن
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إ
ه
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ر
ح
ن
م
ه
ِي
ف
ك
ه
ت
ن
ي
و
ه
ض
ِر
ع
ِ َّ
ُْ ُ
ُ ُّ
ْ
ْ ُْ
ْ
ُ
ُ » .ابوداْد
ْرته
نص
ُ
هيڅ سړى به يو مسلمان په داسي ځاى كي يوازي پرې نږدي
چي هلته د هغه حرمت تر پښو الندي كېږي او عزت ته ئې
تاوان رسېږي مگر دا چي هللا به ئې په داسي ځاى كي يوازي
پرېږدي چي د ده مرسته به خوښوي ،او هيڅ سړى به په
داسي ځاى كي د يوه مسلمان مرسته كوي چي هلته د هغه
حرمت تر پښو الندي كېږي او عزت ته ئې تاوان رسېږي مگر
دا چي هللا به په داسي ځاى كي د ده مرسته وكړي چي د هللا
مرسته خوښوي.

















    
 
ً چي موږ له يوه نارينه او يوې
 -13اې خلكو! يقينا
ښځينه راپيدا كړئ او ټبر ټبر او قبيلې قبيلې مو
كړئ تر څو يو بل وپېژنئ ،بې شكه چي د هللا په وړاندي
ستاسو تر ټولو غوره ستاسو تر ټولو زيات پرهېزگار
ً چي هللا ښه باخبر پوه دئ.
دئ ،يقينا
( -)13دا مبارك آيت وايي :ټوله نړۍ يوه ستره كورنۍ
ده ،ټول انسانان د همدې ستري كورنۍ غړي دي ،ټول له
يوې جوړې (نر او ښځي) پيدا شوي ،نسل ئې يو او په
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رگونو كي ئې يوه وينه خوځېږي ،آدم او حوى عليهما
السالم د ټولو ابا او انا دي ،بېل بېل ولسونه او
قبيلې د همدې يوې كورنۍ غړي او د همدې يوې وني څانگي
دي ،هللا تعالى ځكه بېل بېل رنگونه وركړي چي يو بل
وپېژني ،دا د تعارف لپاره دي نه د تفاخر لپاره ،هيڅ
قوم او قبيله پر بلي له نسلي پلوه هيڅ توپير او
امتياز نه لري ،د انسانانو تر منځ نسلي او قومي
توپيرونه د حقيقت خالف جعلي توپيرونه دي ،د الهي
معيارونو له مخي هيڅ انسان پر بل انسان له نسلي پلوه
هيڅ امتياز او تفوق نه لري ،د دوى د تفوق او امتياز
مالك معنوي ارزښتونه دي نه قومي او قبيلوي توپيرونه،
هغه اكرم دئ چي اتقى وي ،تر ټولو زيات عزتمن هغه دئ
چي تر ټولو زيات متقي وي ،دا د هغه ذات وينا ده چي
هم عليم دئ او هم خبير ،د انسانانو په جوړښت پوه دئ
او د هغوى د پيدايښت له څرنگوالي خبر دئ ،پوهېږي چي
د انسانانو جوړښتونه سره ورته دي او خبر دئ چي نسل
ئې يو دئ او له يوه پالر او مور پيدا شوي.
قرآن په مكرره توگه او په تأكيد سره وايي چي ټول
انسانان د يوه پالر مور اوالد دي ،يعني د يوې كورنۍ
غړي دي ،مسلمان او كافر هم د يوې كورنۍ غړي او نسلي
ورو ڼه دي ،مسلمان د مسلمان هم ديني ورور دئ او هم
نسلي ورور ،كافر د مسلمان ديني ورور نه بلكي نسلي
ورور دئ.
كه د ټولو انسانانو رنگونه سره ورته وى ،ژبه ئي
سره ورته ،غږ ئې سره ورته ،د قد اندازه ئې سره ورته،
پوهېږئ چي دې به انسانان له څومره ستونزو سره مخامخ
كړي ول ،د يوه بل په پېژندو كي به ئې څومره مشكالت
درلودل ،دوه گوني همزولي چي تر ډېره حده سره ورته وي
خلك پرې غلطېږي ،يو د بل پر ځاى نيسي ،معامله او
النجه ئې له يوه سره وي خو الس پر بل ږدي ،كه ټول
انسانان داسي وى څومره ستونزي به ترې راوالړېدلې،
پوليس ته به د جنايتكارانو موندل څومره گران وو!! خو
هللا تعالى د انسان د پيدايښت له لومړۍ ورځي تر نن پوري
ټول پيدا شوي انسانان په بېلو بېلو شكلونو او رنگونو
كي پيدا كړي او دا ټول د تعارف لپاره نه د تفاخر
لپاره.
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كه تاريخ ته رجوع وكړو نو وبه گورو چي د نړۍ ستر
ستر جنگونه له هغو جاهالنه تعصباتو راوالړ شوي چي يوه
قوم ځان تر بل غوره گڼلى ،هغه ته ئې په سپكه سترگه
كتلي ،د هيټلر او موسولوني د لويو لويو ورانوونكو
جگړو بنسټ همدا قومي تعصبات ول ،دوه ستر نړۍ وال
جنگونه له همدې راوالړ شوي ،د اروپايي او امريكايي
سپين پوستو ظلمونه پر تورپوستو د تاريخ يو تور باب
دئ ،له فلسطينانو او نورو قومونو سره د يهودو څو زره
كلن جنگونه له دې راوالړ شوي چي يهودانو ځان اعلى
نسل ،د خدايي كورنۍ غړي ،د خداى دوستان او زامن
گڼلى ،نور ئې د دې وړ چي يا به د دوى غالمي كوي او يا
به وژل كېږي ،هندوانو خلك په اعلى ،اوسط او ادنى
وېشلي ،وايي :ځيني د خداى له سر ،ځيني د خداى له
خېټي او ځيني د خداى له پښو پيدا شوي ،هغه چي د خداى
له پښو پيدا شوي له هغو سره په يوه كاسه او دسترخان
د ډوډۍ خوړلو حق او وړتيا نه لري چي د خداى له سر
پيدا شوي!! قرآن په دې مبارك آيت سره ټول هغه جاهالنه
او ظالمانه انگېرني مردودي وگڼلې چي وايي :انسانان
له نسلي پلوه توپيرونه لري.
دې ته مو بايد پام وي چي دا بيماري او له هغې
راوالړي شوې فتنې په وار وار او د تاريخ په بېلو بېلو
پړاوونو كي د جهل ځپلو ټولنو په غېږ كي سر راايستلى،
هر پيغمبر راغلى دا گنده بوټى ئې له جرړو ايستلى خو
د هغه په تلو سره بيا راټوكېدلى او حتى د همدې
پيغمبر په نامه يوه بله ستانه او ممتازه قبيله
رامنځته شوې ،يو مثال ئې قريش دي ،قريشو د عربو تر
بل هر قوم د پيغمبر ﷵ زيات مخالفت او دښمني كړې ،د
رسول هللا ﷵ تره ابولهب د ده دومره مخالفت كړى چي قرآن
له ده پرته د رسول هللا ﷵ د بل هيڅ دښمن نوم نه دئ ياد
كړى ،خو د رسول هللا ﷵ له رحلت وروسته گڼ شمېر داسي
موضوعي روايات جوړ او خواره شول چي ښيي قريش يو
ممتاز قوم دئ ،ډېرو دا روايات منلي ،نه ئې د قرآن دې
الرښوونو ته اعتناء كړې چي ټول انسانان له يوه مور او
پالر پيدا شوي او نه ئې د رسول هللا ﷵ دې الرښوونو ته چي
همدا خبره كوي ،په حجة الوداع كي ئې وفرمايل:
ِـد أال ال
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اې خلكو! پوه شئ چي ستاسو رب يو دئ ،او ستاسو پالر يو
دئ ،پوه شئ چي نه عربي پر اعجمي كوم فضيلت لـري ،نـه
اعجمي پر عربي ،نه سور پر تور او نه تور پر سور مگـر
په تقوى سره.
ِـن
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له حذيفه ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :ټول د آدم
اوالد يئ او آدم له خاوري پيدا شوى ،يا بـه هغـه خلـك
ـا بـه
ً ډډه كوي چې پر خپلو پلرونو فخر كـوي او يـ
حتما
داسي شي چي د هللا تعالى په نزد كي به تر گونگټ هم سـپك
وي.
همدا راز فرمايي:
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نه عربي پر اعجمي كوم فضيلت لري ،نه اعجمي پر عربي،
نه تور پر سپين او نه سپين پر تور ،مگر په تقوى سره،
اې د قريشو ټوليه! ما ته داسي مه راځئ چي دنيا مو پر
غاړه وي په داسي حال كي چي نور خلك له آخرت سره
راځي ،زه د هللا په وړاندي هيڅ څه له تاسو نشم دفع
كولى!!

   




  



   








    
 -14بانډوالو وويل :ايمان مو راوړى ،ووايه :ايمان
مو نه دئ راوړى بلكي ووايئ :موږ تسليم شوي يو ،ال
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ايمان ستاسو په زړونو كي نه دئ ننوتى ،او كه د هللا
او د هغه د رسول اطاعت وكړئ نو ستاسو د عملونو
ً چي هللا مهربان بخښونكى
هيڅ څه به كم نه كړي ،يقينا
دئ.
( -)14په دې مبارك آيت كي د هغو بانډوالو حالت انځور
شوى چي ايمان راوړل ئې د ځينو امتيازاتو ترالسه كولو
ل پاره وو ،د مسلمانانو خوا ته به راتلل او دا هڅه به
ئې كوله چي خپله مسلمانېدا پر مسلمانانو يو احسان
ثابت كړي او ترې وغواړي چي د دوى ممنون او مرهون
اوسي ،هللا تعالى د دوى په اړه رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي
او فرمايي :بانډوال وايي :ايمان مو راوړى ،ورته
ووايه :ايمان مو نه دئ راوړى بلكي ووايئ :موږ تسليم
شوي يو ،يا اسالم مو منلى ،ال ايمان ستاسو په زړونو كي
نه دئ ننوتى ،كه د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكړئ نو
هللا به ستاسو د عملونو بشپړه بدله دركړي ،كه ايمان لرئ
نو بايد د ايمان بدله له هللا تعالى وغواړئ نه له كوم
انسان ،بايد پر دې حقيقت باور ولرئ چي هللا تعالى ستاسو
هيڅ نېك عمل بې بدلې نه پرېږدي ،ستاسو معامله له هغه
هللا سره ده چي مهربان بخښونكى دئ.
ډېر خلك د دغو بانډوالو په څېر وي ،له هغه چا د
خپل ايمان راوړلو او مسلمانېدو بدله او معاوضه غواړي
چي ايمان ته ئې دعوت كړى ،په داسي حال كي چي په كار
ده دوى خپل ځان د هغوى د احسان پوروړي گڼلى .په دې
مبارك آيت سره هللا تعالى مؤمنان د خپل داعي او الرښود
په وړاندي له داسي كچه چلن ځان ساتلو ته بللي.



  







    
  
ً مؤمنان خو يوازي هغه دي چي پر هللا او د
 -13يقينا
هغه پر پيغمبر ئې ايمان راوړى ،بيا ئې هيڅ شك نه

الحجرات
د قرآن پلوشې

308
دئ كړى او په خپل مال او ځان سره ئې د هللا په الر كي
جهاد كړى ،همدا دوى رښتيني دي.
كي

د

رښتيني

مؤمن

څو

( -)13په دې مبارك آيت
ځانگړتياوي راوښودل شوې:
 پر هللا تعالى او د هغه پر پيغمبر ئې ايمان راوړى.
 ايمان ئې داسي د زړه تل ته لوېدلى چي د شك لپاره
هيڅ ځاى نه دئ پاته شوى ،هيڅ څه او هيڅ حالت نه دئ
توانېدلى چي د ده ايمان كمزورى او كمرنگى كړي او د
هللا ،د هغه د دين او د هغه د وعدو او پرېكړو په اړه ئې
شكمن كړي.
 په خپله ئې عمالً په جهاد كي برخه اخيستې ده او خپل
مال ئې د هللا په الر كي وقف كړى او د جهاد په چارو ئې
لگولى.




   









  
    
   
    
   
  
 -16ووايه :آيا هللا پر خپل دين پوهوئ (خبروئ) ،په
داسي حال كي چي هللا په هغه څه هم پوه دئ چي په
آسمانونو كي دي او په هغه څه هم چي په زمكي كي
دي ،او هللا په هر څه ښه پوه دئ -10 ،له دې كبله پر
تا احسان باروي چي مسلمان شوي ،ووايه :پر ما د
خپل اسالم منت مه ږدئ ،بلكي هللا پر تاسو منت ږدي چي
د ايمان لوري ته ئې هدايت كړئ كه رښتيني يئ.
( -)10-16په دې مباركو آيتونو كي د پورتنۍ ډلي په
اړه رسول هللا ﹽ ته دا الرښووني شوې:
 دوى ته ووايه :آيا غواړئ په خپلي دغي وينا سره چي
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وايئ موږ ايمان راوړى؛ هللا تعالى په خپل دين او ايمان
خبر كړئ ،غواړئ هغه پوه شي چي تاسو مسلمان شوي يئ؟!!
په داسي حال كي چي هللا په هغه څه هم پوه دئ چي په
آسمانونو كي دي او په هغه څه هم چي په زمكي كي دي،
په هر څه ښه پوه دئ ،ستاسو معامله خو له هغه عليم رب
سره ده چي په هر څه پوهېږي ،نو كومي خبري دې ته اړ
كړي يئ چي راځئ او په مكرره توگه رسول هللا ﹽ ته وايئ
چي موږ ايمان راوړى؟!
 دوى په دغي وينا سره غواړي ته ئې د دې احسان په
وړاندي ځان پوروړى او ممنون وبولې چي ايمان ئې
راوړى!! له تا د مسلمانېدو په بدل كي د معاوضې طمع
او انتظار لري.
 دوى ته ووايه :پر ما د خپل اسالم منت مه ږدئ ،بلكي
هللا پر تاسو احسان كړى او د هغه په وړاندي بايد ځان
ممنون وگڼئ چي د ايمان لوري ته ئې هدايت كړئ؛ كه
رښتيني يئ .كه د ايمان په دعوى كي رښتيني يئ نو د هللا
تعالى د دې ستر احسان شكر به پر ځاى كوئ چي د ايمان
راوړلو توفيق ئې دركړ.
څوك چي د دعوت او مبارزې سابقه لري؛ له ډېرو داسي
څېرو سره به هرومرو مخامخ شوى وي چي په دغو مباركو
آيتونو كي معرفي شوي ،هغه چي له تا د ملگرتيا بدله
او معاوضه غواړي ،داسي لكه چي ته ئې پوروړى يې ،ستا
په شخصي كار كي درسره شريك شوى ،ته به ئې ممنون وې،
هغه به راضي ساتې ،ژر ژر به مرور كېږي ،هغه هم د دې
لپاره چي د ده د خوښي امتياز دي نه دئ وركړى او د ده
د ملگرتيا احسان ته دي اعتناء نه ده كړې ،له تا به
دا انتظار لري چي پخال ئې كړې ،هغه مهال به الزيات او
ژر ژر مرور كېږي چي بل ورته غېږ پرانيزي ،گمان وكړي
چي هلته به زيات څه ترالسه كړي او تر دې ځاى به ئې
زيات قدر كېږي!! تل به له دوى شكايتونه اورې ،خو ډېر
ځله په داسي بڼي كي :دلته د خلكو سابقې ته اعتناء نه
كېږي ،موږ ئې هېر كړي يو!! مستحقو كسانو ته توجه نه
كېږي.
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ً چي هللا د آسمانونو او زمكي په پټو پوه دئ
 -18يقينا
او هللا د هغه څه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ.

( -)93دا مبارك آيت د دې سورې جامع تتمه او خالصه ده،
د سورې له ټولو الرښوونو سره ژوري اړيكي لري ،تأكيد
ئې پر دې دئ چي هللا تعالى په غيب پوهېږي او د هغه څه
ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ .تاسو پوهېږئ چي انسان
هغه مهال په گناه او بد كار الس پوري كوي چي گمان
وكړي څوك ئې نه گوري او نه پرې خبرېږي ،د خلكو تر مخ
او د كامرې په وړاندي نه يوازي له گناه او غلط كار
ځان ساتي بلكي له داسي حركاتو هم ډډه كوي چي خلك ئې
نه خوښوي ،خو كه هغه پر هللا تعالى د زړه له تل ايمان
ولري او په دې ئې باور وي چي هللا تعالى د آسمانونو او
زمكي په پټو پوه دئ او هر هغه څه گوري چي دى ئې كوي؛
هيڅكله به دا جسارت ونه كړي چي د گناه ،فساد او ظلم
مرتكب شي ،له دې مباركي سورې سره همداسي يوه جامع او
ښكلې تتمه ښايي چي له پيل تر پاى ئې اوچت اوچت اخالقي
مسئوليتونه د مسلمان په وړاندي اېښي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ق
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (ق) دئ چي همدا سوره پرې
پيل شوې 35 ،آيتونه لري ،د  87آيتونو فواصل ئې د
لومړي آيت (مجيد) ،او د پاتي  1ئې د شپږم آيت (فروج)
ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته
ورته دئ چي د مكي دور په متوسطو كلونو كي نازل شوي.
لكه څنگه چي دا سوره په يوه توري پيل شوې د سورې
اساسي مضمون هم يو دئ ،سوره د بياژوندون په اړه د
منكرينو ويناوي او د هغوى ځوابونه څېړي ،او د اثبات
لپاره ئې څو مضبوط دالئل وړاندي كوي .د سورې خالصه د
هغې د پاى په دوو آيتونو كي راغلې او هلته ويل شوي:
ً راتلونكې ده چي انسانان به ژر ژر او په
هغه ورځ حتما
تلوار سره له زمكي راوځي ،داسي لكه چي بوټي د زمكي
له زړه سر راباسي ،په همدې بوټو سره د زمكي خاورين
پوستكى چوي او بوټي ژر ژر راټوكېږي .رسول هللا ﷵ ته ويل
شوي :اې پيغمبره! ته د بياژوندون پر منكرينو باندي
خپله خبره په زور او جبر سره نه منې ،ستا دنده دا ده
چي په قرآن سره هغه چا ته د قيامت د راتلو يادونه
وكړې چي زما له گواښونو وېرېږي.
دغه اساسي موضوع په ټولي سورې كي څېړل شوې ،د
اثبات لپاره ئې گڼ شمېر دالئل وړاندي شوي ،د آسمان او
زمكي دقيق او هدفمن جوړښت ،د دواړو ترمنځ تنسيق او
همغږي ،له آسمان د اوبو ورېدا او په دغو اوبو سره د
زمكي له زړه د بوټو راټوكېدا د بياژوندن لپاره د
څرگند او مشهود دليل په توگه وړاندي شوي ،د گڼ شمېر
باغي او طاغي ولسونو هالكت او په الهي عذاب اخته كېدا
زموږ په وړاندي انځور شوې او ښيي چي دلته د مكافات
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او مجازات سلسله روانه ده او ظالمان مؤاخذه كېږي،
همداسي به د مكافات او مجازات له اخروي پړاو سره
مخامخ كېږئ ،دا سوره موږ ته وايي :داسي نه ده چي د
بياژوندون منكرين د خپلي غلطي عقيدې لپاره كوم دليل
ً انكار كوي ،په داسي حال كي چي د
لري ،بلكي دوى عمدا
ً
پېغمبر د وينا په حقيقت ښه پوهېدلي خو دا حقيقت عمدا
تكذيبوي ،له همدې كبله ده چي دوى په گډو وډو او رنگا
رنگو خبرو لگيا دي ،كله يو څه وايي او كله بل څه،
ثابت دريځ او څرگنده وينا نه لري.
همدا راز په دې سورې كي د انسان مرگ ،د قيامت په
ورځ په شپېلۍ كي له پو كېدو سره سم د انسان بيا
راژوندي كېدا ،د حشر ميدان ته د ده بېول ،له محاسبې
وروسته د ځينو دوزخ ته تگ او د ځينو جنت ته تگ څېړل
شوي ،ويل شوي چي مرگ د آخرت د سفر لومړى پړاو دئ،
ښيي چي داسي ذات شته چي انسان ئې ارادې ته منقاد دئ،
د ده د مرگ پرېكړه كوي او دى ئې د مخالفت توان نه
لري .بيا د انسان د اوږده سفر يو بل پړاو او د آخرت
د منكرينو د هغي ورځي حالت انځور شوى چي د هللا تعالى
په وړاندي به والړ وي ،خوا ته ئې هغه دواړه فرشتې چي
د ده څارنه ئې كوله ،په پاى كي رسول هللا ﷵ ته د
مخالفينو د معاندانه تبليغاتو په وړاندي دوه
سپارښتني شوې :صبر كوه او د خپل رب په تسبيح او
ستايني لگيا اوسه.
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 -1قاف ،قسم پر دې پرتمين قرآن -2 ،نه؛ بلكي له
دې كبله هېښ شول چي د دوى له منځه يو گواښونكى
ورغى ،نو كافرانو وويل :دا خو عجيب شى دئ -3 ،آيا
كله چي ومرو او خاوري وو؟! دا خو (له امكان) لري
بيا راستنېدل دي -4 ،په داسي حال كي چي موږ په
هغه څه پوه شوي يو چي زمكه ئې ترې كموي ،او له
موږ سره ساتونكى كتاب دئ -3 ،نه؛ بلكي دا حق ئې
هغه مهال تكذيب كړ چي ورغى ،نو له همدې كبله دوى
په گډ وډ كار اخته شوي.
( -)5-9د دې مباركو آيتونو په الرښوونو د ښه پوهېدا
لپاره الندي مطالب په پام كي ولرئ:
 لكه څنگه چي دا سوره په يوه توري پيل شوې د سورې
اساسي مضمون هم يو دئ ،سوره د بياژوندون په اړه د
منكرينو ويناوي او د هغوى ځوابونه څېړي ،د سورې خالصه
د هغې د پاى په دوو آيتونو كي په دې توگه راغلې:
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هغه ورځ چي زمكه به په داسي توگه ترې وچوي چي دوى به
تلوار كوونكي وي ،دا پاڅون پر موږ آسان دئ ،موږ په
هغه څه ښه پوه يو چي دوى ئې وايي ،او ته پرې جبر
كوونكى نه يې ،نو هغه ته په قرآن سره پند وركړه چي
زما له وعيد وېرېږي.
ً راتلونكې ده چي انسانان به ژر
يعني هغه ورځ حتما
ژر او په تلوار سره له زمكي راوځي ،داسي لكه چي بوټي
د زمكي له زړه سر راباسي ،په همدې بوټو سره د زمكي
خاورين پوستكى چوي او بوټي ژر ژر راټوكېږي .ته اې
پيغمبره! پر دغو منكرينو باندي خپله خبره په زور او
جبر سره نه منې ،ستا دنده دا ده چي په قرآن سره هغه
چا ته د قيامت د راتلو يادونه وكړې چي زما له
گواښونو وېرېږي.
په لومړي آيت كي پر دې دروند قرآن لوړه شوې او د

يوې داسي ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي
شوى چي په وروستيو آيتونو كي له غور وروسته راته
جوته كېږي ،دلته قرآن يو ځل بيا د يس او ص د سورتونو
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 قرآن كي معموالً هغه څه د شاهد په
توگه وړاندي كېږي چي لوړه پرې كوي ،ځواب ئې ورپسې او
په څرگندو الفاظو سره راځي ،دلته له لوړي وروسته ويل
شوي :خبره داسي نه ده لكه چي دوى ئې وايي ،بلكي
حقيقت دا دئ چي دوى له دې كبله هېښ او حيران شول چي
د دوى له منځه يو گواښونكى ورغى ،نو كافرانو وويل:
دا خو عجيب شى دئ ،آيا كله چي ومرو او خاوري وو؟! دا
خو (له امكان) لري بيا راستنېدل دي ،له دې الفاظو په
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ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دوى بيا ژوندون محال گڼلو
او د پيغمبر دې وينا ته حيران شوي چي ويل ئې :بيا به
راژوندي كېږئ ،په اصل كي دغه وينا د قسم ځواب دئ ،هللا
تعالى د دوى وينا ترديدوي او فرمايي :دا قرآن شاهد
دئ چي تاسو به بيا راژوندي كېږئ ،قرآن هم د رسول هللا ﹽ
د رسالت په حقانيت گواهي وركوي او هم د رسول هللا ﹽ پر
دې وينا چي انسانان به بياراژوندي كېږي ،قرآن كافي
شمېر مضبوط دالئل وړاندي كړي او دا ئې ثابته كړې چي
انسانان به بياراژوندي كېږي ،په دې مباركي سورې كي
به تاسو د دغو مضبوطو دالئلو څو بېلگي وگورئ ،همداراز
دوى ته ويل شوي :هللا تعالى په هغه څه ښه پوه دئ چي
انسان له مړيني وروسته او تر خاورو الندي ورسره مخامخ
كېږي ،پوهېږي زمكه د ده له بدنه څه كموي ،له الفاظو
داسي معلومېږي چي زمكه د انسان يوه برخه ترې كموي،
هو؛ انسان له دوو برخو جوړ شوى :روح او بدن ،له
مړيني وروسته خاوري يوازي د ده بدن ترې كم كړي ،روح
ئې روغه رمټه پاته شي ،هللا تعالى پوهېږي چي څنگه د روح
دا كالبوت په زمكي كي تجزيه شي ،په داسي څه تجزيه شي
چي هللا تعالى انسانان له هغه پيدا كوي ،د انسان بدن له
مړيني وروسته خاوري شي او هللا تعالى هره ورځ انسانان
له همدغي خاوري پيدا كوي!!
 پر دې سربېره د عالم پېښي او حوادث تصادفي او له
منصوبې پرته نه دي ،هر څه ئې په يوه خوندي كتاب كي
ثبت شوي ،لكه څنگه چي ستاسو ژوند د الهي ثابتو سننو
مطابق پيل شي او پاى ته ورسېږي همداسي به ستاسو
بياژوندون د همدې ثابتو الهي سننو مطابق وي.
 داسي نه ده چي د بياژوندون منكرين د خپلي غلطي
ً انكار كوي،
عقيدې لپاره كوم دليل لري ،بلكي دوى عمدا
په داسي حال كي چي د پيغمبر د وينا په حقيقت ښه
ً تكذيبوي ،له همدې كبله ده چي
پوهېدلي دا حقيقت عمدا
دوى په گډو وډ و او رنگا رنگو خبرو لگيا دي ،كله يو
څه وايي او كله بل څه ،ثابت دريځ او څرگنده وينا نه
لري .قرآن د گڼ شمير آيتونو په ترڅ كي وايي چي د
آخرت او بياژوندون منكرين د انكار لپاره هيڅ دليل نه
لري ،خياالت ئې گډ وډ او بېل بېل دي ،لكه چي فرمايي:
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3-1 :النبأ
 كوم چي دوى په، له هغي ستري خبري،له څه يو بل پوښتي
.كي په خپله مختلف دي
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933 : االنعام

 آيا كوم علمي سند درسره شته چي موږ ته: ووايه...
 تاسو خو يوازي په گمانونو پسي،ئې راوړاندي كړئ
.درومئ او يوازي په خوشو دروغجنو خبرو بوخت يئ



  









  










   






   














  
 نو آيا د خپل سر له پاسه آسمان ته نه گوري چي-6
 داسي چي،څنگه مو هغه جوړ كړ او هغه مو ښايسته كړ
 او زمكه مو داسي چي هغه مو-0 ،هيڅ چاود ئې نشته
خوره كړه او په هغې كي مو غرونه واچول او په هغې
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كي مو هر ډول جوړه جوړ بوټي راوټوكول -8 ،هر رجوع
كوونكي بنده ته د بصيرت او پند په توگه -5 ،او له
آسمانه مو بركتناكي اوبه نازلي كړې چي په همدې
سره مو باغونه او رېبل كېدونكي دانه وال بوټي
راشنه كړل -10 ،او د خرما هسكي وني چي وږي ئې ډك
يو پر بل پراته -11 ،د بندگانو لپاره د رزق په
توگه ،او په همدې سره مو مړ ټاټوبى ژوندى كړ ،هغه
بيا راوتل به همداسي وي.
( -)99-7د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا د بياژوندون منكرين دې ته پام نه كوي چي د
دوى د سر له پاسه دا ستر او پراخ آسمان له دومره بې
شمېرو ستورو سره څنگه پيدا شوى ،چا په رڼو او ځالندو
ستورو سره ښايسته كړى ،داسي چي په هيڅ برخي كي ئې
كوم چاود ،تشه او خأل نشته ،هر څه ئې په منظمه توگه
ساتل كېږي؟ او زمكه داسي چي يوه برخه ئې پلنه او
آواره او په بلي برخي كي ئې لوړ لوړ غرونه ،په هغې
كي ډول ډول بوټي ،ټول جوړه جوړ ،په لوړو كي بېل بېل
ډولونه او په آوارو كي بېل بېل ،كه زمكه داسي نه وى
جوړه شوې چي ځيني ئې لوړي او ځيني آواري نو د ټولي
زمكي موسم به يو ډول وو او يوازي يو ډول بوټي به په
كي راشنه كېدل ،د آسمان او زمكي په دې جوړښت كي هر
رجوع كوونكي بنده ته د بصيرت او پند څرگندي او ځالنده
نښي ځان ښيي .دا كافي دي چي د بصيرت خاوندان په دې
باور وكړي چي په دې پراخ عالم كي هيڅ خوشى او بې
هدفه شى نشته ،پر آخرت عدم باور داسي دئ لكه چي څوك
ووايي :هم دا پراخ عالم خوشى پيدا شوى او هم انسان،
حال دا چي دا غلط باور او ناسمه عقيده له هغي انتباه
ً اړخ نه لگوي چي د بصيرت خاوند انسان ئې له
سره قطعا
دې عالم ترالسه كوي.
 نه يوازي د هر يوه په جوړښت كي څرگندي نښي دي
بلكي د دوى دواړو ترمنځ په ژور تنسيق او همغږي كي
څومره ځالنده نښي برېښي ،نه گورئ چي هللا تعالى له
آسمانه بركتناكي اوبه نازلي كړي او په همدې سره د
ډول ډول ونو باغونه او ډول ډول دانه وال بوټي راشنه
كړي ،د خرما داسي هسكي وني چي وږي ئې ډك يو پر بل
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پراته ،او دا ټول د انسانانو په خدمت كي ،دوى ته رزق
برابروي ،خوندوري او گټوري مېوې او دانې.
 او گورئ چي په همدې اوبو سره مړه زمكه ،سپېره
ډ اگونه ،وچي بيدياوي زرغونه شي او هر لوري ته د ژوند
آثار راڅرگند شي.
 بيا ژوندون او له قبرونو بيا راوتل به همداسي وي.
د دې هېښوونكو او عقل پاروونكو صحنو له ليدو سره
سره څنگه له بياژوندون انكار كوې؟!
















    
   


     
   
 -12تر دوى وړاندي د نوح قوم ،د هغه زاړه كوهي
خاوندانو او ثموديانو تكذيب (غوره) كړ -13 ،او
عاديانو ،فرعون ،د لوط وروڼو -14 ،د هغه ځنگله
خاوندانو او د تبع قوم ،ټولو پيغمبران تكذيب كړل،
نو زما وعيد (گواښ) محقق شو -13 ،نو آيا موږ په
لومړي پيدايښت سره ستومانه او ناتوانه شوو؟ نه؛
بلكي دوى د نوي پيدايښت په اړه په شك كي دي.
( -)95-96په دې مباركو آيتونو كي د بياژوندون او
آخرت لپاره يو بل مضبوط دليل وړاندي شوى ،مخكنيو
مجرمو او مفسدو قومونو ته سزا وركول ،له هر يوه سره
محاسبه ،د خپل جرم او فساد مطابق مناسبه سزا ،د دوى
د ژوند او اقتدار ټغر ټولول او د دوى پر ځاى نور
راوستل ښيي چي دلته د هللا تعالى له لوري د مكافات او
مجازات لړۍ روانه ده ،وايي:
 آيا د بياژوندون منكرين دې ته پام نه كوي چي تر
دوى وړاندي د نوح قوم ،د هغه كوهي خاوندان،
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ثموديانو ،عاديانو ،فرعونيانو ،د لوط وروڼو ،د هغه
ځنگله خاوندانو او د تبع قوم د تكذيب الر غوره كړه،
ټولو خپل خپل پيغمبران تكذيب كړل ،د همدې تكذيب او
مخالفت له كبله په الهي عذاب اخته شول ،هغه الهي
وعيد او گواښ محقق شو چي دروغ ئې گڼلو ،دوى د خپلو
پيغمبرانو دا وينا نه منله چي هللا تعالى خپلو بندگانو
ته د هغوى د كړنو بدله او سزا وركوي ،په دنيا كي هم
او په آخرت كي هم ،هر يوه د خپلو كړنو دنيايي سزا
وكتله ،آيا د بصيرت خاوندانو ته دا تاريخي پېښي د
عبرت او پند لپاره كافي نه دي؟!!
 آيا د بياژوندون منكرين هغه رب چي دا ټول مخلوقات
ئې په لومړي وار پيدا كړي له دې عاجز گڼي چي بيا ئې
راپيدا كړي؟! آيا داسي انگېري چي په لومړي پيدايښت
سره ستومانه شوى او د بيا پيدا كولو توان ئې ختم
شوى؟!! نه؛ داسي نه ده؛ بلكي دوى د نوي پيدايښت په
اړه شكمن دي ،كوم دليل نه لري ،هسي د شك په بيمارۍ
اخته دي.




   







   




   
    
  
ً چي موږ انسان پيدا كړى او په هغه څه
 -16او يقينا
پوهېږو چي خپل نفس ئې دى پرې وسوسه كوي ،او موږ د
غاړي تر رگ ورنږدې يو -10 ،هغه مهال چي ښي او كيڼ
لوري ته ناست دوه ترالسه كوونكي السته راوړنه كوي،
 -18هيڅ وينا نه وايي مگر دا چي خوا ته ئې چمتو
څارونكى وي.
( -)93-97د بياژوندون منكرينو ته د دې مباركو آيتونو
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الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د انسان پيدا كوونكى دئ ،د ده د زړه له
وسوسو او خياالتو خبر دئ.
 هللا تعالى انسان ته د هغه د غاړي تر رگ هم ډېر
ورنږدې دئ.
د انسان خوا ته ئې د ده ښي او كيڼ لوري ته داسي

دوه فرشتې گمارلې چي دنده ئې نظارت دئ ،د انسان هر
څه په دقت سره ثبتوي ،هيڅ وينا ئې له خولې نه وځي
مگر دا چي خوا ته ئې ناست او ليكلو ته چمتو څارونكى
ئې ثبتوي.
 په دې مباركو آيتونو سره د بياژوندون منكرينو ته
ويل شوي چي د قيامت په اړه ستاسو انكار په حقيقت كي
له هغه ذات انكار دئ چي انسان ئې پيدا كړى ،هغه چي د
انسان د زړه له وسوسو خبر دئ ،هغه چي نه يوازي د ده
د هري وينا منشأ ورته معلومه ده بلكي د ده د هري
وينا د ضبطولو او ليكلو لپاره ئې داسي فرشتې ټاكلې
چي د ده ښي او كيڼ لوري ته چمتو ناستي دي ،د ده
مراقبت كوي او هر څه ئې ليكي.
 د  11آيت په پاى كي ويل شوي چي هللا تعالى انسان ته د
هغه د غاړي تر رگ هم ډېر ورنږدې دئ ،دا مطلب د قرآن
په گڼ شمېر آيتونو كي په بېالبېلو الفاظو راغلى ،ټول
پر دې حقيقت تأكيد كوي چي هللا تعالى انسان ته ډېر نږدې
دئ ،يوه ډله چي د اهل ظاهر په نامه يادېږي او هللا
تعالى او افعال او صفات ئې له انسان سره تشبيه كوي؛
د دا ډول آيتونو په تعبير كي له سختي ستونزي سره
مخامخ شي او دې ته ځان اړ گڼي چي هغه تأويل كړي ،د
دغه آيت په اړه وايي چي هللا تعالى په خپل علم سره
انسان ته نږدې دئ ،نه په خپل ذات سره؛ گواكي د اقرب
معنى اعلم ده او د آيت معنى دا ده چي هللا تعالى د
انسان پر حالت ښه پوه دئ!! دوى ته وايو :كه هللا تعالى
غوښتى هغه څه ووايي چي تاسو ئې وايئ نو د اقرب پر
ځاى به ئې د اعلم صيغه راوړې وه ،په نورو ځايونو كي
به ئې هم د قرب او معيت صيغې نه كارولې ،ستاسو اصلي
ستونزه دا ده چي هللا تعالى له انسان سره تشبيه كوئ ،دا
درته گرانه ده چي ومنئ چي هللا تعالى هم پر عرش استوى
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كړې او په عين وخت كي له موږ سره په هر ځاى كي دئ او
انسان ته د هغه د غاړي تر رگ هم زيات ورنږدې دئ ،ځكه
تاسو مخلوق داسي موندلى چي په يوه وخت كي يوازي په
يوه ځاى كي اوسېدى شي ،هللا تعالى له مخلوق سره تشبيه
كوئ نو ځكه هغه آيتونه تأويلوئ چي تل په هر ځاى كي د
هللا تعالى په حضور تأكيد لري ،موږ وايو :هللا تعالى پر
عرش استوى كړې او په عين وخت كي انسان ته د هغه تر
غاړي زيات ورنږدې دئ او په هر ځاى كي له موږ سره دئ،
خو نه عرش يوه كټ ته ورته شى دئ او نه د هللا تعالى
استوى پر عرش ېر يوه كټ د انسان ناستي ته ،او نه هللا
تعالى د مخلوق په څېر په مكان او زمان محدود او مقيد
دئ.

  








    



   
   
    







 -15د مرگ بې سدي حقيقت (په څرگنده توگه) راوړ،
دا همغه څه دي چي تا ترې ډډه كوله -20 ،او په
شپېلۍ كي به پو كړى شي ،دا همغه د وعيد ورځ ده،
 -21او هر نفس به په داسي توگه راشي چي له هغه
ً چي ته
سره به يو بوونكى وي او يو گواه -22 ،يقينا
له دې په غفلت كي وې نو ستا پرده مو اوچته كړه چي
له كبله به ئې نن ستا سترگي تېزي وي.
( -)66-91دلته د موضوع د بل اړخ په اړه بحث پيل شوى،
دا بحث تر  85آيت پوري دوام كوي ،په دې كي د انسان
مرگ ،د قيامت په ورځ په شپېلۍ كي له پو كېدو سره سم
د انسان بيا راژوندي كېدا ،د حشر ميدان ته د ده
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بېول ،له محاسبې وروسته د ځينو دوزخ ته تگ او د ځينو
جنت ته تگ څېړل شوي ،په پورتنيو مباركو آيتونو كي
ويل شوي:
 د مرگ سكرات او بې سدي د هغه حقيقت په لوري د
انسان د سفر پيل دئ چي ده ئې له منلو ډډه كوله ،مرگ
د آخرت د سفر لومړى پړاو دئ ،ښيي چي داسي ذات شته چي
انسان ئې ارادې ته منقاد دئ ،د ده د مرگ پرېكړه كوي
او دى ئې د مخالفت توان نه لري.
 كله چي د مرگ داعي د ده خوا ته راشي او پوه شي چي
د ده ژوند پاى ته رسېدلى او د بلي نړۍ لوري ته د ده
سفر پيل شوى ورته وبه ويل شي :دا همغه څه دئ چي تا
ترې ډډه كوله ،تا مرگ نه غوښتلو ځان دي ترې ساتلو خو
ستا د خوښي او رضاء خالف درته راغى ،په هغه لوري دي
بيايي چي تا ترې انكار كولو.
 بيا كله چي د قيامت ورځ راشي او په شپېلۍ كي پو
كړى شي ،دوى به له قبرونو راپاڅي او ورته وبه ويل
شي :دا د وعيد همغه ورځ ده چي پيغمبرانو ترې وېرولئ
او تاسو ترې انكار كولو.
 هر يو به په داسي توگه د هللا تعالى لوري ته بېول
كېږي چي له هغه سره به يو بېوونكى وي او يو گواه،
يوه فرشته به ئې د محشر په لوري تللو ته اړ باسي او
بله به د ده پر ټولو كړنو شهادت وركوي ،ده په دنيا
كي له دوو خبرو انكار كولو :د هللا په لوري تگ ،له
مړيني وروسته بياژوندون او د هللا تعالى په وړاندي
ودرېدل ،محاسبه او مكافات او مجازات ،نو ځكه به نن
يوه فرشته دى د خپل انتظار خالف مخ په وړاندي تگ ته
اړ كوي او بله به د ده پر كړنو گواهي وركوي.
ً چي ته له دې په غفلت كي
 ده ته به وويل شي :يقينا
وې  ،پر خپلو سترگو دي د خپلو غلطو باورونو توره پرده
غوړولې وه ،پر دې څرگند حقيقت له اعتراف دي ډډه
كوله ،اوس مو ستا هغه توره پرده اوچته كړه ،د دې
پردې د څيري كېدو له كبله ستا سترگي تېزي شوې او هغه
څه ليدلى شې چي په دنيا كي ئې له ليدلو عاجز وې ،هغه
پرده تا په خپله پر خپلو سترگو غوړولې وه.
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 -23او همڅنگى به ئې ووايي :دا هغه څه دي چي له
ما سره تيار حاضر دي -24 ،تاسو دواړه هر ډېر كفر
كوونكى عنادگر په دوزخ كي وغورځوئ -23 ،همغه د
خير ډېر مانع ،تېرى كوونكى ،شك كوونكى -26 ،هغه
چي له هللا سره ئې بل معبود نيولى ،په شديد عذاب كي
ئې وغورځوئ -20 ،همڅنگى به ئې ووايي :اې زموږ
ربه! ما سرغړاوي ته نه دئ اړ كړى بلكي په خپله په
ژوري تېروتني كي وو -28 ،وبه وايي :زما په وړاندي
شخړه مه كوئ؛ په داسي حال كي چي ال له وړاندي مي
وعيد درلېږلى وو -25 ،زما خوا ته وينا نه بدلېږي،
او زه پر خپلو بندگانو ظلم كوونكى نه يم.
انسان د اوږده
د هغي ورځ حالت
والړ وي ،خوا ته
ئې كوله ،د دې

( -)61-68په دې مباركو آيتونو كي د
سفر يو بل پړاو او د آخرت د منكرينو
انځور شوى چي د هللا تعالى په وړاندي به
ئې هغه دواړه فرشتې چي د ده څارنه
هيبتناكي صحنې څو برخي داسي دي:
 د الهي محكمې په وړاندي د حاضر كړى شوي همڅنگى به
ووايي :دا هغه څه دي چي له ما سره تيار حاضر دي ،د
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دې الفاظو دوه تعبيرونه كېدى شي :كه دا د شاهد فرشتې
وينا وگڼو نو معنى ئې دا ده چي د ده په اړه شواهد دا
دي او كه ئې د سائق فرشتې وينا وگڼو نو معنى ئې دا
ده چي دا همغه كس دئ چي ما دلته حاضر كړى او محاسبې
او محاكمې ته حاضر دئ .خو د (من) پر ځاى د (ما)
راوړل ښيي چي دا د شاهد فرشتې وينا ده.
 هللا تعالى به دواړو فرشتو ته امر وكړي :هر ډېر كفر
كوونكى عنادگر په دوزخ كي وغورځوئ ،همغه د خير ډېر
مانع ،تېرى كوونكى ،شك كوونكى ،هغه چي له هللا سره ئې
بل معبود نيولى ،په شديد عذاب كي ئې وغورځوئ .لكه چي
گورئ دلته د هغه چا څو خصلتونه په گوته شوي چي له
بياژوندون انكار كوي ،او دا ښيي چي له آخرت انكار په
انسان كي دغه بد بد او كركجن خصلتونه زېږوي ،ډېره
ناشكري ،له حق او حقيقت سره نه پخال كېدونكى عناد او
دښمني ،د خير له چارو ممانعت ،د نورو پر حقوقو تېرى،
څرگندو حقائقو ته د شك په سترگه كتل ،او تر ټولو ستر
جرم شرك او له هللا سره بل معبود نيول او د هغه په
وړاندي سر ټيټول ،د قيامت په ورځ به هللا تعالى د دغه
ستر مجرم په اړه حكم وكړي :په شديد عذاب كي ئې
وغورځوئ.
 دلته يو ځل بيا ويل شوي چي همڅنگى به ئې ووايي:
اې زموږ ربه! ما سرغړاوي ته نه دئ اړ كړى بلكي په
خپله په ژوري تېروتني كي وو ،پوښتنه راوالړېږي چي دا
كوم همڅنگى دئ ،مخكنۍ دوه فرشتې كه كوم بل قرين؟ د
قرآن نورو آيتونو ته پام سره ويلى شو چي دا د انسان
هغه همڅنگى دئ چي په دنيا كي ئې دى شرك ،كفر ،له
آخرت انكار ،طغيان او گناهونو ته هڅولى وو ،قرآن په
گڼ شمېر آيتونو كي هغي شخړي ته اشاره كړې چي د قيامت
په ورځ او حتى دوزخ كي به د دوزخيانو تر منځ روانه
وي ،يو به بل مالمتوي ،كشران به خپل مشران د خپلي
تېروتني عامل او د دوه برابره عذاب مستحق گڼي ،له هللا
تعالى به دوى ته د هغي گناه سزا هم غواړي چي دوى ئې
بې الري كړل ،دې ته د تخاصم اهل النار نوم وركوي او
ِ ص :73:دا د
َّار
ِ الن
هل
ُ أ
َق تخَاصم
ََ
ِك لح
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إ
فرمايي:
َِّ
َْ
دوزخيانو شخړه يو حقيقت دئ .دلته له قرين د دوزخيانو
هغه مشران مراد دي چي نورو ته ئې د شرك او كفر لوري
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ته بلنه وركوله ،نور ئې طغيان ته هڅول ،د قيامت په
ورځ به وايي :ما طغيان ته نه دئ اړ كړى په خپله ئې د
طغيان او سرغړاوي الر غوره كړې وه.
 هللا تعالى به وفرمايي :زما په وړاندي شخړه مه كوئ؛
اوس او دلته د تخاصم او شخړي ځاى او وخت نه دئ ،تر
دې وړاندي مي د دې ورځي له راتلو خبر كړي وئ ،ما
خپله پرېكړه كړې ،دا پرېكړي بدلېدونكي نه دي ،
 :  زما خوا ته
وينا نه بدلېږي ،تخاصم او يو بل مالمتول گټه نه لري،
د هللا تعالى پرېكړي نشي بدلولى ،لكه چي د هللا سنن ثابت
دي او نه بدلېږي همداسي ئې پرېكړي او ويناوي ثابتي
دي او تغيير نه مومي ،د هغه چا پرېكړي بدلېږي چي علم
ئې ناقص وي ،نن يوه خبره سمه ورته معلومه شي او سبا
پوه شي چي هغه سمه نه وه بدله ئې كړي ،هللا تعالى عالم
الغيب و الشهاده دئ ،وينا او پرېكړه ئې بدلون نه
مومي ،هره پرېكړه ئې عادالنه وي ،پر خپلو بندگانو ظلم
نه كوي.
دې ته مو پام وي چي د دې آيت دغه فقره (
 )  د معراج اړوند
يوه كمزوري روايت كي په دې توگه راغلى چي گواكي هللا
تعالى د ورځني فرض لمونځونو د شمېر په اړه نه يا
پنځه ځله خپله پرېكړه بدله كړه او له پنځوسو ئې شمېر
پنځو ته راكم كړ او بيا ئې وفرمايل :ما يبدل القول
لدى!! اميد دئ د دې تفصيل د االسراء سورې د لومړي آيت
په تفسير كي وگورئ.
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 -30هغه ورځ چي دوزخ ته به ووايو :آيا ډك شوې؟ او
هغه به ووايي :آيا مزيد څه شته؟!  -31او جنت به
متقيانو ته نږدې كړى شي له كوم لري والي پرته،
 -32دا هغه څه دي چي له تاسو سره ئې وعده كېږي،
له هر ډېر ډېر ستنېدونكي (توبه كوونكي) او ښه
ساتونكي سره -33 ،هغه چي له رحمن رب په غياب كي
وېرېدلى او له انابت كوونكي زړه سره راغلى-34 ،
په سالمتۍ سره ورننوځئ ،دا د تل پاته كېدو ورځ ده،
 -33دوى ته به په هغه كي هر هغه څه وي چي دوى ئې
غواړي په داسي حال كي چي له موږ سره الزيات دي.
( -)85-81په دې مباركو آيتونو كي د دوزخ او دوزخيانو
او د جنت او جنتيانو په اړه داسي ويل شوي:
 هغه ورځ چي دوزخ ته به ووايو :آيا ډك شوې؟ او هغه
به ووايي :آيا مزيد څه شته؟! د دوزخ د دې وينا چي
وايي (هل من مزيد) دوه تعبيرونه كېدى شي ،لومړى دا
چي آيا نور دوزخيان هم شته چي په ما كي واچول شي ،او
دوهم دا چي آيا په ما كي مزيد ځاى شته چي نور هم
قبول كړى شم ،دې ته په پام سره چي په قرآن كي شيطان
او د ده انسي تابعينو او ملگرو ته د هللا تعالى دا وينا
راغلې چي جهنم به له تاسو دواړو ډك كړم ،ويلى شو چي
د دوزخ د وينا دوهم تعبير دقيق دئ او مراد ئې دا دئ
چي له دوزخيانو داسي تر خولې ډك شوى يم چي هيڅ تش
ځاى را په كي نشته .خو دا چي آيا دا خطاب او ځواب
مجازي دئ كه حقيقي ،بايد ووايو چي د دواړو احتمال
شته ،په قرآن كي دا هم راغلي چي جهنم به دوزخيان په
خپل نامه يادوي او د ځان لوري ته به ئې بلي:
    




المعارج93-96 :
هغه به ځان ته بولي چي شا ئې اړولې او ډډه ئې كړې او
راغونډول ئې ،بيا ئې ساتل.
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 جنت به متقيانو ته نږدې كړى شي ،د دوى او جنت تر
منځ به كوم لري والي نه وي ،دا هغه څه دي چي هللا تعالى
له مؤمنانو سره د هغه وعده كړې ،له هغو سره چي ډېر
ډېر د خپل رب لوري ته ستنېږي او ډېره توبه كوي ،هغه
چي كله ئې نفس او شيطان كومي گناه ،غلطي او حرام كار
او وينا ته وهڅوي د نفس او شيطان غوښتني ته د
تسليمېدو پر ځاى د خپل رب لوري ته ستنېږي او هغه څه
كوي چي خپل رب ئې ورته الرښوونه كړې ،هغه چي حفيظ وي،
د خپل رب الرښووني په پام كي نيسي ،د ديني حدودو او
ضوابطو ښه ساتونكى وي ،پر خپلو ژمنو ودرېږي ،پر عهد
وفا كوي ،هغه چي له رحمن رب په غياب كي وېرېدلى او
له انابت كوونكي زړه سره راغلى ،دوى ته به وويل شي:
په سالمتۍ سره جنت ته ننوځئ ،دا د تل پاته كېدو ورځ
ده ،دوى ته به په هغه كي هر هغه څه وي چي دوى ئې
غواړي ،ټولو جنتيانو ته د ټولو هغو نعمتونو له
وركولو سره سره چي د دوى زړه ئې غواړي ،بيا به هم له
هللا تعالى سره الزيات نعمتونه پاته وي.

   











    
    



 
 -36او تر دوى وړاندي مو څومره هغه نسلونه هالك
كړل چي تر دوى په الس اچونو كي ډېر شديد ول؛ له
همدې كبله ښارونو ته ننوتل ،آيا كوم پناه ځى (ئې)
ً پند دئ چي
ً چي په دې كي هغه ته حتما
وو -30 ،يقينا
زړه ئې وي او په داسي حال كي غوږ ږدي چي (په توجه
سره) حاضر وي.
( -)86-87په دې مباركو آيتونو كي د قريشو په اړه ويل
شوي:
 د قريشو مشران هسي خپل زور ځواك مغرور كړي او د
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مسلمانانو په ضد زور زياتي ته ئې هڅولي ،نه گوري چي
تر دوى وړاندي مو څومره هغه نسلونه هالك كړل چي تر
دوى په الس اچونو كي ډېر شديد ول؛ همدغه زور ځواك
مغرور كړل ،پر نورو تېري او د نورو هېوادونو نيولو
ته ئې وهڅول ،د ښارونو د نيولو لپاره ئې بريدونه
وكړل ،هللا تعالى ونيول او عذاب پرې نازل شو ،آيا داسي
پناه ځى ئې ومومو چي پناه وروړي او وژغورل شي؟!
 په دغو تاريخي پېښو كي هغه چا ته د پند او عبرت
درس دئ چي زړه ئې زړه وي ،د انسان زړه؛ نه د څاروي
زړه ،هغه چي له حق وينا اغېزمن شي نه هغه چي د تور
كاڼي په څېر وي ،او هغه چا ته چي خبره په دقت سره
اوري ،په داسي حال كي حق وينا ته غوږ ږدي چي زړه او
ذهن ئې متوجه وي.













 
 



   
  





 
ً چي موږ آسمانونه او زمكه او هغه څه
 -38او يقينا
چي په دوى كي دي په شپږو ورځو كي پيدا كړل په
داسي حال كي چي كومه ستوماني راباندي رانه غله،
 -35نو پر هغه څه صبر وكړه چي دوى ئې وايي او تر
لمر ختو وړاندي او تر (لمر) لوېدو وړاندي د خپل
رب په ستايني لگيا اوسه -40 ،او د شپې په يوې
برخي كي د هغه تسبيح وايه او په سجدو پسي هم.
( -)31-83د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى آسمانونه او زمكه او هغه څه چي په دوى كي
دي په شپږو ورځو كي پيدا كړل په داسي حال كي چي پرې
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ستومانه شوى نه دئ ،د بياژوندون منكرين څنگه د
آسمانونو او زمكي خالق ذات د انسان له بيا راژوندي
كولو عاجز گڼي؟!
 رسول هللا ﷵ ته د مخالفينو د معاندانه تبليغاتو په
وړاندي دوه سپارښتني شوې :صبر كوه او د خپل رب په
تسبيح او ستايني لگيا اوسه.
 د حمد او تسبيح څو وختونه په گوته شوي :تر لمر
ختو وړاندي ،تر لمر لوېدو وړاندي ،د شپې يوه برخه او
له سجدو وروسته .له دې معلومېږي چي دلته د تسبيح او
حمد مراد لمونځ دئ ،تر لمر ختو وړاندي د فجر لمونځ،
تر لمر لوېدو وړاندي د ماسپښين او مازديگر لمونځونه
او د شپې يوه برخه د ماښام او ماخستن لمونځونه افاده
كوي ،خو دا چي تر سجدو وروسته د تسبيح معنى څه ده،
څو تعبيرونه درلودى شو:
 .9دلته د سجود مراد لمونځ دئ ،او له سجدو وروسته
تسبيح هغه تسبيحات دي چي تر لمانځه وروسته ويل كېږي
او تفصيل ئې په رواياتو كي مومو ،لكه له فرض لمانځه
وروسته  88ځله سبحان هللا 88 ،ځله الحمد هلل 83 ،ځله هللا
اكبر ،او د ې ته ورته نور تسبيحات ،كه سجود د لمانځه
په معنى ونيسو نو معنى ئې دا ده چي يوازي يو ركعت
بشپړ لمونځ نشو گڼلى ځكه په يوه ركعت كي سجود (تر
دوه زياتي سجدې) نه وي بلكي يوازي سجدتين (دوه سجدې)
وي.
 .6مراد ئې له هري سجدې وروسته تسبيح ويل دي ،او په
دې سره هغو تسبيحاتو ته اشاره شوې چي د دوو سجدو تر
منځ ويل كېږي.
 .8د ادبار السجود مراد د ستورو د پرېوتو وخت دئ،
يعنى د ستورو پرېوتا له سجدې سره تشبيه شوې ،او په
دې سره د تهجد لمونځ ته اشاره شوې ،دا مطلب د الطور

راغلى:
صيغه
دې
په
كي
سورې
په




  او د شپې په يوې برخي كي د

هغه تسبيح وايه او د ستورو د ادبار (شا اړولو) په
وخت كي هم.
دې ته په پام سره چي تر ادبار السجود وړاندي څو
وختونه په گوته شوي ،تر لمر ختو وړاندي ،تر لمر

د قرآن پلوشې
ق

331
لوېدو وړاندي ،د شپې يوه برخه ،د آيتونو تر منځ د
تړاو او نظم غوښتنه دا ده چي دا (ادبار السجود) هم د
نورو په څېر وخت وي.




   






   
   
  
   





















 
 -41او واوره؛ هغه ورځ چي منادي به له نږدې ځاى
غږ كړي -42 ،هغه ورځ چي په رښتينې توگه به هغه
چيغه اوري ،همدا د بياراوتلو ورځ ده -43 ،يقينا
ً
چي موږ ژوندي كول او مړ كول كوو او زموږ لوري ته
ستنېدا ده -44 .هغه ورځ چي زمكه به داسي ترې وچوي
چي دوى به تلوار كوونكي وي ،دا پاڅون پر موږ آسان
دئ -43 ،موږ په هغه څه ښه پوه يو چي دوى ئې وايي،
او ته پرې جبر كوونكى نه يې ،نو هغه ته په قرآن
سره پند وركړه چي زما له وعيد وېرېږي.
( -)43-41د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 دلته قرآن خپل هر مخاطب ته وايي :په غور سره
واوره؛ هغه ورځ هرومرو راتلونكې ده چي منادي به له
نږدې ځاى غږ كړي ،هر څوك به داسي انگېري چي دا منادي
ئې خوا ته دئ ،ټول به په دې ورځ د دغه منادي لوړه
چيغه په سمه توگه اوري ،د ده بلني ته به لبيك وايي،
له قبرونو به راوځي ،همدا به د بياراوتلو هغه ورځ وي
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چي نن ځيني ترې انكار كوي.
 دا خو هللا تعالى دئ چي د ژوند او مرگ پرېكړه كوي ،د
ټولو ستنېدا د ده لوري ته ده .هغه ذات چي نن له مړې
خاوري ډول ډول ژوي پيدا كوي ،هغه چي ټول ژوي د ده په
اراده او له هغو سننو سره سم مري چي ده وضع كړي ،د
مرگ له پرېكړي د سرغړاوي توان نه لري ،ټول ناچار د
ده په لور درومي ،همدا ذات به ټول انسانان بيا
راژوندي كوي .ولي بياژوندون گران او محال درته
برېښي؟!!
 بياژوندون او له قبرونو راوتل به داسي وي چي زمكه
به د انسانانو په راوتلو سره چوي او انسانان به په
تلوار سره راوځي ،همغسي لكه چي نن د يوې تالندي غږ
شي ،د باران ورېدل پيل شي ،تر خاورو الندي بوټي
راژوندي شي ،وخوځېږي ،وده وكړي ،د زمكي خاورين پوټكى
وچوي او د زمكي له زړه سر راوباسي ،په همدې بوټو سره
د زمكي خاورين پوستكى چوي او بوټي ژر ژر راټوكېږي،
لكه چي اوس په مسلسل او پر له پسې توگه د بياژوندون
شاهد يو د قيامت د ورځي بياژوندون هللا تعالى ته تر دې
ً راتلونكې ده چي
هم ډېر آسان دئ .هغه ورځ حتما
انسانان به ژر ژر او په تلوار سره له زمكي راوځي،
داسي لكه چي بوټي په پسرلي كي له زمكي سر راباسي.
 رسول هللا ﹽ ته اطمئنان وركړى شوى چي د هللا تعالى تر
رعايت او عنايت الندي يې ،په هغه څه ښه پوهېږي چي ستا
دښمنان ئې وايي  ،د دوى د تبليغاتو او مخالفتونو پروا
مه كوه.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ستا دنده دا نه ده چي دوى د
حق منلو ته اړ كړې ،له مخالفتونو او غلطو تبليغاتو
ئې منصرف كړې ،ته پر دغو منكرينو باندي خپله خبره په
زور او جبر سره نه منې ،ستا دنده دا ده چي په قرآن
سره هغه چا ته د قيامت د راتلو يادونه وكړې چي د هللا
تعالى له گواښونو وېرېږي.
لكه چي گورئ د سورې دوه وروستي آيتونه د دې سورې
جامع تتمه او خالصه زموږ په وړاندي ږدي او د سورې له
ټولو الرښوونو سره ژوري اړيكي لري ،تأكيد ئې پر دې دئ
ً راتلونكې ده چي انسانان به ژر ژر او
چي هغه ورځ حتما
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په تلوار سره له زمكي راوځي ،داسي لكه بوټي چي په
پسرلي كي له زمكي سر راباسي ،همدا موضوع په ټولي
سورې كي په مختلفو الفاظو څېړل شوې ،همدا راز لكه
څنگه چي دلته رسول هللا ﷵ ته ويل شوي چي د دوى د
تبليغاتو او مخالفتونو پروا مه كوه ،ستا دنده دا نه
ده چي دوى د حق منلو ته اړ كړې ،دنده دي دا ده چي په
قرآن سره هغه چا ته د قيامت د راتلو يادونه وكړې چي
د هللا تعالى له گواښونو وېرېږي ،د سورې په سر كي هم
قسم پر دې پرتمين قرآن ،نه؛ بلكي له دې
ويل شوي:
كبله هېښ شول چي د دوى له منځه يو گواښونكى ورغى ،نو
كافرانو وويل :دا خو عجيب شى دئ ،آيا كله چي ومرو او
خاوري وو؟! دا خو (له امكان) لري بيا راستنېدل دي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الذاريات
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الذاريات) دئ چي همدا سوره
پرې پيل شوې 71 ،آيتونه لري ،د لومړيو څلورو آيتونو
ً) ته ،د پنځو ورپسې
فواصل ئې د لومړي آيت (ذروا
ُك) ته او د نورو ئې د لسم
آيتونو ئې (صادق) او (حب
آيت (خراصون) او د دولسم آيت (الدين) ته ورته دي ،د
آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي
دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي.
دا مباركه سوره په څلورو قسمونو پيل شوې ،د

شوي:
ويل
كي
پاى
په
قسمونو








 :   بېشكه چي له
تاسو سره كېدونكي وعده رښتينې ده او دين (د قيامت د
ً واقع كېدونكى دئ .همدا
ورځي مكافات او مجازات) حتما
مطلب د دې سورې د بحث اصلي موضوع ده ،ټول آيتونه ئې
پر دغي اساسي خبري تركيز كوي چي د قيامت او
ً
بياژوندون وعده رښتينې ده او مكافات او مجازات حتما
ترسره كېږي ،د سورې د ټولو مباركو آيتونو خالصه په
آخري آيت كي په دې توگه راغلې:




:    

نو هغو ته به افسوسناك حالت وي چي كفر ئې كړى؛ د
خپلي هغي ورځي له كبله چي وعده ئې وركول كېږي.
لكه چي په لومړيو مباركو آيتونو كي دا موضوع څېړل
شوې؛ تاسو به وگورئ چي په دولسم آيت كي راغلي :ستا
مخاطبين پوښتنه كوي چي دا د مكافات او مجازات ورځ به
كله وي ،هغه ورځ چي دوى به په اور معذب شي ،د دوى دې
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الذاريات
پوښتني ته ځواب ويل شوى او د دوى د اقناع لپاره په
ټولي سورې كي مضبوط دالئل وړاندي شوي ،د هغو ولسونو
يادونه شوې چي د كفر ،ظلم او له قيامت د انكار له
كبله په الهي عذاب اخته شوي ،لكه د لوط ﷵ قوم،
فرعونيان ،عاديان ،ثموديان او د نوح ﷵ قوم ،په
آسمانونو او زمكي كي خورې نښي ،د آسمان او زمكي تر
منځ دقيق او ژور تنسيق ،په خپله د انسان په وجود كي
د ده د خالق او پالونكي رب د قدرت او صفاتو مظاهر د
داسي قانع كوونكو دالئلو په توگه وړاندي شوي چي هيڅ
عقلمن انسان ترې انكار نشي كولى.
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 -1قسم په خوروونكو د خورولو په حال كي -2 ،بيا د
درانه پېټي پر شا وړونكو -3 ،بيا په آسانۍ
خوځېدونكو -4 ،بيا د يوه كار په وېشونكو-3 ،
بېشكه چي له تاسو سره كېدونكې وعده رښتينې ده -6
ً واقع كېدونكى دئ.
او دين (مكافات او مجازات) حتما
( -)7-9لكه چي گورئ د الذاريات د سورې په لومړيو
څلورو آيتونو كي په څلورو شيانو لوړه شوې :په
الذاريات ،الحامالت ،الجاريات او المقسمات او له
قسمونو وروسته ويل شوي:








 :    بېشكه
چي له تاسو سره كېدونكې وعده رښتينې ده او دين (د
ً واقع كېدونكى
قيامت د ورځي مكافات او مجازات) حتما
دئ.
راشئ وگورو چي دلته په څه څه لوړه شوې او دا
قسمونه څنگه پدې خبري شهادت وركوي چي د قيامت وعده
رښتينې او هرو مرو واقع كېدونكې ده؟
څو خبري بايد په پام كي ولرو:
 د بيان له فحوى او انداز معلومېږي چي دلته د يوه
شي په څلورو حالتونو لوړه شوې ،په وروستيو دريو
آيتونو كي د (فاء) تورى همدا خبره په گوته كوي.
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الذاريات
 دا شى بايد څرگند ،واضح او د قرآن هرمخاطب ته جوت
وي.
 لومړى بايد په قرآن كي د دې لټه وكړو چي څه ئې
پدې صفاتو ياد كړي چي شيندل كوي ،دروند پيټى حمل
كوي ،په آسانۍ خوځېږي او د يوه څه د وېشلو دنده
ترسره كوي؟
 دا شى بايد د دې ادعاء لپاره واضح دليل وي چي
(شوې وعده رښتينې ده او حساب كتاب تر سره كېدونكى
دئ)
كه قرآن ته مراجعه وكړو نو په گڼ شمېر آيتونو كي
به ومومو چي بادونه ئې په همدې صفاتو ياد كړي چي
دوړي شيندي ،ورېځي په سر اخلي ،لري لري سيمو ته ئې
وړي ،په بېلو بېلو لوريو ئې وېشي ،د باران د ورولو
سبب كېږي ،چي بيا پدې باران سره مړه زمكه راژوندۍ
كېږي او وني او بوټي راشنه كېږي .او قرآن په گڼ شمېر
آيتونو كي په باران سره د مړې زمكي په راژوندي كېدو
استدالل كوي او وايي چي تاسو به هم دغسي بيا راژوندي
كېږئ .دا څو آيتونه ئې مثالونه دي:



   
    
   



   










االعراف56:
او دى هغه ذات دئ چي بادونه تر خپل رحمت (باران)
وړاندي د زېري په توگه لېږي ،تر هغه چي درنې ورېځي
اوچتي كړي ،د مړه ټاټوبي په لوري ئې وخوځوو ،نو په
هغه سره اوبه راووروو او پدې سره هرراز ميوې
راوباسو ،همداراز به مړي راباسو ،ښايي پند واخلئ.
دا مبارك آيت په څو مهمو خبرو تأكيد كوي:
 هغه ذات چي د ده په حكم بادونه خوځېږي ،ورېځي هغو
لرو لرو سيمو ته انتقالوي چي باران ته اړي او سترگي
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 په هغوى باران وروي او په همدې باران سره،په الر دي
 همدا،د زمكي له زړه راز راز دانې او ميوې راشنې كوي
.ذات به مړي همداسي بيا راژوندي كوي
 تاسو چي هره ورځ د يوې سيلۍ په ذريعه د بيا
ژوندون بېلگي په خپلو سترگو گورئ؛ نو څنگه د قيامت
په ورځ بيا ژوندون درته گران برېښي؟ له هري سيلۍ
وروسته د ژوندون د لړۍ پيل كېدل خو بايد تاسو ته هره
.شېبه د قيامت ورځ دريادولى
 هغه ذات چي مړه زمكه په يوې سيلۍ او ورپسې باران
 تا هم،سره ژوندۍ كوي او ډول ډول نياتات ترې راباسي
.بېرته راژوندى كولى شي
   



   
   




    


35:الكهف
د دنيايي ژوند مثال ورته تېر كړه چي داسي دئ لكه هغه
اوبه چي موږ ئې له آسمانه راووروو او په همدې سره د
 او (ژر) داسي مات مات شي،زمكي بوټي گڼ گڼ راوټوكېږي
، او هللا په هر څه توانمن دئ،چي باد ئې الوځوي
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الروم30-33 :
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 زمكه له مړيني ئې
ً چي همدا ذات د مړو ژوندى
وروسته راژوندۍ كوي ،يقينا
كوونكى دئ ،او هغه پر هر څه ښه توانمن دئ.










   
   


فاطر1:
او هللا هغه ذات دئ چي بادونه ئې راولېږل چي ورېځي
خوځوي ،نو د مړه ټاټوبي په لور مو بوتلې ،بيا مو
زمكه د هغې له مړيني وروسته پرې راژوندۍ كړه ،خورېدا
(بياژوندون) به همداسي وي.
 د قسمونو په ځواب كي دوه خبري شوې :له تاسو سره
شوې وعده رښتينې ده .اودين (د قيامت د ورځي مكافات
او مجازات) واقع كېدونكى دئ.
 د قسمونو په سر كي د بادونو د شيندلو او خورولو
صفت ته اشاره شوې او په پاى كي د تقسيم او وېشلو
صفت ،لومړى صفت ئې د قيامت په ورځ د دې دنيا د
ختمېدو له صحنې سره او وروستى صفت ئې د مكافات او
مجازات له قضيي سره اړخ لگوي ،شيندونكي بادونه
طوفانونه راوالړوي او تقسيموونكي بادونه هرچا او هري
سيمي ته خپله مناسبه برخه لېږدوي ،يو پدې داللت كوي
چي په يوه ستر ورانوونكي طوفان سره به دا دنيا
ختمېږي او بل پدې چي له هرچا سره به مناسبه معامله
ترسره كېږي او مكافات مجازات به تحقق مومي.
زه ورېځي گورم چي په آسمان كي سره تقسيم شي ،په
بېلو بېلو الرو رواني شي ،هري خوا ته يوه مناسبه برخه
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وخوځېږي ،په غرونو ډېري واوري ووروي او په آوارو
زمكو د ضرورت په اندازه باران ،هلته ډېرو واورو ته
ضرورت دئ تر څو كافي مقدار ذخيره شي او بيا په دوبي
كي ورو ورو ويلي شي او د چينو ،كاريزونو او ويالو په
بڼه كي وبهېږي او په هغه وخت كي انسان ،حيوان او
نبات خړوبه كړي چي بارانونه نه ورېږي ،خو په آوارو
سيمو كي باران ته اړتيا زياته وي او ورېځي همدا كار
كوي!!
كه لدې سره سره چي قرآن د نوموړو قسمونو شرح او
تفسير زمونږ مخي ته ږدي ،څوك راپورته شي او له خپلي
رأيي او خيال دغو قسمونو ته داسي تعبير وړاندي كړي
چي نه له قرآن ورته څه دليل لري او نه د قسمونو او
ځواب ترمنځ ئې ارتباط او تړاو ښودلى شي ،نو پر قرآن
د ايمان تقاضا خو دا ده چي داسي تعبيرونو ته هيڅ
اعتناء ونكړو.



   




    
  
    
ً چي
 -0قسم د الرو خاوند آسمان باندي -8 ،يقينا
تاسو په مختلفي وينا كي يئ -5 ،هغه ترې اړول كېږي
چي اړول شوى -10 ،مړه دي وي دا دروغجن اټكل
كوونكي -11 ،هغه چي په ژور جهالت كي بېخوده دي.
( -)99-6دلته د قرآن د يوې بلي لوړي شاهد يو ،پر
آسمان لوړه شوې او يوه ځانگړي صفت ته ئې اشاره شوې
او ويل شوي :قسم د الرو خاوند آسمان باندي او ورپسې
ً چي تاسو په مختلفي وينا كي ياست.
ويل شوي :يقينا
د قسم او ځواب ترمنځ ئې د ارتباط په اړه تر څه
ويلو وړاندي بايد څو ټكي واضح شي:
 د آسمان دا صفت چي د الرو خاوند دئ؛ بايد داسي
څرگند صفت وي چي د قرآن هر مخاطب ته قابل درك او
قابل فهم وي.
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 پدې صفت استدالل سره بايد دا خبره ثابته كړى شي چي
د بياژوندون په اړه د مخالفينو باور د حقيقت خالف دئ.
 كه لږ دقت وكړو نو په آسمان كي يوازي هغه الري په
نظر راځي چي ستوري او آسماني اجرام پرې درومي ،له
هغو الرو پرته چي د آسمان د هر ستورى لپاره بېله بېله
ټاكلې شوې او هر ستورى يوې خوا بلي خوا ته له انحراف
پرته پكي درومي ،نوري الري نشو ليدلى .قرآن د لمر او
سپوږمۍ په هكله وايي چي هر يو په خپل خپل خاص فلك او
مدار كي درومي:





 








االنبياء88 :
او دى هغه ذات دئ چي شپه ،ورځ ،لمر او سپوږمۍ ئې
پيدا كړل ،داسي چي هر يو په يوه فلك كي المبو وهي
(خوځي).

    




    
  

يس40 :
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).
دا مبارك آيت وايي:
 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،
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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
ً پلى 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 ولي نه راځي؟ ولي يو د بل مسير ته نه داخلېږي؟
دا هر يو په خپل خپل مسير كي څوك اداره كوي؟ د دې تر
شا 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.
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؟
كه لږ ځير شو نو راته جوته به شي چي د آسمان په
غېږ كي د ملياردونو اجرامو الري غځېدلې دي ،د آسمان
لپاره دا صفت ډېر موزون او مناسب صفت دئ (
 :د الرو خاوند).
 پدې خور او ستر آسمان كي ،دا دقيق او كلك نظم ،دا
بې شمېره ستوري چي هر يو ئې په خپل خپل مدار كي ساتل
كېږي ،له تصادم او ټكر ئې مخنيوى كېږي او نه پرېږدي
چي ستر ستر ستوري واړه واړه جذب كړي ،يو د بل په
مدار كي داخل شي او هر څه سره گډ وډ شي ،دا پدې داللت
كوي چي پدې عالم كي نظم حاكم دئ ،خوشى او بېهوده او
بې هدفه ندئ پيدا شوى ،خپلي مخي ته ندئ پرېښودل شوى،
دا ټول داسي واكمن ذات اداره كوي چي هرڅه ئې په واك
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كي دي او په هر څه قادر دئ.
له دې شرحي وروسته د قسم او ځواب ترمنځ ئې تړاو
په ډېره آساني موندلى شو .له قيامت منكر انسان چي په
څه باور لري او د دې باور له مخي څه وايي ،دا له هغه
څه سره اختالف لري چي لدې منظم او ستر آسمان هر
سترگور انسان او هر د عقل او پوهي خاوند ئي ترالسه
كوي ،دا په يوه څه داللت كوي او دوى د دې خالف بل څه
وايي ،دوى عالم بې هدفه ،بې مقصده ،نامنظمه ،خپلي
مخي ته پرېښودل شوې مجموعه گڼي ،چي نه خالق لري او
نه واكمن او ځواكمن ساتونكى او اداره كوونكى!! همدا
غلطه انگېرنه ئې له قيامت او الهي محاسبې انكار ته
تياروي خو آسمان او د آسمان پدې بې شمېره الرو باندي
تلونكي ستوري د دې بې بنسټه تصور خالف په بل څه حكم
كوي .له دې څرگند حقيقت به يوازي هغه انكار كوي او
بل لوري ته به اړول كېږي چي معيارونه ئې بدل شوي ،له
سمي الري ئې مخ بل لوري ته اړول شوى او سالم انساني
فطرت ئې كوږ شوى ،قضاوتونه ئې تل دروغجن او د گمان
او اټكل له مخي وي ،مړه دي وي دا دروغجن اټكل
كوونكي ،هغه چي په ژور جهالت كي بېخوده دي.








   






 
 -12پوښتي چي دا د مكافات او مجازات ورځ به كله
وي -13 ،هغه ورځ چي دوى به په اور معذب شي -14 ،د
خپلي فتنې خوند وڅكئ؛ دا هغه څه دي چي تاسو په
تلوار غوښتلو.
( -)14-12دا مبارك آيتونه د قيامت د منكرينو په اړه
وايي :دوى پوښتنه كوي چي دا د محاسبې او مكافات او
مجازات ورځ به كله وي؟ له هغه وروسته دا پوښتنه كوي
چي په مخكنيو آيتونو كي ډېر مضبوط او انكار نه
منونكي دالئل دوى ته وړاندي شوي ،خو د دې پر ځاى چي
دا دالئل يا ومني او يا ئې رد كړي د استنكار په توگه
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وايي :قيامت به كله راځي ،ولي تر نن پوري رانه غى،
دا گڼ شمېر پيغمبران راغلي او هر يوه د قيامت د
راتلو خبره كړې؛ ولي يوه هم رښتيا نه شوه؟!! د دوى
په ځواب كي ويل شوي :هغه چي په دغو مضبوطو عقلي
دالئلو هم نه قانع كېږي؛ پرې ئې ږده چي هغه ورځ په
خپلو سترگو وگوري ،هغه ورځ چي دوى به په اور معذب
شي ،او ورته وبه ويل شي :د خپلي فتنې خوند وڅكئ؛ هغه
فتنه چي ستاسو غلط باورونه او له قيامت انكار ئې
باعث شو ،هغه عذاب چي دغي فتنې ورسره مخامخ كړئ ،دا
همغه څه دي چي تاسو په تلوار غوښتلو ،تاسو له الهي
مكافات او مجازات انكار كولو او ويل مو :كه الهي
محاسبه او مجازات حقيقت لري نو ولي ځنډېږي ،دا دئ
ستاسو غوښتنه ترسره شوه!!

   
   
   






















ً چي متقيان به په جنتونو او چينو كي
 -13يقينا
وي -16 ،هغه څه به ترالسه كوي چي د دوى رب وركړي،
دوى تر دې وړاندي نېكان ول -10 ،د شپې لږ برخه به
په اړخ پرېوتل -18 ،او سحر مهال به ئې مغفرت
غوښتو -15 ،او په مالونو كي ئې د سائل او محروم
لپاره ځانگړى حق وو.
( -)15-13په دې مباركو آيتونو كي متقيان او په جنت
كي د دوى حالت داسي انځور شوى:
 متقيان به په جنتونو او چينو كي وي،
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 هغه څه به ترالسه كوي چي د دوى رب وركړي،
 دوى تر دې وړاندي نېكان ول،
 د شپې لږ برخه به د خوب لپاره په اړخ پرېوتل،
 خو سره له دې به ئې سحر مهال له خپل رب مغفرت
غوښتو،
 او په مالونو كي ئې د سائل او محروم لپاره ځانگړى
حق وو.







   












   

 -20او په زمكي كي د يقين كوونكو لپاره ډېري
څرگندي نښي دي -21 ،او ستاسو په خپل وجود كي هم،
نو آيا سترگورتيا نه كوئ -22 ،او په آسمان كي
ستاسو رزق دئ او هغه څه چي وعده ئي دركول كېږي،
 -23نو د آسمان او زمكي پر رب قسم چي دا په يقيني
توگه داسي حقيقت دئ لكه چي تاسو خبري كوئ.
( -)23-20دا مبارك آيتونه موږ ته وايي:
 هم په زمكي كي د يقين كوونكو لپاره ډېري څرگندي
نښي دي او هم ستاسو په خپل وجود كي ،نو آيا
سترگورتيا نه كوئ ،د زمكي هر لوري او هر څه ته چي
ځير شئ تاسو ته به د حال په ژبه په جگ غږ وايي چي
خالق ،پالونكى او ساتونكى ئې عليم او حكيم رب دئ ،هر
لوري ته به له مړيني وروسته د بياژوندي كېدو بېلگي
وگورئ ،همغه رب دئ چي ژوي له مړې خاوري پيدا كوي،
بوټي او وني ومري او بيا راژوندي شي ،د انسان په خپل
وجود كي د هللا تعالى د صفاتو مظاهر گورو ،له خاوري د
ده پيدايښت ،په ټاكلې نېټې د مور د رحم له نړۍ د
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دنيا نړۍ ته د ده تگ ،له ماشومتوب تر زړښت د ده وده
او عروج او زوال ،د مرگ په وړاندي د ده ناچاري او په
ټاكلې نېټې د مرگ داعي ته لبيك ويل ،هغه څرگندي نښي
دي چي د بصيرت خاوندانو ته د ايمان او يقين تلقين
كوي ،څه چي د دې سورې په سر كي ويل شوي د بصيرت
خاوندان ئې هم د زمكي له هر څه ترالسه كوي او هم د
انسان له جوړښت .انسان سترگي لري او دا ښيي چي خالق
ئې بصير دئ ،انسان د ښه او بد تر منځ د قضاوت كولو
ً په دې صفت متصف
صفت لري او دا ښيي چي خالق ئې حتما
دئ ،د انسان علم د هللا تعالى د علم د صفت مظهر دئ ،د
انسان په جوړښت كي د علم او حكمت دومره پراخ ،دقيق
او حيرانوونكي مظاهر گورو چي په جگ غږ موږ ته وايي:
خالق ئې عليم او حكيم ذات دئ ،د مثال په توگه د
انسان سترگه دومره ظريفه او پر علمي بنسټونو جوړه
شوې وسيله ده چي كه د نړۍ ټول ساينسپوهان راغونډ شي،
د يويشتمي پېړۍ ټول پر مخ تللي وسائل په واك كي
وركړى شي ،په يوه مجهز البراتوار كي سل كاله شپه ورځ
كار وكړي؛ داسي وسيله نشي جوړولى چي د سترگي د يوې
وړې برخي كار تر سره كړى شي ،د انسان دماغ دومره
پېچلى نظام دئ چي كه د نړۍ ټول پر مختللي
كامپيوترونه راغونډ كړئ او داسي ستر كامپيوتر ترې
جوړ كړئ چي د نيويارك په څېر ستر ښار په اندازه ځاى
ونيسي نو همدا ستر كمپيوتر دومره څه نشي كولى چي د
انسان د مغز يوه برخه ئې كوي ،د انسان د ويني سپين
كرويات د ميكروبونو په تشخيص او د هغوى په ضد د
ضروري دوا په توليد كي دومره مهارت لري چي د نړۍ ستر
ستر البراتوارونه او د ادويې د توليد ستري ستري كمپنۍ
ترې عاجز دي.
 ستاسو رزق له آسمانه راځي ،پرېكړه ئې په آسمان كي
كېږي ،اوبه او د لمر رڼا او تودوخه چي د رزق تر ټولو
مهم توكي او د بوټو ،مېوو او دانو د راټوكېدو اساسي
عوامل دي له آسمان رادرومي ،او دا ښيي چي آسمان او
زمكه د يوه خالق له لوري پيدا شوي ،د دوى تر منځ دا
تنسيق او همغږي د ده له لوري رامنځته شوې.
 د جنت وعدې د همغه ذات له لوري دي چي همدا نن له
آسمان او زمكي تاسو ته روزي دركوي.
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 نو د آسمان او زمكي پر رب قسم چي دا په يقيني
 په زمكي،توگه داسي حقيقت دئ لكه چي تاسو خبري كوئ
او آسمان كي د ربوبيت مظاهر شهادت وركوي چي د دې
سورې په سر كي راغلې وينا يو داسي څرگند حقيقت دئ او
انكار ترې گران لكه د انسان خپلي خبرې چي هم ئې
.څرنگوالى ورته جوت وي او هم ترې انكار ورته گران
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 -24آيا د ابراهيم د درنو مېلمنو خبر دررسېدلى،
 -23هغه مهال چي خوا ته ئې ورغلل او وئې ويل:
سالم ،ده (ورته) وويل :سالم ،ناآشنا وگړي -26 ،نو
غلى خپل ټبر ته ورغى او څورب سخوندر ئې (وريت
كړى) راوړ -20 ،نو دوى ته ئې په داسي حال كي
ورنږدې كړ چي وئې ويل :آيا نه ئې خورئ؟  -28نو
لدوى ئې يو ډول وېره احساس كړه ،وئې ويل :مه
وېرېږه ،او د يوه پوه ځوانكي زېرى ئې وركړ-25 ،
مېرمني ئې مخ ورواړاوو او په حيرانتيا سره ئې په
داسي حال كي په جگ غږ وويل چي خپل مخ ئې په څپېړه
وواهو :يوه شنډه بوډۍ (او د زوى زېرى)؟! -30 ،وئې
ً چي هغه پوه
ويل :ستا رب همداسي ويلي ،يقينا
باحكمت دئ -31 ،وئې ويل :نو اې استازو! مأموريت
مو څه دئ؟  -32وئې ويل :د يوه مجرم قوم لوري ته
لېږل شوي يو -33 ،چي خټيني ډبري پرې ووروو-34 ،
هغه چي د مسرفينو لپاره ستا د رب خوا ته نښه شوې
دي -33 ،نو هغه مؤمنان مو ترې وايستل چي په هغه
(ښار) كي ول -36 ،نو موږ په هغه كي د مسلمانانو
له يوې كورنۍ پرته (بله) ونه موندله -30 ،او په
دوى كي مو د هغو لپاره څرگنده (د عبرت) نښه
پرېښوده چي له دردناك عذاب وېرېږي.
( -)30-24دلته او تر دې وروسته څو آيتونو كي د سورې
اساسي موضوع په څو تاريخي قصو كي څېړل شوې ،په دغو
قصو كي د مكافات او مجازات الهي سنت ځلېږي ،په سر كي
د ابراهيم ﹽ د قصې دا برخه راوړل شوې چي په زړښت كي
او په داسي حال كي د زوى زېرى وركړى شو چي مېرمن ئې
شنډه وه ،د همدې زېري تر څنگ ئې پر يوه مجرم ولس د
الهي عذاب نازلېدو خبر وركړ ،قصه داسي پيل شوې:
 آيا د ابراهيم د درنو مېلمنو خبر دررسېدلى ،هغه
مهال چي د فرشتو يو ټولگى د ځوانانو په بڼي كي ورغى،
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پر ده ئې سالم واچاوو ،د سالم ځواب ئې په سالم سره
وركړ ،نابلد او ناآشنا ئې وموندل ،غلى خپل ټبر ته
ورغى او وريت شوى څورب سخوندر ئې راوړ او د مېلمنو
مخي ته ئې كېښود ،متوجه شو چي هغوى الس نه وروړي ،وئې
ويل :آيا نه ئې خورئ؟ د دوى دا حركت باعث شو چي پرې
شكمن شي او له دوى يو ډول وېره احساس كړي ،گمان ئې
وكړ چي ښايي د دښمنۍ اراده لري او له همدې امله له
خوراك ډډه كوي ،هغوى ورته وويل :مه وېرېږه ،او ورپسې
ئې د يوه پوه ځوانكي زېرى وركړ ،مېرمني ئې مخ
ورواړاوو او په حيرانتيا سره ئې په داسي حال كي په
جگ غږ وويل چي خپل مخ ئې په څپېړه وواهو :يوه شنډه
بوډۍ او د زوى زېرى؟! ،هغوى ورته وويل :دا زېرى ستا
ً چي هغه پوه باحكمت دئ،
د رب له لوري دئ ،يقينا
ابراهيم ﹽ ورته وويل :نو اې استازو! مأموريت مو څه
دئ؟ وئې ويل :د يوه مجرم قوم لوري ته لېږل شوي يو چي
خټيني ډبري پرې ووروو ،هغه چي د مسرفينو لپاره ستا د
رب خوا ته نښه شوې دي ،همداسي وشول ،د هللا تعالى له
پرېكړي سره سم پر هغه مجرم ولس عذاب نازل شو او
ابراهيم ﹽ ته ئې په زړښت كي زوى وركړ.
 د دې مجرم ولس ټاټوبى وران ،چتونه پرې راپرېوتل
او زمكه ئې خسف شوه ،ټول مجرمين په سخت الهي عذاب
اخته شول ،خو هغه چي ايمان ئې راوړى وو وژغورل شول،
سره له دې چي په هغي سيمي كي د مسلمانانو له يوې
كورنۍ پرته بله ونه موندل شوه.
 په دې تاريخي پېښي كي د هغو لپاره د عبرت څرگنده
نښه ده چي له دردناك الهي عذاب وېرېږي.
دا مطلب د هود په سوره كي په دې الفاظو راغلى:
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ً چي زمونږ استازو ابراهيم ته زېرى وروړ ،سالم
او يقينا
ئې پرې واچاوو ،ده هم ورته سالم ووايو ،او له څه ځنډه
پرته ئې وريت شوى سخوندر راوړ ،خو چي د دوى السونو ته
ئې پام شو چي نه ورخوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې
ووېرېدو ،وئې ويل :مه وېرېږه ،مونږ د لوط د قوم په
لوري لېږل شوي يو ،مېرمن ئې والړه وه او وئې خندل ،نو
د اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب زېرى مو وركړ،
وئې ويل :واى واى ،آيا په داسي حال كي به زوى زېږوم
چي په خپله بوډۍ او خاوند مي بوډا دئ! دا خو عجيبه
خبره ده؟! وئې ويل :آيا د هللا له كاره تعجب كوې ،د هللا
رحمتونه او بركتونه دي پر تاسو وي اې د دې كور
اوسېدونكو! بې شكه چي هغه ستايل شوى د عظمت خاوند
دئ.
په دې آيتونو كي د ابراهيم عليه السالم د قصې ځيني
برخي د يوې بلي تاريخي بېلگي په توگه زموږ مخي ته
اېښودل شوې ،چي مهمي او اساسي الرښووني ئې دا دي:
 د هللا تعالى له لوري لېږل شوو فرشتو ابراهيم عليه
السالم ته زېرى راوړ ،فرشتې د زلميو يوه ټولگي ته
ورته وې ،سالم ئې پرې واچاوو ،ده هم ورته سالم ووايو،
ابراهيم د مېلمنو گمان پرې وكړ ،له څه ځنډه پرته ئې
وريت شوى سخوندر ورته راوړ ،خو چي د دوى السونو ته ئې
پام شو چي نه ورخوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو،
گمان ئې وكړ چي ښايي دا زلميان به په ښه نيت نه وي
راغلي چي زما د ډوډۍ له خوړلو ډډه كوي ،قرآن په دې
سره موږ ته وايي چي د ابراهيم عليه السالم په څېر ستر
شخصيت؛ له هغه لوړ معنوي مقام سره په غيب له پوهېدا
دومره عاجز وو چي كور ته ئې راغلې فرشتې ونه پېژندې،
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د زلميو گمان ئې پرې وكړ ،وريت شوى سخوندر ئې ورته
راوړ ،ترې ووېرېدو او گمان ئې وكړ چي ښايي د دښمنۍ
په نيت راغلي ،او دا همغه مطلب دئ چي د قرآن په گڼ
شمېر آيتونو كي راغلى او ښيي چي له هللا تعالى پرته
هيڅوك به غيب نه پوهېږي.
 فرشتو ورته وويل :مه وېرېږه ،مونږ د لوط د قوم په
لوري لېږل شوي يو ،دا فرشتې د لوط عليه السالم د هغي
دعاء په ځواب كي او د ده مرستي ته لېږل شوې وې چي له
هللا تعالى ئې د خپل مفسد قوم په خالف مرسته غوښتې وه،
مأموريت ئې د ده او د ده د مؤمني كورنۍ ژغورنه او د
ده پر مفسد قوم د عذاب نازلول او په ضمن كي ئې د ده
تره ابراهيم عليه السالم ته زېرى وركول وو ،خو
ابراهيم عليه السالم نه يوازي دوى ونه پېژندې ،بلكي د
دوى له مأموريته هم خبر نه وو او پوښتنه ئې ترې وكړه
چي د څه لپاره راغلې يئ؟ هغه مهال په دې پوه شو چي
فرشتو په خپله ورته وويل :مونږ د لوط د قوم په لوري
لېږل شوي يو.
 د ابراهيم عليه السالم مېرمن هملته والړه وه ،دا هر
څه ئې ليدل او د دوى ترمنځ خبري ئې اورېدې ،دا هم په
لومړي سر كي پرېشانه وه ،خو هغه مهال ئې تشويش رفع
شو چي د فرشتو ځواب ئې واورېدو ،د دغو آيتونو ترتيب
داسي دئ چي ښيي د ابراهيم عليه السالم مېرمني د زېري
له اورېدو د مخه او هغه مهال خندلي چي فرشتو خپل ځان
معرفي كړى او په دې سره د دوى تشويش رفع شوى خو كله
چي فرشتو د هللا تعالى له لوري د اسحاق او تر اسحاق
وروسته د يعقوب زېرى وركړ ،وئې ويل :واى واى ،آيا په
داسي حال كي به زوى زېږوم چي په خپله بوډۍ او خاوند
مي بوډا دئ! دا خو عجيبه خبره ده؟! فرشتو وويل :آيا
د هللا له كاره تعجب كوې ،د هللا رحمتونه او بركتونه دي پر
تاسو وي اې د كور مېرمنې! بې شكه چي هغه ستايل شوى د
عظمت خاوند دئ.
 د الحجر د سورې په ( )60-32آيتونو كي ويل شوي چي
ابراهيم عليه السالم ته هم دا زيرى عجيب غوندي
برېښېدلى او ويلي ئې دي :آيا په داسي حال كي د زوى
او لمسي زيرى راكوئ چي زوړ شوى يم؟ بيا ئې له فرشتو
پوښتلي چي ستاسو مأموريت څه دئ؟ هغوى ورته ويلي :د
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يوه مجرم او بدكار قوم په لوري لېږل شوي يو ،د لوط
له كورنۍ پرته به نور؛ د ده د مېرمني په شمول؛ د هللا
تعالى په عذاب اخته كېږي .او په دې سره قرآن موږ ته
وايي چي ابراهيم عليه السالم او د ده مېرمني ته د غيب
خبري د حيرت او تعجب وړ وې ،حتى په دې هم نه پوهېدل
چي هللا تعالى به دوى ته زوى او لمسى وركوي ،په دې هم
نه پوهېدل چي د لوط عليه السالم پر قوم به الهي عذاب
نازلېږي ،د لوط عليه السالم كورنۍ به ژغورل كېږي او
مېرمن به ئې د نورو په څېر په الهي عذاب اخته كېږي!!
كه څه هم ځينو مفسرينو ويلي چي ښايي ابراهيم عليه
السالم له دې امله د مېلمنو له لوري خوړو ته د الس نه
اوږدولو په سبب وېرېدلى چي په همدې سره پوه شوى چي
دا انسانان نه بلكي فرشتې دي او ښايي د الهي عذاب
نازلولو لپاره راغلې وي ،خو دا تفسير نه له الفاظو
سره اړخ لگوي او نه له مضمون سره ،په الفاظو كي
(نكرهم) راغلي چي ښيي دا ميلمانه له راتلو سره سم
ناآشنا په نظر ورغلي او هغه مهال الزيات ناآشنا چي
ډوډۍ ته ئې الس نه دئ اوږد كړى ،او مضمون خو له
ابراهيم عليه السالم په غيب د پوهېدا نفي ده ،او داسي
تفسير نه ورسره ښايي.






















  
 -38او د موسى د هغه مهال په قصې كي چي فرعون ته
مو له يوه څرگند دليل سره ولېږو -35 ،نو پر خپل
ركن (اړخ) واوښت او وئې ويل :كوډگر دئ يا مجنون،
 -40نو دى او د ده لښكري مو ونيول او په داسي حال
كي مو په سمندر كي وغورځول چي مالمتولو وړ وو.
( -)40-38په دې مباركو آيتونو كي د موسى ﹽ او فرعون
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اوږده قصه په څو الفاظو كي خالصه شوې او د سورې د
اساسي موضوع لپاره د يوې تاريخي بېلگي او شاهد په
توگه وړاندي شوې ،وايي :د موسى ﹽ د هغه مهال په قصې
كي ستاسو لپاره يوه بله څرگنده نښه ده چي فرعون ته
مو ولېږو په داسي حال كي چي له (مبين سلطان :څرگند
برهان) پرته بله څه ورسره نه وو ،فرعون چي پر خپل
زور ځواك مغرور وو نه يوازي د ده دعوت ته منفي ځواب
وركړ او پر خپل ركن او اړخ واوښت بلكي وئې ويل :دا
كوډگر دئ يا مجنون ،د دې لپاره ئې د كوډگر په نامه
ياد كړ چي پر خلكو د ده د دعوت اغېز غلط تعبير كړي،
ولس تحميق كړي چي دا اغېز د كوډو له كبله دئ نه له
دې كبله چي د ده رښتينى دعوت اغېزمن دئ ،او له دې
كبله ئې د مجنون او لېوني نوم وركړ چي گواكي د يوه
تش السي داعي مقابله د فرعون په څېر له يوه مطلق
العنان او مغرور ځواكمن سره د يوه مجنون كار كېدى شي
نه د يوه عقلمن كار!!
خو د مقابلې پايله د فرعونيانو د انگېرنو خالف وه،
فرعون او د ده لښكري په شديد الهي عذاب اخته شول او
هللا تعالى په داسي حال كي په سمندر كي وغورځول چي مالمت
كړى شوى وو ،له هر لوري د مالمتۍ گوتي د ده لوري ته
نيول شوې وې.







    




  
 -41او د عاديانو په قصې كي هغه مهال چي شنډه
سيلۍ مو پرې راوسته -42 ،پر هر څه چي ورتله داسي
به ئې وگرځاوو لكه وروست.
( -)42-41دلته د عاديانو د هالكت قصه د يوې بلي بېلگي
په توگه وړاندي شوې ،هللا تعالى داسي تباه كوونكې سيلۍ
پرې مسلطه كړه چي له هر خير عاري او شنډه وه ،پر هر
څه چي لگېدله داسي به ئې كړ لكه وروست شوى او زوړ
لرگى ،هډوكى او بوټى.
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 -43او د ثموديانو په قصې كي هغه مهال چي ورته
وويل شول :تر يوې نېټې برخمن او متمتع شئ -44 ،نو
د خپل رب له امر ئې سرغړاوى وكړ چي په نتيجه كي
ئې په داسي حال كي تندر ونيول چي (ورته) كتل ئې،
 -43نو نه په كوم پاڅون وتوانېدل او نه غچ
اخيستونكي ول.
( -)35-38دلته د ثموديانو د هالكت قصه د بلي بېلگي په
توگه وړاندي شوې ،دوى ته ويل شوي وو چي كه توبه ونه
كړئ او له كفر او عصيان الس وانه خلئ لنډ مهلت به
دركړى شي او تر يوې ټاكلې نېټې به برخمن او متمتع
شئ ،بيا به د هللا په سخت عذاب اخته شئ ،دوى د خپل رب
له امر سرغړاوى وكړ چي په نتيجه كي ئې په داسي حال
كي تندر ونيول چي ورته كتل ئې ،نو نه په دې وتوانېدل
چي پاڅي او له الهي عذاب ځان وژغوري ،نه ئې له ځانه
دفاع كولى شوى او نه غچ اخيستونكي ول.










 
ً چي دوى
 -46او تر دې وړاندي د نوح قوم ،يقينا
فاسق وگړي ول.

( -)46د نوح قوم بد برخليك او په سخت الهي عذاب د
دوى اخته كېدل د دې الهي سنت يوه بله بېلگه وه.
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 -40او آسمان مو په خپلو السونو جوړ كړ او مونږ
(ئې) پراخوونكي يو.
( -)40دا مبارك آيت د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ
په وړاندي ږدي او وايي :هللا تعالى دا آسمان جوړ كړ او
هغه ئې پراخوونكى دئ ،يعني په پر له پسې او مسلسله
توگه پراخوالى وركوي!!
ساينس وايي چي دا عالم د پيدايښت له لومړنۍ
چاودني وروسته تر نن پوري په سريع او مسلسله توگه
پراخېږي ،ستورليكي په خپلو منځونو كي او د هر
ستورليكي ستوري يو له بل لري كېږي او په دې توگه د
عالم لمن پراخېږي ،وايي :ځيني ستوري زموږ له زمكي په
دومره سرعت سره لري كېږي چي نور ئې تر موږ نه
رارسېږي .يعني د لري كېدو سرعت ئې د نور تر سرعت
زيات دئ!! او دا همغه خبره ده چي قرآن څوارلس پېړۍ
وړاندي ك ړې وه او علم نن د شلمي پېړۍ په پاى كي پرې
پوه شو!! هر با انصافه عالم او هر باشعوره انسان به
په دې اعتراف وكړي چي دا د قرآن يو بل ستر علمي
اعجاز دئ.
دې ته مو بايد پام وي چي دا نظريه ځيني لوازم لري
او موږ دې ته اړ كوي چي په ځينو داسي خبرو باور وكړو
چي بنسټ ئې همدا نظريه ده ،يوه ئې دا چي يو مهال به
د عالم د اجرامو تر منځ موجود واټن ورو ورو زيات شي
او داسي پړاو ته به ورسېږي چي د دوى تر منځ جاذبه به
كمزورې شي او دا به د دوى په بېلېدو او جال كېدو منتج
شي ،او دا همغه حالت دئ چي قرآن ئې د قيامت په نامه
يادوي او وايي چي ستوري به توى شي ،د جاذبې هغه ځواك
به كمزورى او له منځه والړ شي چي دا ستوري ئې په خپل
خپل مدار كي ساتلي او د شلېدو او پرېوتو مخه ئې
نيولې .د دې نظريې بله تقاضا او نتيجه دا ده چي كه
موږ هر څومره له نن ورځي شا ته درومو نو عالم به تر
نن ووړ او محدود مومو .محققين او د ژور علمي نظر
خاوندان او څېړونكي دې حقيقت ته په پام سره چي
كائنات په مسلسل او پرله پسې توگه پراخېږي ،دې نتيجې
ته رسېدلي چي كه موږ هر څومره شا ته نظر وكړو او څو
مليونه كاله وړاندي د كائنات حجم معلوم كړو نو دا به
راته جوته شي چي هر څومره شا ته درومو د كائنات
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پراخوالى او حجم ووړ مومو ،په دې شا ته تگ كي به
سلگونو او زرگونو مليونه كاله مخكي ټول كائنات د يوې
ُرې په اندازه او تر هغه مخكي د فټبال د يوه توپ
وړې ك
په اندازه او د بيگ بينگ له هغي ستري چاودني څو
ثانيې وړاندي به ئې د يوې مڼې په اندازه ومومو .ښايي
دا خبره به ځينو ته ډېره حيرانوونكي او حتى د نه
منلو وړ وبرېښي ،قرآن وايي چي د زمكي او آسمان د
اوسني نظام له متالشي كېدو وروسته به نوى آسمان او
نوې زمكه پيدا كړى شي ،په نوي نظام كي به له يوې خوا
زمكه آواره وي او له بلي خوا تر اوسنۍ كچي ډېره
پراخه ،راشئ د دې مطلب په وړاندي هم لږ توقف وكړو او
وگورو چي نننى علم او ساينس په دې اړه څه وايي؟ آيا
له اوسني مقداره د زمكي د مزيد پراخېدو امكان ردوي
او كه ئې تأييدوي؟!!
ساينسپوهان وايي :كه د اتم د زړه (مركز) او هغو
الكترونونو تر منځ چي په چاپير ئې راچورلي؛ موجود او
اوسنى واټن لږ زيات كړى شي ،نو زموږ د زمكي حجم به
له اوسني مقداره په مليونونو ځله زيات شي او كه دا
واټن لږ له اوسني مقداره راكم كړو نو حجم به ئې د
اوسني حجم مليونمه برخه شي .په اتم كي د الكترون او
پروتون تر منځ اوسنى واټن د پروټون د جاذبې له ځواك
او د الكټرون د فرار له ځواك سره تړاو لري ،د دغو
دواړو ځواكونو تر منځ موجود تناسب په دې منتج شوى چي
تر منځ ئې اوسنى واټن وي ،په دې ځواك كي تغيير د اتم
په حجم كي د تغيير باعث كېږي ،او د اتم په حجم كي
معمولي تغيير د اجسامو د حجم د ډېر زياتوالي او
كموالي باعث كېږي.
دې ته مو هم پام وي چي په آيت كي د (ايد) لفظ په
اړه په تفسيرونو كي دوه تعبيرونه مومو :أيد د السونو
په معنى او د قوت او ځواك په معنى ،دې ته په پام سره
چي دا لفظ په قرآن كي تل د الس په معنى راغلى او د دې
بېلگه نه مومو چي د ځواك او قوت په معنى راغلى وي نو
غوره تعبير لومړنى تعبير دئ ،همدا راز د (موسعون)
لفظ په اړه دوه تعبيرونه مومو :پراخوونكي او توانمن،
دا لفظ په قرآن كي په دواړو معانيو راغلى ،خو دلته د
ورپسې آيت د ماهدون لفظ ته په پام سره غوره دا ده چي
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د پراخوونكو په معنى تعبير شي ،همدا تعبير د آيت له
سياق سره مناسب برېښي ،معنى ئې دا ده چي هللا تعالى
آسمان په پرله پسې توگه پراخوي او زمكه په پر له پسې
توگه آواروي او د انسان مهد ترې جوړوي ،موږ عمالً د
دواړو (پراخولو او آوارولو او مهد گرځولو) شاهد يو،
دا لړۍ د آسمانونو او زمكي له پيداېښت تر نن پوري
دوام لري ،د زمكي پر سر په زرگونو درې ورو ورو او
وروسته وروسته جوړي شوې دي ،غرونه او غونډۍ له منځه
تللې دي او په آوارو زمكو بدل شوي .اوس هم هره ورځ
له لوړو د بارانو او سېالبونو له كبله غرونه سولېږي
او خاوري ئې د زمكي هغو برخو ته وړل كېږي چي ژوري
دي.

  
 
 -48او زمكه مو وغوړوله نو څومره غوره آواروونكي.
( -)48هللا تعالى زمكه داسي پيدا كړې چي د انسان د كور
فرش ته ورته ده ،غوړېدلې او آواره ،تگ راتگ ته ئې
مساعده ،نه د ډبري په څېر ډېره كلكه او نه د خټي په
څېر ډېره نرمه ،معتدله؛ نه ډېره سړه او نه ډېره
توده ،د ده لپاره يوه ښكلې او آرامه زانگو ،دا كار
ئې يوازي يو ځل او همغه د زمكي د پيدايښت پر مهال نه
دئ كړى بلكي په پر له پسې توگه ئې كوي ،موږ چي د
زمكي هر لوري ته سترگي وغړوو نو د يوه داسي رب د
تصرف مظاهر او آثار گورو چي په مسلسله توگه زمكه د
انسان لپاره تياروي او په هغې كي ضروري شرائط
برابروي.







 
 -45او د هر څه مو دوه گونې جوړې پيدا كړې هيله
ده پند واخلئ.
( -)49دا آيت موږ ته وايي :هللا تعالى هر څه جوړه جوړه
پيدا كړي ،د دې معنى دا ده چي د قرآن له نظره انسان،
حيوان او ټول ژوي او د عالم هر څه جوړه جوړه پيدا
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شوي ،او دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز دئ ،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 نرينه 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 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 .نن ساينس په دې
اعتراف كوي چي دا د زوجيت اصل په ټولو مخلوقاتو كي
صدق كوي ،كه تاسو د قرآن دا وينا د كوم ساينس پوه
ً چي دا به د قرآن يو ستر علمي
مخي ته كېږدئ نو يقينا
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
غلط تصور كامالً خالف ده چي د كمونيستانو 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 ،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 كړي،
همدا د دواړو ترمنځ د راكړي وركړي رابطه او تنسيق د
نوي موجود د پيداېښت 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
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بل سره تركيب كېدى شي او نوى او ځوان توكى رامنځته
ِل وي ،يو ئې د وركړي لپاره
كولى شي چي يو ئې د بل مكم
كوم اضافي شى ولري او بل ئې د اخيستو لپاره تش ځاى،
دا دواړه يو بل ته الس وركړي ،سره يو شي ،يو د بل
ِل شي ،يو ئې د بل بار په اوږو واخلي او بل ئې د
مكم
خپلي جوړې تشه ډكه كړي او په همدې سره نوى تركيب
رامنځته كړي ،د عالم ټول مركبات همداسي جوړ شوي ،د
(تضاد) نظريه؛ واهي او بې بنسټه ده او په عالم كي د
تكامل د عواملو له توجيه سخت عاجزه او ناتوانه او د
هيڅ څه د تكامل د څرنگوالي په اړه صدق نه كوي.
ماترياليستان وايي ماده ازلي او ابدي ده قرآن او
علم وايي پيدا شوې او له منځه تلونكې ده ،دوى عالم د
اضدادو مجوعه گڼي او قرآن ئې د ازواجو مجموعه ،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.

    




    
    
   
ً چي زه تاسو
 -30نو د هللا په لوري تلوار وكړئ ،يقينا
ته د هغه څرگند نذير يم -31 ،او له هللا سره بل
ً چي زه تاسو ته د هغه
(څوك) معبود مه گرځوئ؛ يقينا
څرگند نذير يم.
( -)31-30د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته سپارښتنه شوې چي خلكو ته ووايي :له
جعلي معبودانو د هللا لوري ته وتښتئ ،يوازي هغه ته مخ
ً چي
كړئ ،د هغه لوري ته په تلو كي تلوار وكړئ ،يقينا
زه تاسو ته د هللا تعالى له لوري يو څرگند نذير يم ،له
دې مو وېروم چي پر خپلو مخكنيو شركي او خرافي عقائدو
نښتلي پاته وئ او د خپل رب لوري ته له تگ ډډه وكړئ.
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 له هللا تعالى پرته بل معبود مه لمانځئ ،بل چا او بل
ً چي زه تاسو
څه ته د معبود په سترگه مه گورئ ،يقينا
ته د هللا تعالى له لوري يو څرگند نذير يم ،له دې مو
وېروم چي له دې وروسته له هللا تعالى پرته بل څوك
ولمانځئ.

   
    






     




   



 
 -32همداسي هغه چي تر دوى وړاندي ول هيڅ پيغمبر
نه دئ ورغلى مگر دا چي وئې ويل :يا كوډگر دئ يا
مجنون -33 ،آيا يوه بل ته د همدې سپارښتنه كړې؟!
نه؛ بلكي دوى طغيان كوونكي وگړي دي -34 ،نو مخ
ترې واړوه چي په دې سره به ته مالمت نه وې -33 ،او
ً پند وركول مؤمنانو ته گټه
پند وركوه چي يقينا
رسوي.
( -)33-32دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي:
 تر قريشو وړاندي نورو قومونو د خپلو پيغمبرانو په
اړه همغه څه ويلي چي فرعونيانو د موسى ﹽ په اړه وويل
او قريشو ستا په اړه (يا كوډگر دئ يا مجنون)!! آيا
دغو مخكنيو او وروستنيو د حق معاندينو يوه بل ته د
همداسي څه ويلو سپارښتنه كړې ،نو ځكه ئې وينا سره
ورته ده؟! نه؛ سپارښتنه ئې نه ده كړې؛ بلكي يوه
ځانگړتيا ئې سره ورته ده او همدغي ځانگړتيا ورته
وينا د دوى په خوله جاري كړې ده ،دوى طغيان كوونكي
وگړي دي ،دا د دوى گډ خصلت دئ ،طغيان ئې د پيغمبرانو
ﹽ په خالف دښمنۍ ته هڅوي.
 نو مخ ترې واړوه ،د دوى تبليغاتو ته اعتناء مه
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كوه او اهميت مه وركوه ،په دې مخ اړولو سره به ته د
هللا تعالى په وړاندي مالمت نه وې ،ستا دنده دا ده چي
ايمان راوړونكو ته پند وركړې نه هغو ته چي د پند
قبلولو استعداد ئې په بشپړه توگه ځپل شوى او هيڅ
ً چي پند وركول دغو مؤمنانو ته
اغېز پرې نه كوي ،يقينا
گټه رسوي.







    








   
 
 -36او پېريان او انسانان مي له دې پرته د بل څه
لپاره نه دي پيدا كړي چي زما عبادت وكړي -30 ،نه
لدوى كوم رزق غواړم او نه دا ترې غواړم چي خواړه
ً چي هللا د مضبوط ځواك خاوند روزي
راكړي -38 ،يقينا
وركوونكى دئ.
( -)38-36د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى فرمايي چي پېريان او انسانان مي يوازي د
دې لپاره پيدا كړي چي زما عبادت وكړي ،دلته بايد لږ
ودرېږو او په دې ځان پوه كړو چي دا كوم عبادت دئ او
معنى ئې څه ده چي زموږ ټول ژوند احتوى كوي او زموږ د
پيدايښت هدف او مقصد دئ! داسي چي كه له هغه پرته بل
كار وكړو نو د خپل پيدايښت د هدف او مقصد خالف كار مو
كړى؟!! آيا دا خبره صحيح ده چي عبادت په لمانځه،
روژې ،زكات ،حج ،جهاد او اذكارو كي راخالصه كړو؟! كه
داسي وي نو هغه شېبې به څنگه تعبيروو چي دا كارونه
په كي نه كوو؟! د دې او دې ته ورته پوښتنو دقيق او
صحيح ځواب هغه مهال موندلى شو چي د (عبادت) په معنى
پوه شو ،عبادت عربي لفظ دئ ،اصل ئې عبد دئ ،عبد يعني
مريى او عبادت يعني مرييتوب ،او ته پوهېږې چي مريى
هغه چاته ويل كېږي چي:
 .1په بل خرڅ شوى وي او خپل واك ئې په بشپړه توگه هغه
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ته سپارلى وي.
 .2د ده په واك كي چي څه وي هغه د ده نه بلكي د ده د
آقا او مالك وي.
 .3هيڅ كار په خپله خوښه او د خپلي مرضي مطابق نشي
كولى ،يوازي هماغه څه كوي چي خپل آقا ورته امر كړى
وي.
 .4په خپلو ټولو كړو وړو كي د خپل مالك او بادار رضاء
لټوي ،د خپلي رضاء لپاره هيڅ نشي كولى.
 .3مريى نه شخصي دوست لري او نه دښمن ،د آقا دوست ئې
دوست او دښمن ئې دښمن وي.
نو عبادت يعني د هللا تعالى په وړاندي داسي مرييتوب
چي پورتنۍ ځانگړتياوي ولري ،عبادت يعني داسي ژوند چي
هللا تعالى ئې تا ته الرښوونه كړې ،په خپل ټول ژوند كي
هغه كړنالره او تگالره غوره كول چي هللا تعالى درښودلې،
دا عبادت ستا ټول ژوند احتوى كوي ،يوه شېبه ئې له دې
دائرې نه وځي ،په دې صورت كي ستا ناسته او والړه،
ويښه او خوب ،په پټي او دفتر كي كار ،ليكل او لوستل،
خوراك او څښاك او ټول نور ورځني كارونه عبادت گڼل
كېږي ،خو كه كوم كار دي او د ژوند كومه شېبه دي د
عبادت مغاير او د الهي الرښوونو خالف وه نو تا بغاوت
كړى ،هغه كار دي كړى چي ستا د ژوند د هدف او مقصد
خالف دئ.
 له دې مهمي الرښووني وروسته او متصل ويل شوي چي نه
له دوى كوم رزق غواړم او نه دا ترې غواړم چي خواړه
ً چي هللا د مضبوط ځواك خاوند روزي وركوونكى
راكړي ،يقينا
دئ ،دلته هم په كار ده لږ درنگ وكړو او وگورو چي د
دې وينا تړاو له مخكنۍ سره څنگه دئ او معنى ئې څه
ده!! په سطحي نظر سره خو داسي معلومېږي چي هللا تعالى
موږ د عبادت لپاره پيدا كړي يو ،ټوله توجه بايد دې
لوري ته واړوو ،نه يوازي هللا تعالى له موږ روزي نه
غواړي بلكي زموږ د روزي ذمه وال هم دئ ،هغه د داسي
مضبوط ځواك خاوند دئ چي هر چا ته په ښه توگه روزي
وركولى شي ،خو كه لږ ځير شو او د قرآن د نورو آيتونو
په رڼا كي د دې دقيقه معنى ولټوو نو راته جوته كېږي
چي دا مطلب په خاصه موخه دلته راوړل شوى ،موږ د نړۍ
اكثر اديان داسي مومو چي د ځينو لپاره دام او دكان
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ترې جوړ شوى ،له غولېدلو د هللا په نامه ډېر څه اخلي او
په خپل جيب او خېټي كي ئې اچوي ،د دوى روزي له هغه
څه تأمينېږي چي د هللا په نامه ئې د هللا له مظلومو او
غولېدلو بندگانو ترالسه كوي .له هر الهي دين سره همدا
معامله شوې ،تل الهي دين د يوې مكاري ډلي د رزق
وسيله گرځېدلى ،د همدې لپاره گورو چي هر پيغمبر د
توحيد لوري ته د بلني تر څنگ او متصل خپل قوم ته
ويلي :له تاسو هيڅ اجر نه غواړم ،زما اجر پر رب
العالمين دئ ،دلته ځكه تر دې مهمي او اساسي خبري
وروسته چي انسانان او پېريان مي يوازي د عبادت لپاره
پيدا كړي متصل ويل شوي چي هللا تعالى له تاسو هيڅ روزي
نه غواړي ،د دې عبادت معنى دا نه ده چي څوك د هللا په
نامه له تاسو څه ترالسه كړي.










 
ً هغو ته چي ظلم ئې كړى داسي ټاكلى
 -35نو يقينا
عذاب دئ لكه د دوى د يارانو ټاكلى عذاب ،نو په
تلوار دې له ما نه غواړي.

( -)35په دې مبارك آيت كي د تاريخ د ټولو ظالمانو
برخليك يو شان گڼل شوى ،اوسني ظالمان به هرو مرو له
هغه تور برخليك او شديد الهي عذاب سره مخامخ كېږي چي
د دوى سلف او مخكني ياران ورسره مخامخ شوي ،نو تلوار
دي نه كوي ،ظالمان دي داسي نه انگېري چي په دې ټاكلي
عذاب كي ځنډ يا له دې كبله دئ چي د دوى تدبيرونه
اغېزمن دي ،يا د عذاب وړ نه دي ،يا ښايي له هغه څه
سره به مخامخ نشي چي د دوى مخكني ياران ورسره مخامخ
شوي.








 
 -60نو هغو ته به افسوسناك حالت وي چي كفر ئې كړى
د خپلي هغي ورځي له كبله چي وعده ئې وركول كېږي.
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( -)60دا مبارك آيت د دې سورې ښكلې تتمه او جامع
خالصه ده ،كه وغواړو د دې مباركي سورې ټول پراخ مطالب
په يوې جملې كي خالصه كړو نو د وروستي آيت ژباړه
كفايت كوي ،ټوله سوره په دې راڅرخي چي قيامت
راتلونكى دئ ،الهي محاسبه به هرو مرو ترسره كېږي ،په
دې اړه ئې گڼ شمېر مضبوط دالئل زموږ مخي ته كېښودل،
په لومړيو آيتونو كي د قسمونو په پاى كي ويل شوي:
بېشكه چي له تاسو سره كېدونكې وعده رښتينې ده او دين
ً واقع
(د قيامت د ورځي مكافات او مجازات) حتما
كېدونكى دئ ،په دولسم آيت كي راغلي :پوښتي چي دا د
مكافات او مجازات ورځ به كله وي ،هغه ورځ چي دوى به
په اور معذب شي ،بيا د هغو ولسونو يادونه شوې چي د
كفر ،ظلم او له قيامت د انكار له كبله په الهي عذاب
اخته شوي ،دا دئ په وروستي آيت كي ويل شوي :هغو ته
به افسوس وي چي كفر ئې كړى؛ د خپلي هغي ورځي له كبله
چي وعده ئې وركول كېږي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الطور
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الطور) دئ چي همدا سوره
پرې پيل شوې 31 ،آيتونه لري ،د لومړيو اوو آيتونو
فواصل ئې د لومړي آيت (الطور) ته ورته صيغې دي ،د
ورپسې دوو آيتونو ئې (واقع) او (دافع) دي ،د نهم،
ً) دي او د
ً) او (دعا
ً)( ،سيرا
لسم او ديارلسم ئې (مورا
نورو ئې د يولسم آيت (مكذبين) او د دولسم آيت
(يلعبون) ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې د
الذاريات په څېر هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي
دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي.
دا مباركه سوره په داسي پنځو قسمونو پيل شوې چي د
موسى ﷵ او فرعون په قصې پوري مربوط دي ،پدې قسمونو
سره په حقيقت كي هغو سترو سترو پېښو ته اشاره شوې چي
له فرعون سره د موسى عليه السالم د مقابلې د تاريخي
قصې بارز نقاط او حساس او له پند او عبرت ډك پړاوونه
دي او د ټولي قصې خالصه وړاندي كوي او همدا سلسله پدې
شهادت وركوي چي ستا د رب عذاب هرو مرو واقع كېدونكى
دئ .كه فرعون ونه توانېدو چي د هللا له عذاب ځان
وژغوري ،نه قصرونو وژغورو ،نه لښكرو او نه د
مخالفينو تعذيب او ځورونو ،نو په دې كي شك مه كوه چي
ظالمان او فرعونان په هيڅ څه نه د هللا تعالى حتمي عذاب
دفع كولى شي او نه ئې ځنډولى .همدا حقيقت د قيامت او
اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي
دليل په توگه وړاندي شوى ،او ويل شوي :دا محتوم الهي
عذاب به هغه مهال ټول په خپلو سترگو وگوري چي قيامت
راشي ،آسمان په ځانگړې هيبتناكي خوځېدا سره وخوځېږي،
غرونه په ځانگړې حيرتناكي روانېدا سره روان شي ،هغه
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ورځ به د دغو درواغ گڼونكو حالت افسوسناك وي ،هغه چي
ً تكذيبولو ،همدا بې
قيامت او الهي محاسبه ئې عمدا
باوري د دې سبب شوې وه چي دوى په چټي مشغولتياوو او
لوبو كي مصروف وي ،د يوه هدفمن او مسئول انسان په
څېر ژوند كولو ته ئې پرې نږدي ،داسي څوك ترې جوړ كړي
چي د دوزخ د اور خس او خاشاك شي ،هغه ورځ به په
ځانگړي ټېل وهلو سره دوزخ ته ټېل وهل شي ،همغسي لكه
چي په دنيا كي ستر ستر مجرمين او جنايتكاران د زندان
لوري ته ټېل وهل كېږي ،ورپسې د متقيانو په اړه ويل
شوي :متقيان به په جنتونو او نعمتونو كي وي ،پر هغه
څه خوښي كوونكي چي خپل رب وركړي او خپل رب د دوزخ له
عذاب ساتلي ،دوى ته به وويل شي :د هغه څه له امله چي
تاسو كول په خوند خوند وخورئ او وڅښئ ،پر داسي
تختونو به ډډه وهلي ناست وي چي په منظمه توگه او په
ليكه برابر به اېښودل شوي وي.
د سورې په پاى كي په  42آيت كي ويل شوي:










 :  او هغو ته چي ظلم ئې كړى
پر دې عالوه بل عذاب دئ خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
يعني هغو ته چي د ظلم ،كفر او شرك الر ئې غوره كړې
تر هغه ستر اخروي عذاب وړاندي بل دنيايي عذاب دئ خو
د دوى ډېرى نه پوهېږي .او د سورې په تتمه كي ويل
شوي:



   
    



 :   او د خپل

ً ته زموږ تر سترگو الندي
رب حكم ته صبر وكړه چي يقينا
يې ،او د خپل رب په ستايني سره تسبيح وايه هغه مهال
چي پاڅېږې او د شپې په يوې برخي كي او د ستورو شا
اړولو پر مهال.
په دې كي رسول هللا ﷵ ته ويل شوي چي د صبر لمن كلكه
ونيسه ،تر هغه چي ستا رب خپله وروستۍ پرېكړه وكړي،
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مطمئن اوسه چي د دښمنانو په وړاندي يوازي نه يې بلكي
د خپل رب تر رعايت الندي يې.
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 -1قسم په طور -2 ،قسم په ليكل شوي كتاب -3 ،په
نشر شوو پاڼو كي -4 ،قسم په آباد شوي كور -3 ،قسم
په لوړ شوي چت -6 ،قسم په ډك شوي بحر -0 ،بې شكه
ً واقع كېدونكى دئ -8 ،هيڅ
چي ستا د رب عذاب حتما
دفع كوونكى ئې نشته.
( -)8-1لكه چي گورئ دلته پر الطور ،كتاب مسطور في رق
منشور ،البيت المعمور ،السقف المرفوع او البحر
المسجور لوړه شوې او له قسمونو وروسته ويل شوي :بې
ً واقع كېدونكى دئ ،هيڅ دفع
شكه چي ستا د رب عذاب حتما
كوونكى ئې نشته .تر هر څه وړاندي بايد وگورو چي دلته
په څه څه لوړه شوې ،او دا شيان څنگه پدې شهادت وركوي
ً واقع كېدونكى دئ او هيڅ دفع
چي ستا د رب عذاب حتما
كوونكى ئې نشته.
په دې اړه بايد څو خبري په پام كي ولرو:
 د دغو قسمونو د تفسير لپاره بايد تر هر څه د مخه
قرآن ته رجوع وكړو ،بايد په خپله د قرآن په متن كي د
دې قسمونو تفسير ولټوو او د قرآن په مرسته د هغوى په
مطلب ځان پوه كړو .خو بايد وگورو چي په قرآن كي د
دغو شيانو اصلي مطلب موندلى شو كه نه ،كه په قرآن كي
پدې اړه څه وضاحت شوى وي نو دا بايد موږ بلي هري
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مرجع ته له مراجعې مستغني كړي.
ً يو لفظ د ډېرو شيانو لپاره استعمالېږي او
 اكثرا
بېلي بېلي معاني ترې اخيستل كېږي ،په يوه محل كي يوه
معنى او په بل كي بله معنى ،د موقعيت او محل له مخي
د لفظ معنى تغيير كوي .اصوالً د هر لفظ معنى او مفهوم
بايد تر ټولو د مخه په هغي جملې كي ولټوو چي دا لفظ
پكى راغلى او بيا تر همدې جملې مخكي او وروسته جملو
كي او بيا په ټول مضمون كي .د قرآن د هر لفظ معنى هم
بايد ترټولو مخكي په هغه آيت كي ولټوو چي دا لفظ پكي
راغلى ،بيا په مخكنيو او وروستنيو آيتونو كي ،بيا په
مربوطه سورې كي او بيا په ټول قرآن كي.
 د الطور د سورې پدې قسمونو كي يو ئې ډېر واضح دئ
او په قرآن كي مكرر ياد شوى :الطور ،هغه غر چي موسى
عليه السالم پكي په پيغمبرۍ مبعوث شو او د هللا له لوري
د فرعون مقابلې ته ولېږل شو .د قرآن په څېر د بليغ
كالم تقاضا دا ده چي دا وروستي شيان هم بايد د موسى
عليه السالم له قصې سره تړاو ولري .راشئ وگورو چي د
موسى عليه السالم په قصې كي دا پاته شيان موندلى شو
كه نه .كه په قرآن كي له فرعوني نظام سره د موسى
عليه السالم د مقابلې د قصې بېلي بېلي برخي وڅېړو نو
څو ترټولو ستري او حساسي پېښي او ډېر بارز نقاط د هر
لوستونكي پام جلبوي:
 موسى عليه السالم د طور په غره كي هغه مهال په
پيغمبرۍ مبعوث او د فرعون مقابلې ته ولېږل شو چي له
ً لسو كلونو هجرت وروسته له مدين د مصر په لور
تقريبا
روان وو ،د شپې په تياره كي ئې الر وركه كړه ،لږ لري
د غره په ډډه كي رڼا په نظر ورغله ،پدې هيلي هغه لور
ته روان شو چي هلته به شپانه وي او ده ته به الر وښيي
او يا به د اور كومه سكروټه ترالسه كړي او خپل
ماشومان به له يخنۍ وژغوري ،خو هلته د هللا تعالى له
لوري په پيغمبرۍ مبعوث شو او د فرعون د مقابلې هغه
ستره دنده ورپه غاړه شوه چي ترخپل توان ئې ډېره ستره
او درنه گڼله.
 په ټولو پيغمبرانو كي يوازي موسى عليه السالم ته
داسي كتاب وركړى شوى چي تيار په لوحو كي ليكل شوى او
مسطور وو ،نورو ته د كتابونو او صحيفو يوازي وحي
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شوې ،مسطور او ليكل شوي كتابونه او صحيفې ندي وركړى
شوي .همدا كتاب بني اسرائيلو په (رق) كي وليكلو او
منتشر ئې كړ ،رق د غرڅه هغه پوستكي ته وايي چي له
وچولو او آړ وركولو وروسته ښه نرى كړى شوى او د نرۍ
پاڼي په څېر شوى وي ،هغه مهال به سپيڅلي كتابونه او
مهمي ليكني په داسي پوستكو باندي ليكل كېدل چي تر
اوږدې مودې ئې وساتلى شي.
 د فرعون مېرمني آسيه په موسى عليه السالم ايمان
راوړ ،فرعون تر شديد تعذيب الندي ونيوله ،د هغې په
پښو او السونو ئې مېخونه ټكوهل ،تر څو له ايمان الس
واخلي ،خو دغه مؤمنه او پر خداى مينه ښځه د همدې
شديد عذاب په وخت كي نه يوازي پر خپل ايمان ټينگار
كوي او د فرعون په قصر كي او د ده ترڅنگ له ژوند
خپله بېزاري اعالنوي ،بلكي له خپل رب غواړي چي خپل
لوري ته ئې وبلي او په خپلي خوا كي ورته (بيت :كور)
جور كړي .او هللا تعالى ئې سوال مني او په جنت كي ورته
دا كور جوړوي .په قرآن كي د (بيت المعمور :جوړ شوى
كور) لپاره بل تعبير نه شو موندلى ،پدې سره قرآن
غواړي مونږ پوه كړي چي فرعون د خپل اقتدار د بقاء او
د خپلو مخالفينو د ځپلو لپاره څه څه كول او په څنگه
څنگه سختو عذابونو ئې تعذيبول ،چي له يوې ښځي سره او
هغه هم د ده مېرمن ،داسي سلوك كېږي نو له نورو
مخالفينو سره به د فرعون معامله څنگه وه؟ لدې په ښه
توگه معلومېدى شي چي فرعون به له خپلو مخالفينو سره
څه كول!!
 فرعون خپل وزير هامان ته وايي :د پخو خښتو لوړ
(صرح :ماڼۍ او قصر) راته جوړ كړه تر څو بر آسمان ته
وخېژم او وگورم چي هلته د موسى رب شته كه نه!! هغه
فرعون ته داسي (مرفوع سقف) ،نه د اوسېدو قصر ،جوړ كړ
چي په تاريخ كي ئې مثال نه ليدل كېږي.
 د موسى عليه السالم او د فرعون د مقابلې قصه هلته
پاى ته رسېږى چي فرعون له خپل لښكر سره په بحر كي
غرق شو ،ټول بحر د دوى په مړو (مسجور :ډك) شو او هللا
تعالى موسى عليه السالم او د ده ملگرو ته په همدې بحر
كي نجات وركړ.
اوس او لدې توضيح وروسته پدې خبري پوهېدل آسان دي
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چي پدې قسمونو سره په حقيقت كي هغو سترو سترو پېښو
ته اشاره شوې چي له فرعون سره د موسى عليه السالم د
مقابلې د تاريخي قصې بارز نقاط او حساس او له پند او
عبرت ډك پړاوونه دي او د ټولي قصې خالصه وړاندي كوي
او همدا سلسله پدې شهادت وركوي چي ستا د رب عذاب هرو
مرو واقع كېدونكى دئ .كه فرعون ونه توانېدو چي د هللا
له عذاب ځان وژغوري ،نه قصرونو وژغورو ،نه لښكرو او
نه د مخالفينو تعذيب او ځورونو ،نو په دې كي شك مه
كوه چي ظالمان او فرعونان په هيڅ څه نه د هللا تعالى
حتمي عذاب دفع كولى شي او نه ئې ځنډولى.
كه په قرآن كي د دې قسمونو په اړه لدې ټول وضاحت
سره سره څوك د خپلي خوښي او رأيي تفسير كوي او له
كتاب مسطور ،بيت المعمور ،سقف المرفوع او بحر
المسجور داسي تعبيرونه وړاندي كوي چي نه په قرآن كي
كوم شاهد او دليل ورته په گوته كولى شي او نه د
قسمونو او ځواب ترمنځ تړاو او رابطه ښودلى شي ،دا
تفسير تفسير بالرأى دئ ،كه هر مفسر ته منسوب شوى وي
د منلو ندئ ،كوم معتبر مفسر ته د دې رأيي د انتساب
په وجه د دې پر ځاى چي د قرآن پدې وضاحتونو او د
قرآن په رڼا كي د دې قسمونو د تفسير په اړه شك وكړو
بايد برعكس دې منلي شخص ته دا انتساب غلط وگڼو او په
پوره ډاډ او اطمئنان سره ووايو چي يا دغه مفسر
اشتباه كړې او يا راوي غلط شوى .بايد پدې كي هيڅ شك
ونكړو چي لدې قسمونو مراد فقط او فقط همدا د موسى
عليه السالم او د فرعون د قصې هغه پنځه مهمي پېښي دي
چي په قرآن كي ذكر شوې دي نه بل څه .دا سمه خبره نده
چي څوك د قرآن په مقابل كي د بل چا خبري ته اعتناء
وكړي او د هغه په خاطر د يوه آيت داسي تفسير ومني چي
له قرآن سره اړخ نه لگوي.
د الطور د سورې د قسمونو لدې شرحي څو نتيجې ترالسه
كوو:
 قسمونه د يوې مهمي مدعا د اثبات لپاره راغلي.
 دا قسمونه هم په خپل منځ كي او هم د قسمونو له
ځواب سره ژوري اړيكي لري.
لكه څنگه چي انسان په خپلي مدعا د خپل مخاطب د
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حقيقت كي هغه څه د شاهد په توگه وړاندي كېږي چي
مخاطب قانع كړي او د قسم كوونكي خبره ومني ،لكه چي
انسان د خپل مخاطب قانع كولو لپاره قسم ته پناه وړي
او پداسي څه لوړه كوي چي د مخاطب زړه ته ئې له قسم
ً رښتيا
وروسته دا خبره ولوېږي چي اوس نو دى حتما
وايي ،همداراز قرآن د خپلو مهمو ادعاگانو د اثبات
لپاره له همدې اسلوب كار اخلي ،پداسي څه لوړه كوي چي
مخاطب ته واضح او څرگند وي او د مدعا د اثبات په اړه
د دليل حيثيت ولري ،مخاطب متقاعد كړي او د شك مجال
ورته پرې نږدي.
 هيڅوك د خپلي ادعاء د اثبات لپاره داسي دليل نه
وړاندي كوي چي مخاطب ته ئې مجهول ،غيرقابل فهم او تر
اصل مدعا زيات ناڅرگند وي .قرآن د لمر ،سپوږمۍ،
آسمان ،زمكي ،شپې ،ورځي ،سباوون ،ستوري او دې ته
ورته په څرگندو او واضح شيانو لوړه كوي او د خپلي
ادعاء د ثبوت لپاره ئې د څرگند دليل په توگه د مخاطب
مخي ته ږدي.
د دې نتائجو له مخي د هغو كسانو په اړه چي وايي:
له سقف المرفوع مراد آسمان دئ او له بيت المعمور
مراد هغه بيت المعمور (جوړه شوې خونه) چي په آسمان
كي ده او له بحر المسجور مراد د قيامت په ورځ په
بحرونو اور گډېدل او د نورو قسمونو په اړه دې ته
ورته نظريات لري ،وايو :پدې سره دوى څو اشتباهات
كوي:
 د كالم د نظم ،يووالي او همغږۍ غوښتنو ته ئې پام
ندئ كړى ،نه ئې د قسمونو تر منځ يووالي ته اهتمام
كړى او نه د قسمونو او ځواب تر منځ ارتباط ته.
 آسمان او په آسمان كي بيت المعمور څنگه پدې شهادت
ً راتلونكى دئ؟
وركوي چي د هللا عذاب حتما
 كافر خو نه بيت المعمور مني او نه د قيامت په ورځ
د بحرونو اور اخيستل ،نو څنگه به پدې باندي قسم سره
پدې خبري قانع شي چي په رښتيا د هللا عذاب واقع كېدونكى
دئ؟!
 د (مسجور) اصلي معنى (ډك) ده نه اور اخيستى.
دا خو تفسير بالرأى شو ،دا دوى ولي د قرآن په
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وضاحت اكتفاء نكوي او هرومرو داسي رأيه وړاندي كوي
چي په قرآن كي ورته دليل نشي موندلى.
 كه په قرآن كي د موسى عليه السالم او فرعون په هغي
قصې كي چي له (طور) پيل او په (بحرالمسجور) پاى ته
ورسېده ،مونږ دا ټول قسمونه موندلى شو ،نو بيا ولي
پدې اكتفاء ونكړو؟! دا پداسي حال كي چي يوازي پدې
سره هم د قسمونو تر منځ او هم د قسمونو او ځواب
ترمنځ ژور ارتباط مراعات كېږي او دا خبره په ډاگه
كېږي چي د هللا د واقع كېدونكي عذاب مخه هيڅوك نشي
نيولى ،په بحر كي د فرعون غرقېدل ئې ښه واضح مثال
دئ .هو؛ هيڅوك او هيڅ څه ظالمان د هللا له عذابه نشي
ژغورلى ،دا دئ په دې سورې كي د پورتنۍ خبري د اثبات
لپاره د فرعون غرقېدل او د يوه داسي چا په الس د ده
ظالمانه واكمني نسكورېدل د دليل په توگه وړاندي شوي
چي له كتاب پرته ئې بل څه په الس كي نه وو.
كه وروستيو مباركو آيتونو ته ځير شو نو راته جوته
كېږي چي دلته هم د قرآن د نورو مواردو په څېر په
دنيا كي له فرعونيانو سره الهي محاسبه او د خپلو
ظلمونو له كبله په شديد عذاب اخته كېدل د قيامت او
اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي
دليل په توگه وړاندي شوى.
دې ته مو پام وي چي د بيت المعمور په اړه دوه
رأيي وړاندي شوې :ځينو ترې كعبه مراد كړې او ځينو د
آسمان بيت المعمور ،خو دا ئې نه دي ويلي چي دا بيت
ً
المعمور څنگه په دې گواهي وركوي چي د هللا عذاب حتما
واقع كېدونكى دئ ،د البحر المسجور گڼ شمېر تعبيرونه
شوي ،ځينو ډك ،ځينو تش ،ځينو اور اخيستى ،ځينو
مختلط ،ځينو محبوس معنى كړى ،او دا ئې په قيامت پوري
مربوط حالت گڼلى ،خو دا ئې نه دي ويلي چي د قيامت
اړوند پېښي څنگه د دې دليل كېدى شي چي الهي عذاب
هيڅوك نشي ستنولى ،د قرآن هغه مخاطب چي آخرت او
قيامت نه مني څنگه به د قيامت اړوند پېښي د گواه په
توگه قبلوي؟ ځينو السقف المرفوع د آسمان په معنى
نيولى ،په داسي حال كي چي د سقف اصلي معنى د خوني چت
دئ ،په قرآن كي آسمان د السقف په نامه نه دئ ياد شوي
ً) گڼل شوى،
ً محفوظا
بلكي سقف ته ورته گڼل شوى (سقفا
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دلته ويل شوي :و السقف المرفوع :قسم په هغه لوړ شوي
چت ،دا سقف بايد د يوې خوني معروف چت وي نه آسمان،
قرآن موږ ته دا مرفوع خونه او سقف ئې راښودلى ،په
قرآن كي د دې لوړي خوني يادونه شوې ،د قرآن هر مخاطب
ته معروف سقف دئ ،قرآن موږ ته د فرعون هغه صرح
راښودلى چي هامان ورته جوړ كړ او په حقيقت كي له لوړ
چت پرته بل څه نه دئ ،دلته او د الطور او كتاب مسطور
په څنگ كي د هغه يادونه موږ ته په واضح توگه ښيي چي
مراد ئې همدا مرفوع سقف دئ نه آسمان ،همدا سقف په دې
گواهي وركوي چي فرعون ونشو توانېدى د هللا عذاب دفع
كړي.
 همداراز البيت المعمور د معرفه په صيغې راغلى ،د
دې بيت المعمور يادونه بايد په قرآن كي شوې وي ،آيا
له هغه بيت پرته چي د فرعون مېرمني له هللا تعالى غوښتې
وه بل البيت المعمور موندلى شو؟!!





















   
   










  



  
    
 
 -5كومه ورځ چي آسمان په ځانگړې خوځېدا سره
وخوځېږي -10 ،او غرونه په ځانگړې روانېدا سره

303پلوشې
د قرآن
الطور

روان شي -11 ،نو افسوس په دې ورځ دغو درواغ
گڼونكو ته -12 ،هغه چي په چټي مشغولتياوو كي لوبي
كوي -13 ،هغه ورځ چي په ځانگړي ټېل وهلو سره به
دوزخ ته ټېل وهل شي -14 ،دا همغه اور دئ چي تاسو
تكذيبولو -13 ،نو آيا دا كوم جادو دئ او كه تاسو
داسي يئ چي نه وينئ -16 ،ورننوځئ ،نو كه صبر كوئ
يا صبر نه كوئ درته يو شان دئ ،يوازي د هغه څه له
مخي سزا دركول كېږي چي تاسو كولو.
( -)16-5لكه چي گورئ په مخكنيو مباركو آيتونو كي ويل
ً واقع كېدونكى دئ ،داسي
شوي چي ستا د رب عذاب حتما
څوك نشته چي هغه دفع كړي ،همدا حقيقت د قيامت او
اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي
دليل په توگه وړاندي شوى .په دې مباركو آيتونو كي
ويل شوي:
 دا محتوم الهي عذاب به هغه مهال ټول په خپلو
سترگو وگوري چي قيامت راشي ،آسمان په ځانگړې
هيبتناكي خوځېدا سره وخوځېږي ،غرونه په ځانگړې
حيرتناكي روانېدا سره روان شي ،هغه ورځ به د دغو
درواغ گڼونكو حالت افسوسناك وي ،هغه چي قيامت او
ً تكذيبولو ،همدا بې باوري د دې
الهي محاسبه ئې عمدا
سبب شوې وه چي دوى په چټي مشغولتياوو او لوبو كي
مصروف وي ،د يوه هدفمن او مسئول انسان په څېر ژوند
كولو ته ئې پرې نږدي ،داسي څوك ترې جوړ كړي چي د
دوزخ د اور خس او خاشاك شي ،هغه ورځ به په ځانگړي
ټېل وهلو سره دوزخ ته ټېل وهل شي ،همغسي لكه چي په
دنيا كي ستر ستر مجرمين او جنايتكاران د زندان لوري
ته ټېل وهل كېږي ،دغه مهال به ورته وويل شي :دا همغه
اور دئ چي تاسو تكذيبولو ،نو آيا دا كوم جادو دئ او
كه تاسو داسي يئ چي نه وينئ ،آيا ستاسو هغه دروغجن
تبليغات صحيح وو چي د پيغمبر په اړه به مو ويل:
جادوگر دئ ،او كه ستاسو سترگي ړندې وې او د دې حقيقت
له درك عاجز وئ ،اوس په خپله قضاوت وكړئ ،دا تاسو او
دا ئې هغه دوزخ چي تاسو ترې انكار كولو ،ورننوځئ،
اوس كه صبر كوئ يا صبر نه كوئ درته گټه نه رسوي،
ستاسو د صبر او نه صبر پايله يو شان ده ،يوازي د هغه
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څه له مخي سزا دركول كېږي چي تاسو كولو ،نه كم او نه
زيات ،ستاسو عملونه داسي ول چي دغه سزا ورسره ښايي.

   
   
  



  














ً چي متقيان به په جنتونو او نعمتونو كي
 -10يقينا
وي -18 ،پر هغه څه خوښي كوونكي چي خپل رب وركړي
او خپل رب د دوزخ له عذاب ساتلي -15 ،د هغه څه له
امله چي تاسو كول په خوند خوند وخورئ او وڅښئ،
 -20په داسي حال كي چي پر ليكه شوو تختونو به ډډه
وهلي ناست وي او له حور عين سره به ئې جوړه جوړه
كړو.
كي

( -)20-10په دې مباركو آيتونو
متقيانو حالت داسي انځور شوى:
 متقيان به په جنتونو او نعمتونو كي وي،
 پر هغه څه خوښي كوونكي چي خپل رب وركړي او خپل رب
د دوزخ له عذاب ساتلي،
 دوى ته به وويل شي :د هغه څه له امله چي تاسو كول
په خوند خوند وخورئ او وڅښئ،
 پر داسي تختونو به ډډه وهلي ناست وي چي په منظمه
توگه او په ليكه برابر به اېښودل شوي وي.
 هللا تعالى به ئې له حور عين سره جوړ جوړه كړي.
مېرمني به ئې ښايسته وي او ښكلې غټي توري سترگي به
ئې وي.
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 -21او هغه چي ايمان ئې راوړى او زوزات (اوالد) ئې
په ايمان كي د دوى متابعت كړى؛ اوالد به ئې ورسره
يوځاى كړو او د دوى د عملونو هيڅ څه به ورته كم
نه كړو ،هر كس د هغه څه گرو كي دئ چي كړي ئې دي،
 -22داسي مېوه او غوښه به وركړو چي د دوى زړه ئې
غواړي -23 ،يو له بل به داسي جامونه ترالسه كوي چي
نه به په هغه كي چټي وينا وي او نه گناه كول-24 ،
داسي ځوانكي به ئې پرې راچورلي چي خوندي ساتل شوو
ملغلرو ته به ورته وي.
( -)24-21په دې مباركو آيتونو كي د جنتيانو په اړه
مزيد ويل شوي:
 هغه چي ايمان ئې راوړى او اوالد ئې په ايمان كي د
دوى متابعت كړى؛ هللا تعالى به د دوى اوالد ورسره يوځاى
كړي ،چي له خپل اوالد د بېلوالي اندېښنه ئې ونه
ځوروي ،كه څه هم د دواړو تر منځ د مقام او منزلت له
پلوه ډېر توپير وي او درجې ئې سره متفاوتي وي ،خو
داسي نه چي دوى له خپل لوړ مقام راټيټ كړي ،نه؛ د
دوى د عملونو د بدلې هيڅ څه به ترې كم نه كړي ،له هر
چا سره به د هغه د كړنو مطابق معامله كېږي ،يو به د
بل د گناه بار په اوږو نشي وړلى ،كه څوك جنت ته
درومي نو د خپل ايمان او نېك عمل له كبله به درومي
او كه ئې دوزخ په برخه كېږي خپل غلط باورونه او بد
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عملونه به ئې دوزخ ته بيايي ،نسبي او نسلي اړيكي نه
څوك جنت ته بيايي او نه دوزخ ته ،هر كس د خپل عمل په
گرو كي دئ .خو هللا تعالى د ځينو لپاره په دې عامي الهي
قاعدې اوضابطې كي استثناء اېښې ده ،له هغوى سره
معامله تر عدل لوړه او د فضل له مخي وي ،لكه چي قرآن
فرمايي:
    
    








المدثر41-38 :
هر نفس د هغه څه له امله په گرو كي دئ چي كړي ئې دي؛
له اصحاب اليمين پرته ،چي په جنتونو كي به يو له بل
د مجرمينو په اړه پوښتي.
 هره هغه مېوه او هره هغه غوښه به ورته ميسر وي چي
د دوى زړه ئې غواړي.
 يو له بل به د څښاك او شربتونو داسي جامونه ترالسه
كوي چي نه به په هغه كي چټي وينا وي او نه گناه كول،
د دنيا د شرابو په څېر به نه وي چي انسان بې سده
كوي ،ژبه ئې له واكه وځي او په چټي خبرو لگيا كېږي،
حواس ئې مخدوش كوي او گناه ته ئې هڅوي.
 داسي ځوانكي به ئې په خدمت كي وي چي د دوى شاوخوا
به تاوېږي او هره شېبه به خدمت ته چمتو وي ،په ښايست
او صفايي كي به داسي ملغلرو ته ورته وي چي په صدف كي
خوندي ساتل شوې وي.











   
   
   








 
 -23او ځيني به پر ځينو نورو مخ راواړوي په داسي
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حال كي چي يو به بل پوښتي -26 ،وايي به :موږ تر
دې وړاندي په خپل خپل ټبر كي (له خپل رب)
وېرېدونكي وو -20 ،نو هللا پر موږ احسان وكړ او موږ
ئې له سوزوونكي عذاب وساتلو -28 ،موږ داسي وو چي
ً چي دى مهربان
وړاندي مو دى بللو (لمانځلو) ،يقينا
احسان كوونكى دئ.
( -)28-23په دې مباركو آيتونو كي د جنتيانو خپل منځي
خبري داسي انځور شوې:
 ځيني به ځينو نورو ته مخ ورواړوي په داسي حال كي
چي يو به بل پوښتي ،وايي به :موږ تر دې وړاندي په
خپل خپل ټبر كي له خپل رب وېرېدونكي وو ،د همدې وېري
له كبله مو له هغه څه ځان ساتلو چي نور ئې دوزخ ته
ورسول.
 د همدغي وېري له كبله هللا تعالى پر موږ احسان وكړ
او موږ ئې له سوزوونكي عذاب وساتلو.
 موږ په دنيا كي داسي وو چي هللا تعالى مو بللو او
ً چي دى مهربان احسان كوونكى دئ ،په
لمانځلو ،يقينا
خپل رحمت او احسان سره ئې موږ دې مقام ته راورسولو.




  




  
   
   
  
 -25نو پند وركوه چي ته د خپل رب د پېرزويني له
امله نه كوم كاهن يې او نه كوم مجنون -30 ،آيا
وايي :يو شاعر دئ چي موږ ورته (د داسي حالت)
انتظار كوو چي شك قطع كوي (له منځه وړي)-31 ،
ووايه :انتظار وكړئ چي زه هم له تاسو سره يو ځاى
د انتظار كوونكو په ډلي كي يم.
( -)31-25د دې مباركو آيتونو په معنى د ښه پوهېدو
لپاره الندي ټكي په پام كي ولرئ:
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 دلته رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي پند وركولو ته
دوام وركړه ،ته د خپل رب د پېرزويني له امله نه كوم
كاهن يې او نه كوم مجنون ،دا د دښمن غلط تورونه دي،
كله ستا ويناوي له هغو كاهنانو سره ورته بولي چي
خلكو ته به ئې په درواغو د غيب خبري كولې او په بدل
كي به ئې شكرانې ترالسه كولې ،او كله ستا سترو سترو
ويناوو ته په پام سره د لېوني او پېرياني نوم
درباندي ږدي.
 آيا دوى ستا په اړه كله بيا دا وايي :يو شاعر دئ
چي موږ ورته د داسي حالت انتظار كوو چي شك قطع كوي
او له منځه ئې وړي او حقيقت څرگندېږي ،يعني ډېر ژر
به د ده په اړه زموږ شكونه له منځه والړ شي او ثابته
به شي چي دى يا كاهن دئ ،يا مجنون دئ او يا يو شاعر،
وايي د (ريب المنون) انتظار ورته كوو ،د ريب معنى شك
او د المنون قطع كوونكى ده ،په دې اړه گڼ شمېر
تعبيرونه زموږ مخي ته راځي :د زمانې بدلون ،د مرگ
نزول ،مشكوك مرگ ،خو دغو تعبيرونو ته د انسان د زړه
دړه نه پرانيستل كېږي ،له الفاظو چي كوم څرگند مطلب
اخيستل كېږي همغه پورتنى مطلب دئ او دا ئې مصداقونه
گنلى شو.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي ورته ووايي :انتظار وكړئ
چي زه هم له تاسو سره يو ځاى د انتظار كوونكو په ډلي
كي يم ،دواړه به وگورو چي زه څوك يم او تاسو څوك ،او
په راتلونكي كي به له كوم كوم برخليك سره مخامخ
كېږو.
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 -32آيا خپل عقلونه ئې پر دې گماري ،يا دوى طغيان
كوونكي وگړي دي -33 ،آيا وايي :له ځانه ئې جوړ
كړى؟ نه؛ بلكي ايمان راوړونكي نه دي -34 ،نو د ده
په څېر كومه وينا دي راوړي كه رښتيني وي -33 ،آيا
له كوم شي (خالق) پرته پيدا شوي او كه دوى په
خپله پيدا كوونكي دي -36 ،آيا دا آسمانونه او دا
زمكه ئې پيدا كړي؟! نه؛ بلكي يقين كوونكي نه دي،
 -30آيا ستا د رب خزانې لدوى سره دي يا دوى په
خپله واكمن دي؟!  -38آيا كومه زينه ورسره ده چي
پرې (بر درومي او) اورېدل كوي؟! نو د دوى كوم
اورېدونكى دي څرگند دليل راوړاندي كړي -35 .آيا
لوڼي ده ته او زامن تاسو ته دي؟!  -40آيا كومه
بدله ترې غواړې داسي چي دوى ئې له تاوان درانه
كړى شوي؟!  -41آيا د غيب (علم) ورسره دئ چي دوى
ئې ليكي؟!  -42آيا د پټ تدبير اراده لري ،نو هغه
چي كفر ئې كړى دوى په خپله د پټ تدبير په منگولو
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كي دي -43 ،آيا له هللا پرته بل معبود لري ،هللا ته له
هغه څه سپېڅلتيا ده چي دوى ئې (ورسره) شريكوي.
( -)43-32په دې مباركو آيتونو كي د منكرينو او
مكذبينو په اړه داسي پوښتني شوې چي د دعوت په وړاندي
د دوى د دريځونو حقيقت جوتوي ،پوښتني داسي دي:
 آيا خپل عقلونه ئې پر داسي غلطو ويناوو او
نارواوو دريځونو گماري؟ يا سركښ دي او طغيان ئې دې
ته هڅوي؟!!
 آيا دا ادعاء كوي چي دا قرآن رسول هللا ﹽ له ځانه
جوړ كړى؟ او كه د دې غلطي ادعاء اصلي وجه دا ده چي
دوى په هيڅ توگه او هيڅكله ايمان راوړونكي نه دي ،كه
دوى په خپلي ادعاء كي رښتيني وي نو د قرآن په څېر
كومه وينا دي راوړي،
 آيا له كوم خالق پرته پيدا شوي او كه دوى په خپله
پيدا كوونكي دي؟ نه له خالق پرته د مخلوق پيدا كېدا
ممكنه ده او نه انسان په خپله د ځان خالق دئ ،د
انسان عقل نه دا خبره منلى شي چي كوم مخلوق دي له
خالق پرته پيدا شوى وي او نه دا چي انسان ته د خالق
په سترگه وگوري ،انسان د هيڅ څه پيدا كولو توان نه
لري.
 آيا دا آسمانونه او دا زمكه ئې پيدا كړي؟! آيا د
آسمانونو او زمكي په پيدايښت كي كومه ونډه لري او
كوم څه ئې پيدا كړي؟!! ښه پوهېږي چي نه ئې څه پيدا
كړي او نه د څه پيدا كولو توان لري ،د دوى اصلي
ستونزه دا ده چي يقين كولو او ايمان راوړلو ته چمتو
نه دي.
 آيا ستا د رب خزانې له دوى سره دي يا دوى په خپله
واكمن دي؟! آيا هللا تعالى د خپلو نعمتونو او رحمت
خزانې دوى ته سپارلې او كلياني ئې له دوى سره دي او
وېش ئې دوى ته سپارل شوى ،او كه دوى په خپله د خزانو
واكمن او خاوند دي ،دا پرېكړه د دوى په واك كي ده چي
څوك مستحق وگڼي او څوك غيرمستحق؟! كه داسي نه وي او
هللا تعالى د خپلو پېرزوينو او رحمت وېش بل چا ته نه وي
سپارلى او دا پرېكړه په خپله كوي چي چا ته څه وركړي؛
نو ولي له تا سره له دې كبله حسادت كوي او ستا
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مخالفت او دښمنۍ ته ئې مال تړلې چي هللا تعالى ته د
پيغمبر په توگه غوره كړې؟!!
 آيا كومه زينه ورسره ده چي د آسمان په لوري پرې
بر درومي او اورېدل كوي؟! بر په آسمان كي ئې داسي څه
اورېدلي چي د دوى ويناوي تصديقوي ،كه داسي وي نو د
دوى كوم اورېدونكى دي څرگند دليل راوړاندي كړي.
 آيا لوڼي ده ته او زامن تاسو ته دي؟! آيا عجيبه
نه ده چي تاسو هللا تعالى ته لوڼي منسوبوئ او ځان ته
زامن خوښوئ؟! زامن تر لوڼو غوره گڼئ او لوڼي ټيټي،
خو سره له دې ځان ته زامن خوښوئ او هللا تعالى ته لوڼي
منسوبوئ!!! د دې وينا يو بل تعبير هم محتمل دئ او
هغه دا چي تاسو د زامنو پيدايښت ځان او د خپلي
مېړاني قوت ته منسوبوئ نو ځكه ئې پر پيدا كېدو خوښ
وئ او د لوڼو په پيدايښت كي د خپلي مېړاني نښه نه
گورئ او هللا تعالى ته ئې منسوبوئ نو ځكه پرې ناراض وئ
او ځان ته ئې پېغور گڼئ!!
 آيا كومه بدله ترې غواړې داسي چي دوى ئې تاوان
گڼي او پر خپلو اوږو دروند بار؟! نو ځكه ئې مخالفت
ته مال تړلې؟!!
 آيا د غيب (علم) ورسره دئ چي دوى ئې ليكي؟! نو
ځكه پر تا د بدو ورځو راتلو انتظار كوي!!
 آيا د پټ تدبير اراده لري ،ستا په ضد توطئې جوړوي
او غواړي تاوان درورسوي ،نو ځكه خلكو ته وايي :لږ
انتظار وكړئ او وگورئ چي څه ورسره كېږي؟!! خو په دې
دي پوه شي چي دا تدبيرونه به ئې د گټي پر ځاى تاوان
ورورسوي ،د خپل كفر له كبله د پټ الهي تدبير په
منگولو كي دي.
 آيا له هللا پرته بل معبود لري؟ آيا له هللا تعالى پرته
ئې داسي معبود موندلى چي د لمانځني وړ وي؟!! هللا ته له
هغه څه سپېڅلتيا ده چي دوى ئې ورسره شريكوي.
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 -44او كه د آسمان كومه ټوټه وگوري چي
راپرېوتونكې ده وايي به :متراكمه ورېځ ده -43 ،نو
تر هغه ئې پرېږده چي له خپلي هغي ورځي سره مخامخ
شي چي په هغې كي به بې سده كړى شي -46 ،هغه ورځ
چي پټ تدبير به ئې هيڅ څه نشي ترې دفع كولى او نه
به ئې مرسته كېدى شي -40 ،او هغو ته چي ظلم ئې
كړى پر دې عالوه بل عذاب دئ خو د دوى ډېرى نه
پوهېږي.
( -)40-44په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته ويل
شوي:
 ستا د عنادي مخاطبينو او د قيامت او الهي محاسبې
د منكرينو حالت داسي دئ چي كه د دوى له غوښتني سره
سم له آسمانه كوم عذاب د نازلېدو په حال كي وگوري ،د
آسمان كومه ټوټه وگوري چي راپرېوتونكې ده نو د دې په
ځاى چي عذاب ئې وگڼي او له كفر او شرك الس واخلي؛
متراكمه ورېځ به ئې گڼي چي پر دوى به تېز باران
ووروي ،د دوى بصيرت ځپل شوى او د زړه سترگي ئې ړندې
شو ې ،نعمت ته د نقمت په سترگه گوري او عذاب ته د
نعمت په سترگه.
 تر هغه ئې پرېږده چي د عذاب ورځ ئې راورسېږي ،له
هغي ورځي سره مخامخ شي چي له هيبته به ئې بې سده شي،
هغه ورځ چي پټ تدبير به ئې هيڅ څه نشي ترې دفع كولى
او نه به داسي څوك مومي چي د دوى مرسته وكړي.
 هغو ته چي د ظلم ،كفر او شرك الر ئې غوره كړې تر
هغه ستر اخروي عذاب وړاندي بل دنيايي عذاب دئ خو د
دوى ډېرى نه پوهېږي .دا مطلب په بل ځاى كي په دې
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ووړ

(رالنډ

او هرو مرو به تر لوى عذاب وړاندي
دنيايي) عذاب وروڅكو؛ تر څو راوگرځي.
يعني دوى 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.
















  
ً ته
 -48او د خپل رب حكم ته صبر وكړه چي يقينا
زموږ تر سترگو الندي يې ،او د خپل رب په ستايني
سره تسبيح وايه هغه مهال چي پاڅېږې؛  -45او د شپې
په يوې برخي كي او د ستورو شا اړولو پر مهال.
( -)49-48دا دواړه آيتونه چي سره تړلي دي او په گډه
يو آيت ترې جوړېږي د دې سورې ښكلې تتمه او جامع خالصه
ده ،په دې كي رسول هللا ﷵ ته الرښوونه شوې چي:
 د خپل رب حكم ته صبر كوه ،تر هغه د دعوت په چارو
كي د صبر لمن كلكه ونيسه او د خپل رب احكام پلي كوه
چي ستا رب خپله پرېكړه وكړي ،د حق له دښمنانو سره د
محاسبې وخت راشي او هغه مهلت پاى ته ورسېږي چي ستا
رب دوى ته وركړى.
 مطمئن اوسه چي ته د خپل رب تر رعايت او عنايت
الندي يې او يوازي دي نه پرېږدي .
 د خپل رب په ستايني لگيا اوسه ،هغه مهال هم چي
پاڅېږې او د شپې په يوې برخي كي هم او د ستورو شا
اړولو پر مهال هم.
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بايد وگورو چي په دغو دريو وختونو سره كومو كومو
مشخصو وختونو ته اشاره شوې .دې ته په پام سره چي (من
اليل :د شپې يوه برخه) خاص وخت افاده كوي نو دوه نور
َّ
(حين تقوم) او (ادبار النجوم) هم دوه خاص وختونه دي،
په كالم كي د نظم تقاضا دا ده چي (حين تقوم) سحر له
اليل) ماښام او ماخستن او
َّ
خوبه پاڅېدل وي( ،من
(ادبار النجوم) تر فجر وړاندي هغه مهال چي د ستورو
شا اړول پيل شي ،له ختيزه ئې لمن په ټولېدو شي او د
رڼا په زياتېدو سره يو په بل پسي له سترگو پټېږي ،چي
دا د تهجد د لمانځه وخت دئ.
لكه چي گورئ د سورې په پيل كي ويل شوي :ستا د رب
عذاب واقع كېدونكى دئ ،هيڅ دفع كوونكى ئې نشته ،د دې
مهم مطلب د اثبات لپاره د فرعون تور برخليك د شاهد
او گواه په توگه وړاندي شو ،همدا حقيقت د قيامت او
اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي
دليل په توگه زموږ مخي ته كېښودل شو او په ټولي سورې
كي دغه موضوع په تفصيل سره وڅېړل شوه چي د حق دښمنان
به هم په دنيا كي خپل عذاب گوري او هم په آخرت كي،
دا دئ د سورې په پاى كي هم رسول هللا ﷵ ته ويل شوي چي د
صبر لمن كلكه ونيسه ،تر هغه چي ستا رب خپله وروستۍ
پرېكړه وكړي ،مطمئن اوسه چي د دښمنانو په وړاندي
يوازي نه يې بلكي د خپل رب تر رعايت الندي يې.
َّ
ِر
ْف
َغ
َسْت
َ أ
نت
ِالَّ أ
ه إ
ِكَ ،أشهد أن الَ إ
مد
ِح
َب
َّ و
هم
َان
ْح
سُب
َْ
ُكَ
َكَ
ِٰلَ
َْ
اللُ
َ
َِلي
ُ إ
توب
و
َأُ
ْكَ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النجم
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (النجم) دئ چي همدا سوره
پرې پيل شوې 10 ،آيتونه لري ،له لومړي آيت تر  57پوري
د ټولو آيتونو فواصل د لومړي آيت (هوىٰ) ،ته ورته دي،
د  22او  28ئې (االٰزفة) او (كاشفة) دي ،د ورپسې دريو
آيتونو (تعجبون) ته ورته دي ،او آخري آيت ئې په
(واعبدوا) پاى ته رسېدلى او ټولي سورې ته ئې ډېر ډېر
ښكلى او په زړه پوري غږ او وزن وركړى .د آيتونو
اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په
لومړيو كلونو كي نازل شوي.
د دې مباركي سورې د بحث محوري موضوع دا ده چي
قيامت رانږدې شوى ،د دې ادعاء د اثبات لپاره د ستورو
غورځېدا د شاهد او دليل په توگه وړاندي شوې ،په
لومړي آيت كي په هغه ستوري لوړه شوې چي په ناڅاپي
توگه پرېوځي ،له خپل مسير وځي او الندي لوېږي ،د
ستورو راغورځېدا ښيي چي د عالم دا ستره ماڼۍ زړه
شوې ،له چت او دېوالونو ئې خښتي يوه په بلي پسي
راغورځي ،له دې معلومېږي چي د ورانېدو وخت ئې رانږدې
شوى.
ورپسې ويل شوي چي ستاسو ملگرى نه تېروتى او نه بې
الري شوى او نه له خپلي هوى او هوس خبري كوي ،كوم
قرآن چي د ده په الس تاسو ته وړاندي شوى دا د ده خپل
كتاب نه بلكي د هللا تعالى كتاب دئ ،ويناوي ئې د ده
خپلي ويناوي نه دي د هللا تعالى كالم دئ چي ده ته د
فرشتې له لوري وحي كېږي ،د سورې په پاى كي او د گڼ
شمېر اړوند قضاياوو له څېړلو وروسته راغلي :قيامت
رانږدې شوى ،نو اې د قيامت منكرينو! آيا لدې خبري
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تعجب كوئ او د ژړا پر ځاى خاندئ؟ كله چي رسول هللا ﷵ
تاسو ته د قيامت د رانږدې كېدو خبره كوي ورپوري
خاندئ ،په داسي حال كي چي كبر كوونكي يئ ،په ډېر
غرور او مستۍ سره پر ده او د ده پر خبري خاندئ!! كه
د سورې دا دواړه برخي څنگ په څنگ كي كېږدو نو راته
جوته كېږي چي قريشو د پيغمبر عليه السالم پدې خبري
تعجب كولو او په استهزاء او تمسخر سره به ئې هغه
ردوله چي ده ورته ويل :د قيامت ورځ رانږدې شوې ،دا
دنيا به له منځه ځي او ټول به د حساب او كتاب او د
جزاء او سزا عالم په لور درومو ،پر دې خبري به ئې نه
يوازي تعجب كولو بلكي رسول هللا ﹽ ته به ئې د تېروتي او
الروركي خطاب كولو!! نو ځكه په دوهم آيت كي ويل شوي
(     
 :ستاسو ملگرى نه تېروتى او نه بې الري شوى ،او د
سورې په پاى كي ويل شوي :آيا لدې خبري تعجب كوئ چي
قيامت رانږدې شوى او د ژړا پر ځاى خاندئ؟
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 -1قسم په ستوري چي كله ناڅاپه وغورځي -2 ،ستاسو
ملگرى نه تېروتى او نه بې الري شوى -3 ،او نه له
خپلي هوى او هوس خبري كوي -4 ،دا نه دئ مگر داسي
وحي چي وحي كېږي -3 ،د مضبوط ځواك خاوند ورښودلى،
 -6د مكنت او متانت خاوند ،چي برابر شو؛  -0حال
دا چي هغه په لوړ پاس كي وو -8 ،بيا نږدې شو نو
كوز راغى -5 ،نو د دوو لينديو په واټن وو يا تر
دې هم ورنږدې -10 ،نو د ده بنده ته ئې هغه څه وحي
كړ چي وحي ئې كړ -11 ،نو دغه زړه هغه څه دروغ ونه
گڼل چي ليدلي ئې وو،
( -)99-9د دې مباركو آيتونو په الرښوونو د ښه پوهېدو
لپاره دا ټكي په پام كي ولرئ:
 په لومړي آيت كي په هغه ستوري لوړه شوې چي په
ناڅاپي توگه پرېوځي ،له خپل مسير وځي او الندي لوېږي،
ورپسې ويل شوي چي ستاسو ملگرى نه تېروتى او نه بې
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الري شوى ،او نه له خپلي هوى او هوس خبري كوي ،دا نه
دئ مگر داسي وحي چي وحي كېږي ،د دې لپاره چي د دغه
قسم او د هغه د ځواب ترمنځ ارتباط په صحيح توگه درك
كړى شو بايد څو پوښتني ځواب شي :د مكې مشركينو
پيغمبر عليه السالم ته د ده د كومى خبري په وجه ويل
چي (ضل و غوى :تېروتى او بې الري شوى)؟ آيا پدې سورې
يا ټول قرآن كي دغه خبره موندلى شو؟ دلته خو ويل شوي
چي دا قرآن د ده د خپلو ويناوو مجموعه نه ده ،بلكي د
هللا له لوري وحي ده ،تاسي هسي د دې خبري په وجه ده ته
بد او رد وايئ .د ستوري ناڅاپي پرېوتل ،نه آرام
غروب ،څنگه پدې شهادت وركوي چي د ده دا خبره رښتيا
ده؟
كه لږ ځير شو نو د دې سورې په پاى كي له 56آيت تر
 71آيت پوري داسي لولو:
    












 

نږدې راتلونكې رانږدې شوه ،له هللا پرته بل څرگندونكى
ورته نشته ،نو آيا لدې خبري تعجب كوئ او خاندئ او
ژاړئ نه؟
لدې آيتونو په څرگنده توگه او په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي قريشو د پيغمبر عليه السالم پدې خبري
تعجب كولو او په استهزاء او تمسخر سره به ئې هغه
ردوله چي ده ورته ويل :د قيامت ورځ رانږدې شوې ،دا
دنيا به له منځه ځي او ټول به د حساب او كتاب او د
جزاء او سزا عالم په لور درومو .په قرآن كي دې ته
ورته گڼ شمېر آيتونه همدا مطلب په گوته كوي چي قريشو
ته د پيغمبر عليه السالم په ټولو خبرو كي د زياتي
حيرانتيا او تعجب وړ خبره دا وه چي قيامت به راځي ،د
نړۍ دا موجود نظام به له منځه ځي ،بله دنيا ،له
ځانگړي نظام سره به راځي ،مړه به راژوندي كېږي او د
خپلو عملونو سزا او جزاء به گوري ،پدې خبري پوري به
ئې خندل او د همدې خبري په وجه به ئې كله پيغمبر ﷵ
ته مجنون ويل او كله ضال.
خو دا خبره چي د ستوري ناڅاپي پرېوتل څنگه د د غي
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ورځي راتگ په گوته كوي او څنگه د دې ورځي په اړه د
پيغمبر عليه السالم د وينا په ارتباط د قريشو ناروا
دريځ ردوي ،ځواب ئې دا دئ :د يوه ستوري ناڅاپي
پرېوتل ،له خپل ټاكلي مسير وتل او په اليتناهي فضاء
كي وركېدل ،داسي دئ لكه له يوى ستري ماڼۍ چي يوه
خښته راپرېوځي او زمكي ته په رارسېدو سره ذره ذره
شي ،د همدغي يوې خښتي راپرېوتل دا په گوته كوي چي دا
ماڼۍ زړه شوې ،نوري خښتي به ئې هم يوه په بلي پسي
راپرېوځي او يوه ورځ به دا ټوله ماڼۍ رانسكورېږي .نو
اوس كه څوك د پيغمبر عليه السالم دا وينا چي قيامت
رانږدې شوى نه مني او د ده په اړه وايي چي يا غلط
ً دا غلطه خبره كوي ،پداسي حال كي چي دا د
شوى يا قصدا
ده خپله خبره نه؛ بلكي د هللا له لوري د وحي خبره ده او
د ستورو ناببره پرېوتل د هغې پر حقانيت شهادت وركوي،
آيا دا كس له خپل عقل سره جفا نه كوي؟ آيا له څرگند
دليل انكار نه كوي؟ آيا د دوى په عقل او عمدي انكار
ژړا نده پكار؟ همغسي چي قرآن د دوى په اړه فرمايي:







 : نو آيا لدې خبري تعجب كوئ او

خاندئ او ژاړئ نه؟
د دې تعبير په تأييد كي دوه اساسي دالئل لرو:
 .9د (هوىٰ) لغوي معنى ناڅاپي پرېوتل او راغورځېدل دي
نه د معمول مطابق غروب .دا پرېوتل د قيامت د نږدې
كېدو نښه كېدى شي نه بل څه.
َُ
ة :نږدې
ِف
 .6د سورې په  56آيت كي د قيامت ورځ د (االَز
راتلونكې) په نامه ياده شوې او ويل شوي چي رانږدې
شوې ده ،لدې په څرگنده معلومېږي چي اصلي موضوع د
قيامت رانږدې كېدل دي.
په درېيم او څلورم آيتونو كي ويل شوي :له خپل هوس
راټوكېدلې خبري نه كوي ،دا له داسي وحي پرته بل څه
نه دي چي (ده ته) وحي كېږي ،د دې مباركو آيتونو معنى
دا ده چي د رسول هللا ﷵ 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
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اشاره شوې نه بل څه ته او نه د رسول هللا ﷵ هري وينا
ته ،د رسول هللا ﷵ 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 ﷵ 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 ﷵ 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 ﷵ ورته راغلى او دا الرښووني ئې هغه ته
كړې؟!!
په پنځم آيت كي ويل شوي :د مضبوط ځواك خاوند
ورښودلى ،د متانت خاوند ،چي برابر شو حال دا چي هغه
په لوړ پاس كي وو ،بيا نږدې شو نو كوز راغى ،نو د
دوو لينديو په واټن وو يا تر دې هم ورنږدې ،نو د ده
بنده ته ئې هغه څه وحي كړ چي وحي ئې كړ ،نو دغه زړه
هغه څه دروغ ونه گڼل چي ليدلي ئې وو .كه څه هم د دې
مباركو آيتونو الفاظ ډېر واضح او مطلب ئې ډېر څرگند
دئ او د صاف زړه خاوند په آسانۍ سره پرې پوهېږي چي
دلته څو خبرو ته اشاره شوې :د جبرئيل ﷵ له لوري د
قرآن وحي ،په لومړي ځل په خپلي اصلي بڼي كي رسول هللا ﷵ
ته ځان ښودل ،هغه هم د آسمان په لوړي غېږ كي ،بيا
دومره ورنږدې كېدل لكه د دوو لينديو تر منځ واټن ،خو
متأسفانه ځېني تور زړي او د كږې سليقې خاوندان دا
آيتونه تحريفوي او وايي :هللا تعالى رسول هللا ﷵ ته ځان
ښودلى ،ورنږدې شوى ،دا پېښه د معراج په سفر پوري تړي
او دا مخامخ مالقات په المكان كي او د عرش له پاسه
گڼي!!! راشئ وگورو چي دا تحريف څومره كوږ او د قرآن
د څرگندو الرښوونو خالف دئ .الندي مطالبو ته ځير شئ:
 د التكوير په سوره كي د النجم د سورې دغه مطالب
په دې صيغه راغلي:
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بې شكه چي دا (قرآن) د عزتمن استازي وينا ده ،د عرش
خاوند ته مخور او ځواكمن ،هلته منل شوى او امين.
لكه چي گورئ دلته د وحي حامل ملك په څو صفتونو
ياد شوى :كريم ،ذي قوة ،مكين ،مطاع ،امين او همدا
فرشته د النجم د سورې په آيتونو كي په دې صفتونو
ياده شوې :شديدالقوى ،ذومره ،لكه چي په دې دواړو
سورتونو كي دا دوه صفات د وحي حامل فرشتې ته منسوب
شوي همدراز د قرآن په هيڅ آيت كي هللا تعالى د
(شديدالقوى) او (ذومره) په صفت نه دئ ياد شوى.
رسول هللا ﷵ ته د فرشتې دا نږدې كېدا په هغه حديث كي
هم په څرگنده توگه راغلې چي پر رسول هللا ﷵ د وحي د
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کي ورته راغله چي د حراء په غار کي وو ،فرشته ورته
راغله ورته وئې ويل :ولوله! رسول هللاﷵ وويل( :زه خو
لوستونکى نه يم) ،رسول هللاﷵ فرمايي :فرشتې په غېږ كي
داسي كلك ونيولم چي وس او زغم مي په پاى ته رسېدو
شو ،هغې پرېښودم او راته وئې ويل :ولوله ،ما وويل:
(زه لوستونکى نه يم) ،رسول هللاﷵ وايي :هغي فرشتې بيا
ونيولم او دومره ئې ټينگ کړم چي څومره مي تحمل کولى
شو ،بيا ئې پرېښودم او وئې ويل :ولوله ،ما وويل( :زه
لوستونکى نه يم) ،درېيم ځل ئې بيا ونيولم ،دومره ئې
ټينگ کړم چي زغم مي په پاى ته رسېدو شو ،بيا ئې خوشى
کړم او راته وئې ويل( :اقرأ باسم ربک)..........
(ولوله د خپل هغه رب په نامه چي هر څه ئې پيدا کړي
دي .انسان ئې له ځوړند توكي پيدا کړى ،ولوله ستا رب
له ټولونه زيات کريم او د زيات عزت خاوند دئ).
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دا حديث په ډېر صراحت سره د پورتنيو مباركو
آيتونو شرح زموږ په وړاندي ږدي او ښيي چي د فرشتې
هغه نږدې كېدا څنگه وه.
ځيني دا مبارك آيتونه غلط تعبيروي او وايي هللا
تعالى رسول هللا ﷵ ته دومره ورنږدې شوى لكه د دوو
لينديو په واټن!! دوى نه يوازي د قرآن څرگنده وينا
تحريفوي او د دې آيتونو هغه تفسير ردوي چي قرآن په
خپله وړاندي كړى بلكي هغه څه وايي چي د توحيد له
عقيدې سره تصادم كوي.
دوى ادعاء كوي چي گواكي دلته د رسول هللا ﷵ معراج ته
او د معراج په سفر كي له هللا تعالى سره مالقات ته اشاره
شوې!!! حال دا چي دا سوره د معراج له روحاني سفر
نږدې اته كاله وړاندي نازله شوې ،ډېر ناپوه او په
غرض او مر ض اخته انسان به دا جسارت كوي چي دا مبارك
آيتونه د معراج په سفر پوري وتړي!!
 متأسفانه ځيني د قرآن دا ټول وضاحتونه له پامه
غورځوي او د خ پل غلط تعبير په تأييد كي دا استدالل
كوي چي په آيت كي فاوحى الى عبده ما اوحى راغلي؛
گواكي په (عبده) كي ضمير هغه چا ته راجع دئ چي رسول
هللا ﷵ ته ئ ې مخامخ وحي كوله نو دا وحي د هللا تعالى له
لوري وه او دا نږدې كېدا هم د ده له لوري!! په داسي
حال كي چي دا تعبير له يوې خوا د النجم او التكوير د
سورتو له اړوند آيتونو سره په بشپړه توگه مغايرت لري
او له بلي خوا داسي صحيح االسناد روايت نه مومو چي په
سلف كي دا غلط تعبير ورته منسوب شوى وي ،په دې اړه
ټول متفق دي چي په عبده كي ضمير هللا تعالى ته راجع دئ
او د اوحى فاعل د وحي حامل فرشته ده ،د دې اعتراض چي
ولي ضمير هللا تعالى ته راجع كېږي په داسي حال كي چي تر
دې وړاندي د هللا نوم نه دئ ياد شوى؛ ځواب دا دئ چي د
قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي كله چي د ضمير مرجع كوم
څرگند شى يا شخص وي نو هلته ضمير همدې مرجع ته راجع
شوى كه څه هم د هغه نوم په څرگنده توگه وروسته يا
وړاندي نه وي ياد شوى؛ لكه د النجم سورې په څلورم
آيت كي (هو) قرآن ته راجع دئ كه څه هم تر دې وړاندي
د قرآن يادونه نه ده شوې ،او لكه د التكوير د سورې
په پورتني آيت كي په (إنه) سره قرآن ته اشاره شوې،
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ٰه) كي قرآن ته اشاره شوې
يا د القدر د سورې په (انزلن
سره له دې چي په ټولي سورې كي د قرآن يادونه نه ده
شوې.
دې ته مو پام وي چي قرآن موږ ته په ډېر صراحت سره
وايي چي انسان ته په دنيا كي او په دغو سترگو د هللا
تعالى ليدل محال دي ،د هغه چا په اړه چي ويلي ئې دي:
خداى راوښيئ چي په خپلو سترگو ئې وگورو!! داسي
فرمايي :ځان ورته ستر برېښېدلى!!




   
   










الفرقان21 :
او هغو چي زموږ د مالقات هيله نه لري؛ وويل :ولي پر
ً چي د
موږ فرشتې نه نازلېږي او خپل رب نه گورو ،يقينا
خپل ځان په اړه ئې د لوى والي احساس وكړ ،او په ستري
سركښۍ سره ئې سركښي وكړه.
په دې مبارك آيت كي الندي الهي ارشادات زموږ مخي
ته ځلېږي:
 هغه چي په گناهونو كي غرق دي ،د همدې گناهونو له
كبله له هللا تعالى سره د مالقات پايلو ته هيڅ هيله نشي
درلودى نو ځكه قيامت او له هللا تعالى سره مخامخېدا
تكذيبوي ،په دې اړه د نورو بې بنسټو دالئلو تر څنگ
وايي :دا د وحي فرشتې ولي يوازي پر رسول هللا ﹽ
نازلېږي؛ ولي مخامخ پر موږ نه نازلېږي؟ څنگه ومنو چي
هغه ته راځي او موږ ته نه ،هغه ئې ليدى شي او موږ
نه؟!! ولي هللا تعالى موږ ته خپل ځان نه ښيي او په خپله
مخامخ زموږ الرښوونه نه كوي؟ ولي په خپله موږ ته نه
وايي چي دا مي پيغمبر دئ او دا مي پيغام؟!!
 هللا تعالى د دوى د وينا او مطالبې په ځواب كي
ً چي دوى ته خپل ځان ډېر ستر برېښي،
فرمايي :يقينا
غواړي د عالمونو ستر رب په خپلو وړو او ضعيفو سترگو
وگوري ،د دوى په وړاندي ودرېږي او دا غوښتنه ترې
ً زما پيغمبر ومنئ او زما پيغام قبول
وكړي چي لطفا
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كړئ!! دا وړوكى او كمزورى انسان چي په خپلي زمكي كي
ئې حيثيت د يوې وړې ذرې دئ ،د ټول عالم په پرتله خو
د ده او د ده د ټولي زمكي او شمسي نظام د حيثيت
ټاكلو لپاره نه كومه تله موندى شو او نه كوم وزن او
معيار ،دا وړوكى او حقير انسان څنگه په ډكه خوله دا
مطالبه كوي چي د آسمانونو او زمكي رب دي وگوري او د
دوى په وړاندي دي حاضر شي؟!!!
قرآن وايي :موسى ﷵ د هللا تعالى د ليدلو هيله وكړه
او هللا تعالى په ځواب كي ورته وفرمايل :هيڅكله مي
ليدلى نشې:






















    












   
  

االعراف143 :
او كله چي موسى زموږ ميقات ته راغى او رب ئې ورسره
خبري وكړې ،وئې ويل :اې زما ربه! ما ته (ځان) راوښيه
چي درته وگورم ،وئې فرمايل :هيڅكله مي ليدى نه شې،
خو دې غره ته وگوره ،كه په خپل ځاى ثابت پاته شو ،نو
ً وگورې ،خو كله چي د ده رب د غره په
ته به مي هم حتما
لوري تجلي وكړه ،ټوټې ټوټې شو او موسى بې سده
پرېووت ،كله چي راپه سد شو وئې ويل :پاكي تا لره ده،
تا ته مي توبه ده او زه لومړنى مؤمن او باوركوونكى
يم (د دې خبري چي هيڅوك هللا تعالى په خپلو سترگو نه شي
ليدى)
دلته څو ډېري اساسي او مهمي خبري زموږ توجه
جلبوي:
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 هللا تعالى له موسى عليه السالم سره تكلم او خبري
كړې ،موږ د دې خبرو په كيفيت او څرنگوالي نه پوهېږو،
دومره ويلى شو چي موسى عليه السالم دا خبري اورېدلې
دي او پرې پوه شوى.
 خبري په داسي حالت كي شوې چي موسى عليه السالم خپل
رب نه ليدو ،د ليدو تمنا ئې كړې او هللا تعالى ورته
فرمايلي چي زما د ليدو توان او استعداد نه لرې ،ستا
په څېر يو انسان خو پرېږده ستر غر هم د هللا تعالى د
تجلي په وړاندي مقاومت نشي كولى ،كه دا غر زما د
تجلي په وړاندي تم شو نو ته مي هم ليدى شې.
 كله چي هللا تعالى د غره په لوري تجلي كړې غر ټوټې
ټوټې شوى او موسى عليه السالم بې سده شوى.
 كله چي راپه سد شو وئې ويل :پاكي تا لره ده ،تا
ته مي توبه ده او زه لومړنى مؤمن او باوركوونكى يم،
يعنى له زما غلطي وشوه ،ته تر دې ډېر لوړ يې چي
انسان دي په خپلو كمزورو سترگو وليدى شي ،تا ته مي
توبه ده ،زه لومړنى كس يم چي دې نتيجې ته رسېدلى چي
هيڅوك هللا تعالى په خپلو سترگو نه شي ليدى.
د قرآن دا وينا او هغه هم د موسى عليه السالم د
قصې په ترڅ كي د يهودانو او د بايبل د هغو پلويانو
په خوله سخت سوك دئ چي د بايبل دا غلطه خبره مني چي
د دوى گڼ شمېر انبياوو هللا تعالى په خپلو سترگو ليدلى
او حتى ډوډۍ ئې ورسره خوړلې!!
دا آيت د ټولو هغو ټگمارانو ادعاء هم ردوي چي د
(شهود) او (حضور) په نامه د هللا تعالى د ليدو خبره
كوي .كه د موسى عليه السالم په څېر اولوالعزمه پيغمبر
نشي كولى هللا تعالى وگوري بل څوك به ئې څنگه وليدى شي،
بخاري روايت كوي چي عائشې رضي هللا عنها د محمد عليه
السالم په اړه وويل:
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كه چا درته وويل چي محمد صلى هللا عليه وسلم خپل رب
ليدلى دئ نو پوه شه چي دا شخص دروغ وايي ،ځكه هللا
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تعالى فرمايي" :سترگى ئې نشي ليدلى"" ،او هيڅ انسان
ته نه ښايي چي هللا ورسره تكلم وكړي مگر په وحي سره ،يا
د حجاب له شا او يا كومه فرشته ولېږي نو هغه د هللا په
حكم هغه څه ورته وحي كړي چي غوښتي ئې وي" او كه چا
درته وويل چي هغه علم غيب لري ،نو دا هم دروغ وايي
ځكه هللا تعالى فرمايي :له هللا پرته هيڅوك علم غيب نه
لري.
موسى عليه السالم لومړى او وروستى شخص دئ چي هللا
تعالى ورسره تكلم كړى او دا ئې په خپلو سترگو ليدلي
چي نه غر او نه انسان د هللا تعالى د تجلي په وړاندي
مقاومت كولى شي.
متأسفانه ځيني ضال او مضل مبلغين دا هم وايي چي
رسول هللا ﷵ د معراج په سفر كي نه يوازي هللا تعالى په
خپلو سترگو ليدلى او مخامخ ئې خبري ورسره كړې بلكي
هغه ئې د عرش له پاسه د ځان خوا ته كښېنولى!! دوى دا
د قرآن خالف خبري له محرف بايبل اخيستې دي ،بايبل د
عيسى ﷵ په اړه دغه غلطي ،شرك لړلې او د الهي دين خالف
خبري كوي ،د شيطان په لومو كي نښتي متصوفين د بايبل
په وينا كي يوازي دومره تصرف كوي چي د عيسى ﷵ نوم په
محمد ﷵ بدلوي ،د دې پروا نه كوي چي دا وينا هم د
قرآن خالف ده ،هم د رسول هللا ﷵ د ارشاداتو خالف او هم د
ايمان او عقل خالف .ځيني ئې په داسي رواياتو استناد
كوي چي د سند له پلوه كمزوري او ضعيف او د متن له
پلوه هم له قرآن سره متعارض او هم له صحيح رواياتو
سره .راشئ دا روايات هم وگورئ چي په دې اړه څه وايي:
نـور
َِّهللا ﹽ هل
ُ رسُول
لت
ِى ذر
ْ أب
عن
ٍّ قال سأْ
بك قال « ُ
يت رَّ
ْ رأْ
ٌ
اه » .مسلم
أَّ
نى أر ُ
له ابو ذر ﹽ روايت دئ چي له رسول هللا ﹽ مي وپوښتل :آيا
خپل رب دي ليدلى؟ وئې فرمايل :هغه نور دئ څنگه به ئې
گورم!!
عن زرارة بن أوفى أن رسول هللا صلى هللا عليه و سـلم قـال
لجبريل :هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال  :يـا محمـد
إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من بعضـها
الحترقت .المصابيح
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له زراره بن اوفى روايت دئ چي رسول هللا ﷵ جبرئيل ته
وويل :آيا خپل رب دي ليدلى؟ جبرئيل وپوړېدو او وئې
ويل :اې محمده! زما او د هللا تر منځ د نور اويا پردې
دي كه ئې يوې برخي ته ورنږدې شم سوزېږم!!


















   





   




  
 -12نو آيا د هغه څه په اړه ورسره شخړه كوئ چي دى
ئې ويني؟!!  -13په داسي حال كي چي هغه ئې يو ځل
بل هم ليدلى وو -14 ،د سدرة المنتهى (وروستۍ
بېري) خوا ته -13 ،چي هغې ته څېرمه جنت المأوى (د
جنت استوگنځى) دئ -16 ،هغه مهال چي سدرة المنتهى
ځانگړي شي پوښلې وه -10 ،نه سترگي كاږه ليدل كړي
ً د خپل رب ځيني ستر ستر
او نه تېروتې -18 ،يقينا
آيتونه ئې ليدلي.
( -)93-96د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 قريشو ته ويل شوي :آيا له رسول هللا ﷵ سره د هغه څه
په اړه شخړه كوئ چي دى ئې ويني؟!! دى درته وايي :ما
جبرئيل ليدلى ،زه په خوب كي د معراج په سفر تللى وم،
په دې سفر كي له اوو آسمانو آخوا تر سدرة المنتهى
ورسېدم ،د هللا تعالى د قدرت ستري ستري نښي مي وليدلې،
آيا تاسو په همدې اړه له ده سره مناقشه او مجادله
كوئ؟!! دا آيت ښيي چي قريشو د معراج د رؤيا له امله
له رسول هللا ﷵ سره سخته شخړه او مجادله پيل كړې ،هغه
څه ئې نه منل چي رسول هللا ﷵ په دې رؤيا كي ليدلي وو.



رسول هللا ﷵ په دې رؤيا كي جبرئيل عليه السالم په
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خپل اصلي بڼه كي ليدلى او دا د ده دوهم ځل ليدل
وو.
روايات هم په دې تأكيد كوي چي رسول هللا ﷵ دلته
جبرئيل ﷵ ليدلى:
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له ابو اسحاق الشيباني روايت دئ چي له زر بن حبيش
ْنى *
ْ أد
ْسيْنِ أو
مي دَِّهللا تعالى د دې قول ( فكان قاب قو
ْحى ) وپوښتل؛ وئې ويل :ابن
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فأو
مسعود ﷵ موږ ته وويل :رسول هللا ﷵ جبرئيل ليدلى چي
شپږ سوه وزري ئې وې.
عائشه ﷵ وايي:
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د األُف
د سَّ
جناح قْ
 ...خو رسول هللا ﹽ جبرئيل ليدلى چي په خپلي اصلي
بڼي كي ئې له دوه ځلي پرته بيا نه دئ ليدلى؛ يو
ځل په سدرة المنتهى كي او بل ځل په جياد كي چي
شپږ سوه وزري ئې وې؛ ټوله فضاء ئې نيولې وه.
 قرآن هم وايي چي دا ليدنه په سدرة المنتهى كي
شوې ،د سدرة المنتهى له نامه معلومېږي چي دا د
آسمانونو پاى او انتهاء ده ،له دې آخوا نه لوړه
شته او نه مخلوق شته ،دا داسي وگڼئ لكه چي د يوه
جگ غره په ډډه كي د ونو ځنگل وي ،دا وني تر هغه
ځايه راټوكېدلې وي چي تر هغه لوړ د هوا د سوړوالي
او د آكسيجن د كموالي له امله نه بوټي راشنه كېږي
او نه وني ،د دې ځنگله د وروستۍ وني په يادولو
سره همدا مطلب افاده كېږي چي تر دې آخوا نوري وني
نشته ،سدرة المنتهى همداسي ده.
 د قرآن د وينا له مخي جنت المأوى هم دلته دئ،
نو رسول هللا ﷵ هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت
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المأوى .رسول هللا ﷵ تر دغه ځايه تللى او همدلته ئې
دا روحاني سفر پاى ته رسېدلى.
 سدرة المنتهى داسي څه پوښلې وه چي د انسان په
قاموس كي د هغه د تشريح لپاره الفاظ نشته.
 په دې رؤيا كي ئې د هللا تعالى نور ستر ستر
آيتونه هم ليدلي.
د قرآن دا صريح آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي
پيغمبر عليه السالم دوه ځلي جبرئيل عليه السالم په
خپلي اصلي څېرې كي ليدلى ،يو ځل داسي چي د آسمان
افق پرې ډك وو ،خو ده ته ډېر (د قاب قوسين په
اندازه) ورنږدې شوى او د هللا تعالى وحي ئې وررسولې،
او بل ځل په سدرة المنتهى كي او د معراج په شپه.
 د مفسرينو تر منځ په دې اړه اختالف دئ چي له
جنت المأوى مراد همغه جنتونه دي چي په آخرت كي به
د مؤمنانو په برخه كېږي كه هغه جنت چي اوس او تر
آخرت مخكي د شهداوو ارواح په كي اوسي ،په سلف كي
هم ځيني يوه رأيه لري او ځيني بله ،قتاده رحمه هللا
ﷶ هم دغه رأيه لري
په دوهمي رأيي دئ او ابن عباس
او دا پرې اضافه كوي چي د آخرت جنت به په زمكي كي
وي نه په آسمان كي ،حسن بصري رحمه هللا وايي چي جنت
المأوى همغه جنت دئ چي مؤمنان به په آخرت كي
ورننوځي .د قرآن له ويناوو معلومېږي چي د انسان
جنت او دوزخ به په زمكي كي وي ،خو په هغي زمكي كي
چي تر قيامت وروسته به د اوسنۍ زمكي پر ځاى
رامنځته كېږي ،په همدغي زمكي كي به هم خپل جنت
گوري او هم دوزخ.
 په اولسم او اتلسم آيتونو كي ويل شوي :نه
ً د خپل
سترگي كاږه ليدل كړي او نه تېروتې ،يقينا
رب ځيني ستر ستر آيتونه ئې وليدل .د دې معنى دا
ده چي رسول هللا ﷵ د معراج په روحاني سفر كي د هللا
تعالى ستر ستر آيتونه ليدلي نه هللا تعالى په خپله،
جبرئيل عليه السالم ئې يو ځل بيا په خپلي اصلي بڼي
كي ليدلى ،د اوو آسمانونو انتهاء (سدرة المنتهى)
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ته رسېدلى ،د سدرة المنتهى له نامه معلومېږي چي
دا د آسمانونو پاى او انتهاء ده ،له دې آخوا نه
لوړه شته او نه مخلوق شته ،د قرآن د وينا له مخي
جنتونه هم دلته دي ،نو رسول هللا ﷵ هم اوه آسمانونه
ليدلي او هم جنت .هغه روايات صحيح نه دي چي وايي:
رسول هللا ﷵ دلته هللا تعالى په خپلو سترگو ليـدلى ،دا
خبره هم له قرآن سره په بشپړه توگه تعارض لري او
هم له گڼ شمېر هغو رواياتو سره چي وايي :انسان
نشي كولى په دنيا كي او په دغو سترگو هللا تعالى
وگوري ،قرآن دلته وايي چي هغه ئې يو ځل مخكي هم
ليدلى وو ،له دې په صراحت سره معلومېږي چي دا
جبرئيل عليه السالم وو چي تر دې د مخه ئې هم ليدلى
وو چي دې ليدني ته د التكوير د سورې په 68آيت كي


شوې:
اشاره
داسي
او بې
  
شكه چي هغه ئې په افق كې په څرگنده توگه ليدلى.
 دې ته په پام سره چي په سدرة المنتهى كي د
رسول هللا ﷵ او جبرئيل ﷵ ليدنه د معراج په روحاني
سفر كي ترسره شوې او اړوند سوره تر هجرت نږدې دوه
كاله وړاندي نازله شوې نو د النجم د سورې دغه
آيتونه چي د سدرة المنتهى ليدني ته اشاره كوي
بايد تر معراج وروسته نازل شوي وي.
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 -15نو آيا دغه الت او عزى ته؛  -20او دغه بل
درېيم منات ته مو پام كړى -21 ،آيا تاسو ته
نارينه دي او ده ته ښځينه؟!!  -22دا نو بيا ډېر
ظالمانه وېش دئ -23 ،دا خو له هغو څو نومونو پرته
بل څه نه دي چي تاسو او ستاسو پلرونو نومولي ،هللا د
هغوى په اړه هيڅ دليل نه دئ نازل كړى ،دوى يوازي
د گمان او هغه څه متابعت كوي چي هوى او هوس ئې
خوښوي ،په داسي حال كي چي د دوى د رب له لوري
الرښوونه ورغلې.

( -)23-15د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د الت ،عزى او منات په نامه د قريشو درې معروف او
ستر ستر بتان ول ،درې واړه ښځينه مجسمې وې ،د خداى
ځاى ناستې ئې گڼلې او باور ئې دا وو چي دا بتان د
دوى او خداى تر منځ وسيله او واسطه دي ،د دوى دعاء د
دغو له الري هللا ته رسي او د دغو په سپارښتنه ئې قبلوي،
دا ئې د فرشتو انځورونه گڼل او د خداى د لوڼو په
سترگه ئې ورته كتل ،دلته دغو قريشو ته ويل شوي :آيا
تاسو ته نارينه دي او ده ته ښځينه؟!! ځان ته
نارينه اوالد خوښوئ او هللا تعالى ته ښځينه اوالد
منسوبوئ ،په داسي حال كي چي لوڼو ته په سپكه سترگه
گورئ او په خپلي كورنۍ كي د هغې پيدايښت د پېغور سبب
گڼئ!! دا وېش خو بيا ډېر ظالمانه وېش دئ!!
 د دوى د بتانو په اړه ويل شوي :دا خو هسي څو
نومونه دي ،تاسو او ستاسو پلرونو وضع كړي ،تاسو دا
نومونه پرې اېښي چي الت ئې په دغو چارو كي د خداى ځاى
ناستې ده او عزى او منات ئې دغو دغو كي ،د هللا تعالى
په هيڅ كتاب او هيڅ الهي الرښووني كي د داسي جعلي ځاى
ناستو او واسطې او وسيلې په اړه كوم دليل نه دئ نازل
شوى ،د هللا په هيڅ كتاب كي به د دې لپاره جواز ونه
مومئ ،په دې اړه د هللا تعالى الرښوونه همغه وه او ده چي
قرآن ئې د دوى په وړاندي ږدي او وايي چي هللا هيڅ شريك،
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ځاى ناستى او وسيط نه لري.
 دا مشركين د كوم الهي كتاب او كوم عقلي دليل
متابعت نه كوي بلكي يا د وهم او گمان متابعت كوي او
يا هغه څه چي هوى او هوس ئې خوښوي ،د ښځينه معبودانو
په غوراوي كي د وهم او گمان تر څنگ د دوى هوس او
شهوت هم خپل اغېز لري!! قرآن فرمايي چي دا مشركين په
حقيقت كي ښځي لمانځي:
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دوى خو له هللا پرته يوازي د ښځو عبادت كوي او له سركښ
شيطان پرته د بل څه عبادت نه كوي.
د دې مبارك آيت ستر ستر ارشادات دا دي:
 مشركانو د ښځو په څېره كي ځان ته معبودان جوړ كړي
او عبادت ئې كوي ،دوى يوازي د ښځو عبادت كوي ،جنسي
بې الريتوب ئې هغه ځاى ته ورسوي چي پر زړه او ذهن ئې
بې مهاره جنسي تمايالت مسلط شي ،ټول ژوند ئې د دې تر
اغېز الندي راشي ،هر څه له دغي زاويې گوري ،د جنسي
هوس بنده شي ،هم ئې دوستي د دې لپاره وي او هم ئې
دښمني ،له دې پرته بله مينه نه پېژني ،شراب دا اور ال
تېز كړي ،د ښځو او نارينه وو آزاد اختالط او بربنډتوب
ورباندي مزيد تيل توى كړي ،مسته موسيقي ،رقص او نڅا
او د عشق او شهوت په ستايني كي سندري الزيات ورته لمن
ووهي ،هم ئې بتان او هم ئې مجسمې د ښځو انځورونه شي.
كه تاسو دا اوس غربي ټولني ته لږ په دقت سره ځير شئ
نو د قرآن د دغه آيت مصداق به په خپلو سترگو وگورئ،
هري خوا ته به دي د ښځو مجسمې ترسترگو شي ،هم په
معبد كي او هم په مغازه كي ،هم د كشيش په وينا كي او
هم د ټلويزيون په تجارتي اعالناتو كي ،هلته د تجارت
لپاره ښځه او د دې ښايست استعمالېږي ،هلته لوړو
مراتبو ته رسېدل د ښځو له الري وي ،هلته مور او پالر
هېر شوي ،د دې ميني ټغر ټول شوى ،ځاى ئې جنسي هوس او
تعلق ته خالي شوى ،له نكاح او د كورنۍ له جوړولو ډډه
كېږي دا ځكه چي نكاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع كېږي،
له اوالد سره د ښځي او مېړه عالقه او مينه نشته او دا
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د دې لپاره چي اوالد ساتل او روزل زحمت غواړي او د
جنسي تلذذ او خوند اخيستو په وړاندي خنډ كېږي ،مېړه
او ښځه د دې پر ځاى چي اوالد ولري؛ سپى او پشۍ ساتي،
هلته به تاسو له كشيشانو هم واورئ چي مريم عليها
السالم په زنا تورنوي او په دې خبري خاص تأكيد كوي او
وايي چي هغې توبه وكړه او بيا ئې دا مقام ترالسه كړ
او دا د دې لپاره چي د يوه زناكار ولس معبود هم بايد
د زنا سمبول وي ،هلته به تاسو د فرويد په څېر د دوى
له فيلسوفانو هم واورئ چي وايي :د انسان د ټولو كړو
وړو ،اړيكو او روابطو منشأ جنسي تمايل دئ ،د پالر
مينه له لور سره او د مور مينه له زوى سره له دغه
تمايل راوالړېږي ،هم د انسان د ويښي ټول فعاليتونه او
هم ئې د خوب خوبونه جنسي منشأ لري.
 دوى په اصل كي د شيطان عبادت كوي ،شيطان غولولي،
څوك ئې دې ته هڅولى چي د مريمي عليها السالم مجسمه
جوړه كړي او څوك ئې دې ته چي د مناة ،نائلة او عزى
په څېر ښځينه بتان معبودان ونيسي او په وړاندي ئې
گونډه شي.
په داسي حال كي چي د دې مباركو آيتونو الفاظ ډېر
واضح دي او د قرآن هر مخاطب په آسانۍ سره واضح او
څرگند مطلب ترې اخلي خو متأسفانه د ځينو متعارضو
رواياتو له كبله د دې مباركو آيتونو په اړه دومره
ابهامات او اختالفات راوالړ شوي چي انسان ورته حيران
شي .په دې اړه د الحج سورې د  56آيت په تفسير كي
كافي وضاحت شوى؛ خو دلته د هغه بحث الندي برخه
راانتقالول گټور گڼم:
ځيني وايي :له رسول هللا ﷵ سره دا هيله راپيدا شوه
چي كاش په قرآن كي داسي څه راغلي وى چي له كبله ئې د
اسالم په اړه د كفارو قريشو مخالفت او كركه كمه شوې
وى او مسلمانانو ته رانږدې شوي وى ،يا لږ تر لږه د
دوى د دين په خالف داسي سخت تنقيد نه كېدى چي دوى
پاروي .همدا تمنا ئې په زړه كي وه چي يوه ورځ په
داسي حال كي چي د قريشو په يوې لويي غونډي كي ناست
وو او د النجم سوره پرې نازله شوه ،او هغه په جگ ږغ
د هغې لوستل پيل كړل ،كله چي دې آيت ته ورسېد:
افرأيتم الالت و العزى و مناة الثالثة االخرى نو
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ناڅاپي ئې دا الفاظ پر ژبه جاري شول :تلك الغرانقة
العلى و إن شفاعتهن لترجى :دا لوړ لوړ سپين مارغان
(سپېڅلي ذوات) دي او هرومرو ئې د شفاعت هيله كېږي،
بيا ئې همداسي د النجم د سورې پاته برخه ولوسته ،تر
هغه چي د سورې په پاى كي ئې سجده وكړه نو ټولو خلكو
(كفارو او مسلمانانو) هم سجده وكړه ،مشركينو وويل:
اوس نو زموږ او د محمد (عليه السالم) تر منځ كوم
اختالف پاته نشو ،موږ خو همدا ويل چي اصلي خالق او
رازق هللا دئ خو زموږ دا معبودان د هللا په وړاندي زموږ
شفاعت كوونكي دي ،ماښام جبرئيل عليه السالم راغى او
هغه رسول هللا ﷵ ته وويل :دا تا څه كړي؟ دغه دوه جملې
خو ما نه دي درته راوړې ،په دې سره رسول هللا ﷵ ډېر
غمجن شو ،بيا هللا تعالى دا آيتونه نازل كړل:
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او نږدې وه په فتنه كي دي واچوي او له هغه څه دي
واړوي چي تا ته مو دروحي كړي ،په دې توگه چي د وحي
خالف خبره له ځانه موږ ته منسوب كړې او هغه مهال به
ئې ته نږدې دوست نيولې ,او كه مو مضبوط كړى نه وى نو
ً چي نږدې وه لږ شانته د دوى لوري ته متمايل شې،
يقينا
چي په هغه صورت كي به مو په ژوند كي هم دوه برابره
عذاب درڅكلى وو او له مرگه وروسته هم دوه برابره،
بيا به دي زمونږ په خالف كوم مالتړى نه شو موندلى.
د دې آيتونو په اورېدو سره د رسول هللا ﷵ اندېښنه او
خفگان الزيات شو ،تر هغه چي د الحج د سورې هغه آيتونه
نازل شول چي رسول هللا ﷵ ته ئې اطمئنان وركړ چي تر تا
وړاندي پر نورو پيغمبرانو هم داسي حالت راغلى .د
قريشو او مسلمانانو د دې يو ځايي سجدې خبر د حبشې
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مهاجرينو ته ورسېد ،هغوى گمان وكړ چي د مسلمانانو او
قريشو تر منځ روغه جوړه شوې ،نو ځكه ځيني بېرته مكې
ته راستانه شول ،خو دلته ورته معلومه شوه چي د روغي
جو ړي خبره حقيقت نه لري او د مسلمانانو او قريشو تر
منځ دښمني د سابق په څېر دوام لري.
گڼ شمېر مفسرين او محدثين دا روايت د اعتبار وړ
نه گ ڼي ،د ابن كثير ،بيهقي ،ابن خزيمه ،قاضي ابوبكر،
امام رازي ،قرطبي ،بدرالدين عيني ،شوكاني او آلوسي
په څېر شخصيتونه د دوى له ډلي څخه دي ،ابن كثير
وايي :په څومره سندونو سره چي دا روايت راغلى ټول ئې
مرسل او منقطع دي او ما د هغه صحيح او متصل سند ونه
موندو ،بيهقي وايي :د رواياتو له مخي دا قصه صحيح او
ثابته نه ده ،ابن خزيمه وايي :دا قصه د زنديقانو له
لوري جوړه شوې ،قاضي عياض وايي :د دې روايت د ضعف
لپاره دا هم كافي ده چي د صحاح سته په مؤلفينو كي
هيچا د راوړلو وړ نه دئ گڼلى او نه دا له صحيح ،متصل
او ب ې عيبه سند سره د ثقه راويانو له لوري نقل شوى.
خو په مقابل كي ئې د حافظ ابن حجر ،ابوبكر جصاص،
زمخشري او ابن جرير په څېر شخصيتونه دا روايت صحيح
بولي او د الحج د سورې د دغه آيت شرح او تفسير ئې
گڼي!!
په دې اړه د يوه روايت الفاظ دا دي:
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قاال جلس رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله،
فتمنى يومئذ أن ال يأتيه من هللا شيء فينفروا عنه ،فأنزل
َّ صاحِبُكُمْ وما غوى )
ِذا هوى ما ضل
ِ إ
َّجْم
هللا عليه( :والن
فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حتى إذا بلغ:
ِثة األخْرى ) ألقى
َّى ومناة الثَّال
ُز
لع
يت
ُمُ الالت واْ
(أفرأْ
عليه الشيطان كلمتين :تلك الغرانقة العلى ،وإن
ّ لترجى ،فتكلم بها .ثم مضى فقرأ السورة كلها.
شفاعتهن
فسجد في آخر السورة ،وسجد القوم جميعا معه ،ورفع
الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه ،وكان
شيخا كبيرا ال يقدر على السجود .فرضوا بما تكلم به
وقالوا :قد عرفنا أن هللا يحيي ويميت ،وهو الذي يخلق
ويرزق ،ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده ،إذ جعلت لها
نصيبا ،فنحن معك ،قاال فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه
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السالم ،فعرض عليه السورة; فلما بلغ الكلمتين اللتين
ألقى الشيطان عليه قال :ما جئتك بهاتين ،فقال رسول هللا
ْت
ُ على هللا ،وُقل
يت
صلى هللا عليه وسلم :اف
ْترْ
ُ على هللا ما لمْ
ِ
ِي
الذ
ن
ع
ك
ون
ن
ت
ف
ي
ل
وا
اد
ك
ن
إ
و
(
ْ ،فأوحى هللا إليه:
ُل
يق
ِ َّ
ْ ُ
ِْ
ُ
ه )  ...إلى قوله (:ث
ْتر
ِتف
ِليْك ل
ْحيْنا إ
أو
ُمَّ
ِي عليْنا غيْرُ
ًا ) .فما زال مغموما مهموما حتى
ِير
د لك عليْنا نص
ال تجُِ
ِال
ْ رسُول وال نبِي إ
ِن
ِك م
ْ قبْل
ِن
ْنا م
ْسل
نزلت عليه (:وما أر
ٍّ
ِي
ْق
يل
ِ فين
ِه
ِيَّت
من
ِي أ
ُ ف
لقى الشَّيْطان
ِذا تمن
إ
َّى أْ
ْسخَُُّهللا ما ُ
ُْ
ٌ ) .قال :فسمع
ِيم
ٌ حك
ِيم
وهللا عل
ِ َُّ
ِه
َُّهللا آيات
ِم
يحْك
ُ ث
الشَّيْطان
ُمَّ ُ
ُ
من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد
أسلموا كلهم ،فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا :هم أحب
ّ
إلينا ،فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ هللا ما ألقى
الشيطان.
خو كه تاسو د همدې قصې په اړه نور روايات وگورئ نو د
دوى تر منځ به څو ستر ستر توپيرونه ومومئ ،ځيني ئې
وايي چي دا الفاظ (تلك الغرانقة العلى و إن شفاعتهن
لترجى) د رسول هللا ﹽ په ژبه راغلي ،ځيني ئې وايي چي دا
الفاظ د شيطان له لوري د ده د غږ په منځ كي ويل شوي،
ځيني ئې وايي چي د وحي په دوران كي شيطان دا خبره
كړې او رسول هللا ﹽ داسي گمان كړى چي دا د جبرئيل عليه
السالم له لوري ورته ويل شوي ،ځيني ئې وايي چي دا
خبري رسول هللا ﹽ د خپلي هغي تمنا له كبله كړې دي چي
غوښتل ئې د قريشو دښمني او عداوت راكم شي .په ځينو
كي د ترجى ،په ځينو كي د ترتجى ،په ځينو كي ترضى او
په ځينو كي د ترتضى الفاظ راغلي ،په ځينو كي د
العرانقة پر ځاى الغرانيق او الغرانقة ،او په ځينو
كي ويل شوي إن اآللهة التي تدعي أن شفاعتها لترتجى
وإنها للغرانيق العلى راغلي ،تفهيم القرآن په دې
رواياتو د جدي او دقيقو اعتراضاتو په ضمن كي ليكي چي
په الفاظو كي ئې پنځلس ژور توپېرونه تر سترگو كېږي.
دا روايات نه يوازي د سند له پلوه كمزوري او د متن
له پلوه په خپلو منځونو كي ژور توپيرونه او تعارضات
لري بلكي له قرآن سره په جدي توگه متعارض دي ،هغه څه
وايي چي د قرآن له اساسي اصولو سره تضاد لري ،قرآن
وايي چي پيغمبر يوازي هغه خبره كوي چي د هللا تعالى له
لوري ورته وحي كېږي:
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النجم4-3 :
خو دا روايات وايي چي رسول هللا ﷵ د قرآن د صريح حكم
بتانو ستاينه كړې!! د النجم د سورې په سر كي د
خالف د ُ
رسول هللا ﷵ په اړه ويل شوي چي هغه هيڅ خبره د هوى او
هوس له مخي نه كوي ،يوازي هغه څه وايي چي د هللا تعالى
له لوري ورته وحي كېږي ،څنگه ومنو چي رسول هللا ﷵ به د
هللا تعالى د دغي وينا خالف په همدې سوره كي داسي خبري
كړې وي چي هغه له كفر سره مترادفي خبري دي؟!! قرآن
وايي چي وحي د داسي فرشتو په الس تر پيغمبر پوري رسي
چي شاوخوا ئې ساتونكي وي او په بشپړ امانت او حفاظت
(
رسوي
پوري
پيغمبر
تر
ئې
سره
    
   




   
 ،    خو

دا روايات وايي چي شيطان وتوانېدو د جبرئيل عليه
السالم د وينا په منځ كي رسول هللا ﷵ ته داسي څه القاء
بتانو ستاينه وكړي!! دا روايات نه يوازي
كړي چي د ُ
بتانو د ستايني په څېر په ستري گناه
رسول هللا ﷵ د ُ
تورنوي بلكي وايي چي ټولو پيغمبرانو عليهم السالم
داسي غلطي كړې!! دا روايات د پيغمبرانو د عصمت او د
دين د حفاظت عقيده تر سوال الندي راولي او د ټول
شريعت په اړه دا شكوك راوالړوي چي ښايي رسول هللا ﷵ او
نورو پيغمبرانو عليهم السالم به د داسي شيطاني
مداخالتو له كبله ډېر داسي څه ويلي وي چي د وحي خالف
دي .قرآن تل (تمنا) د هيلي په معنى كارولې ،دا لفظ د
قرآن په هيڅ آيت كي د وينا او مقال په معنى نه دئ
راغلى ،خو دا روايات تمنا د وينا په معنى نيسي!! كه
تاسو هغه درې آيتونه چي په دغو رواياتو كي په دې قصې
پوري تړل شوي بېل بېل او دغو رواياتو ته له پام پرته
وڅېړئ نو هيڅكله به هغه معنى ترې وانه خلئ چي په دې
رواياتو كي راغلې ،چا چي دا آيتونه په دغي قصې پوري
تړلي په ډېر تكلف سره توانېدلي چي د دغه رواياتو په

د قرآن پلوشې
النجم

411
گټه ئې تعبير كړي .دې ته ئې هم پام نه دئ كړى چي د
النجم د سورې آيت د بعثت په لومړيو كلونو كي ،د
االسراء د سورې آيت په يولسم يا دولسم كال كي او د
الحج د سورې هغه آيت له هجرت وروسته په مدينه كي
نازل شوى ،كوم بې عقله انسان به دا خبره ومني چي دا
درې واړه آيتونه په يوې قضيې پوري تړلي دي ،داسي چي
گواكي رسول هللا ﷵ دغه اشتباه د بعثت په پيل كي كړې،
هللا تعالى لږ تر لږه شپږ كاله وروسته پرې تنبيه كړى او
بيا ئې نږدې نه كاله وروسته هغه ته خپله عفو اعالن
كړې او دا تسليت ئې وركړى چي باك نه لري داسي
اشتباهات تر تا وړاندي نورو پيغمبرانو هم كړي!!! د
االسراء د سورې اړوند آيت دا نه وايي چي رسول هللا ﷵ
كومه اشتباه كړې او پر هللا تعالى ئې افتراء كړې ،بلكي
وايي:
   











    








  
     


االسراء03-03 :
او نږدې وه په فتنه كي دي واچوي او له هغه څه دي
واړوي چي تا ته مو دروحي كړي ،په دې توگه چي د وحي
خالف خبره له ځانه موږ ته منسوب كړې او هغه مهال به
ئې ته نږدې دوست نيولې ,او كه مو مضبوط كړى نه وى نو
ً چي نږدې وه لږ شانته د دوى لوري ته متمايل شې،
يقينا
چي په هغه صورت كي به مو په ژوند كي هم دوه برابره
عذاب درڅكلى وو او له مرگه وروسته هم دوه برابره،
بيا به دي زمونږ په خالف كوم مالتړى نه شو موندلى.
د دې آيتونو وينا په بشپړه توگه د روايت د ادعاء
خالف ده ،دلته رسول هللا ﷵ ته ويل شوي :كه د دښمن دا
غوښتنه دي منلې وى چي په الهي وحي كي د لږ قدري
تغيير مطالبه ئې كوله او له ځانه دي څه ويلي وى نو
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هم به مو په دنيا كي تا ته دوه برابره عذاب درڅكلى
وو او هم په آخرت كي!! خو د هللا تعالى د پېرزويني له
امله پر خپل دريځ ثابت او ټينگ پاته شوې او د دوى
غلطي غوښتني ته تسليم نشوې!! له دې آيتونو معلومېږي
چي رسول هللا ﷵ له ځانه څه نه دي ويلي ،بلكي نږدې وه
داسي څه ووايي ،حال دا چي روايت وايي چي رسول هللا ﷵ
بتانو ستاينه ئې كړې وه ،دا
داسي څه ويلي وو او د ُ
آيتونه وايي چي كه رسول هللا ﷵ داسي څه ويلي وى نو هللا
تعالى به په دنيا او آخرت كي دوه برابره عذاب وركړى
بتانو له ستايني سره
وو ،حال دا چي روايت وايي :د ُ
سره تر پنځو شپږو كلونو پوري هللا تعالى حتى هغه ته كوم
عتاب هم نه دئ كړى او په پاى كي ئې نه كاله وروسته
هغه ته عفو اعالن كړه!!
زه داسي حدس وهم چي كه دا روايت سل په سلو كي
جعلي او موضوعي نه وي ،همغسي لكه چي ابن خزيمه وايي:
ً چا له
دا قصه د زنديقانو له لوري جوړه شوې ،او واقعا
ابن عباس ﷵ دا قصه اورېدلې وي نو ښايي قضيه به داسي
وه :كله چي د النجم سوره نازله شوې او په هغې كي د
قريشو د سترو سترو معبودانو الت ،عزى او مناة په سختو
الفاظو غندنه شوې او ويل شوي چي دا خو له تشو نومونو
پرته بل څه نه دي ،نو د قريشو ځينو شرارتيانو دا
بتانو د
افواه خوره كړې چي محمد (عليه السالم) د دغو ُ
يادولو پر مهال دا الفاظ وويل :تلك الغرانيق العلى و
إن شفاعتهن لترجى ،دا دروغجنه افواه ئې دومره زياته
خوره كړې چي حتى تر حبشې پوري رسېدلې او ځينو
مهاجرينو گمان كړى چي همداسي به شوي وي نو ځكه مكې
ته راستانه شوي ،ډېرو نورو به هم دا خبره منلې وي ،د
سپيناوي فرصت به ئې هم نه وي ترالسه كړى ،همدا خبره
به څو كاله وروسته ابن عباس ﷵ ته په مدينه كي رسېدلې
وي ،دا فرصت به ئې نه وي موندلى چي له رسول هللا ﷵ د دې
قصې په اړه پوښتنه وكړي ،د دغو رواياتو له اسنادو هم
معلومېږي چي ابن عباس ﷵ دا قصه له رسول هللا ﷵ نه ده
اورېدلې ،او يا دا چي هغه د دغي دروغجني افواه
يادونه كړې خو راوي داسي گمان كړى چي گواكي همداسي
شوي.
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 -24آيا انسان ته هر هغه څه دي چي تمنا ئې كوي،
 -23په داسي حال كي چي وروستنۍ او لومړنۍ د هللا دي!

( -)23-24دا مبارك آيتونه وايي:
 آيا انسان ته د هر هغه څه ويلو او كولو حق دئ چي
د ده زړه ئې غواړي ،حق لري د ځان ،هللا تعالى او عالم
په اړه هغه څه ووايي چي د ده له هيلو او تمنياتو
راټوكېدلي؟ كولى شي پر يوې داسي مجسمې چي په خپل الس
ئې جوړه كړې د خداى او د خداى د ځاى ناستي نوم
كېږدي؟!! د خپلي خوښي معبود غوره كړي كه څه هم له
ډبري جوړه شوې د ښځي په بڼي كي مجسمه وي؟!! آيا كولى
شي د دغو جعلي معبودانو له الري خپلو موخو او هيلو ته
ورسېږي؟!!
 په داسي حال كي چي د آخرت او دنيا ټولواك هللا تعالى
دئ ،دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي د چا كومه
هيله په دنيا او آخرت كي تر سره شي او كومه نه ،د
دنيا او آخرت د چارو اړوند پريكړي نه د انسان د
تمنياتو له مخي كېږي او نه د انسان د ذهن زېږنده
معبودانو په واك كي دي.








   
    
  
 -26او په آسمانونو كي څومره فرشتې داسي دي چي
شفاعت ئې هيڅ گټه نشي رسولى مگر له هغه وروسته چي
هللا اجازه وركړي هغه چا ته چي دى ئې غواړي او راضي
شي.
( -)26په دې مبارك آيت كي مشركينو ته ويل شوي :تاسو
د فرشتو مجسمې لمانځئ او دا هيله ترې لرئ چي ستاسو
هيلي به ترسره كړي ،خو په دې نه پوهېږئ چي په
آسمانونو كي څومره فرشتې داسي دي چي شفاعت ئې هيڅ
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گټه نشي رسولى مگر په دوو صورتونو كي -1 :هللا تعالى د
شفاعت كولو اجازه وركړي -2 ،او شفاعت ئې داسي وي چي
هللا تعالى پرې راضي شي ،يعني د شفاعت وړ كس په اړه
صحيح او سم شفاعت وكړي .نو د دغو بتانو په درشل كي
به ستاسو هيلي څنگه ترسره شي؟!! ولي د هغه رب په
وړاندي د دعاء السونه نه لوړوئ چي د دنيا او آخرت
ټولواك دئ او د ده له إذن او اجازې پرته د آسمانو
فرشتې هم د چا شفاعت نشي كولى او شفاعت ئي هيڅ گټه
نشي وررسولى؟!!






















    












  



    







  
ا
حتم
لري
نه
ً هغه چي پر آخرت ايمان
 -20يقينا
ً
فرشتې په ښځينه نومونو نوموي -28 ،په داسي حال كي
چي په دې اړه هيڅ علم نه لري ،يوازي د گمان
ً چي گمان د كوم حقيقت (له
متابعت كوي ،او يقينا
هيڅ څه څوك) نه مستغني كوي -25 ،نو له هغه چا
اعراض وكړه چي زموږ له ذكر ئې مخ اړولى او د دنيا
له ژوند پرته بل څه نه غواړي -30 ،همدا د دوى د
ً چي همدا ستا رب پر هغه
علم وروستى پړاو دئ ،يقينا
چا ښه پوه دئ چي د ده له الري تېروتى او دى پر هغه
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ښه پوه دئ چي هدايت شوى.
( -)30-20د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
ً فرشتې په ښځينه
 هغه چي پر آخرت ايمان نه لري حتما
نومونو نوموي ،همدا پر آخرت عدم باور ئې هغه ځاى ته
رسوي چي د فرشتو په اړه دغه انگېرنه ولري او د خداى
لوڼي ئې وگڼي ،دا په داسي حال كي چي په دې اړه هيڅ
علم نه لري ،يوازي د گمان متابعت كوي ،نه د فرشتو له
جوړښت خبر دي او نه ئې په كوم الهي كتاب كي دا
لوستلي ،يوازي د زعم او گمان له مخي دا خبره كوي ،خو
گمان بېل شى دئ او د يوه حقيقت په اړه علم درلودل
بېل ،گمان د كوم حقيقت په پېژندو كي له هيڅ څه څوك
نه مستغني كوي  ،گمان د حقيقت په پېژندو كي كفايت نه
كوي.
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي له هغه چا اعراض وكړي
چي هللا تعالى ئې هېر كړى ،د هللا هغه كتاب ته ئې شا كړې
چي اغېزمن پند په خپلي لمن كي لري ،هغه چي تر آخرت
دنيا ته او تر خپل رب خپلو منحطو دنيايي اغراضو ته
ترجيح وركوي ،په خپل ژوند كي هيڅ سپېڅلى هدف نه لري،
فقط دا غواړي چي په دنيا كي سوكاله ژوند ولري كه څه
هم له حرامو الرو او د بل پر حق د تېري له الري ئې
ترالسه كړي ،همدا د دوى د علم وروستى پړاو او د دوى د
هيلو او تمنياتو وروستۍ پوله ده!!
 دا ستا د هغه رب وينا ده چي هم د حق له الري كاږه
شوي ښه پېژني او هم هغه چي هدايت ئې په برخه شوى.
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 -31او هغه څه چي په آسمانونو كي دي او هغه څه چي
په زمكي كي دي د هللا دي؛ د دې لپاره (ئې پيدا كړي)
چي بدچلنو ته د هغه څه مطابق سزا وركړي چي كړي ئې
دي او هغو ته چي نېكي ئې كړې په غوره توگه بدله
وركړي -32 ،هغه چي د گناهونو له لويو لويو او فحش
ً چي ستا رب د
كارونو ډډه كوي مگر له وړكيو ،يقينا
پراخي بخښني خاوند دئ ،هغه ستاسو په اړه هغه مهال
هم ښه پوهېدو چي تاسو ئې له زمكي پيدا كړئ او هغه
مهال چي د خپلو ميندو په گېډو كي جنين وئ (وړوكي
چي په سترگو نه ليدل كېږي) ،نو خپل ځانونه مه
ستايئ ،دى په هغه ښه پوه دئ چي ځان ساتنه ئې كړې.
( -)32-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى دي ،هم ئې
خالق دئ او هم ئې مالك ،د دې لپاره ئې پيدا كړي چي
بدچلنو ته د هغه څه مطابق سزا وركړي چي كړي ئې دي او
هغو ته په غوره توگه بدله وركړي چي نېكي ئې كړې ،هغه
چي د گناهونو له لويو لويو او فحش كارونو ډډه كوي
مگر له وړكيو ،يعني د خلقت هدف د نېك او بد تفكيك او
هر يوه ته د خپلو كړنو مطابق سزا او جزاء وركول دي،
مكافات او مجازات د خلقت اساسي موخه او هدف دئ ،خو
دا مكافات او مجازات د هغه رب له لوري دي چي له خپلو
بندگانو سره ئې معامله د بخښني او مغفرت له مخي ده،
هغه چي د پراخي بخښني خاوند دئ ،كه د ده پراخه بخښنه
نه وى نو خپلو بندگانو ته به ئې د هري لويي او وړې
گناه سزا وركوله ،په (لمم) به ئې هم نيول ،د لمم
لغوي معنى لږ ده ،دلته د كبيره گناهونو او فواحشو په
مقابل كي راغلى نو د وړكيو او صغيره گناهونو معنى
وركوي .دا مطلب د النساء د سورې په  31آيت كي په دې
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توگه راغلى:








  
 

كه مو له سترو سترو منع شوو ډډه وكړه؛ بد بد به
درنه ورژوو او د ننوتو په عزتمن ځاى كي به مو
داخل كړو.
دلته سيئات د كبائرو په مقابل كي ذكر شوي او دا
مطلب افاده كوي چي كه له سترو سترو گناهونو ډډه وكړئ
نو هللا تعالى به سيئات يا واړه واړه گناهونه درته معاف
كړي ،خو دا ستر گناهونه كوم دي او واړه ئې كوم؟ له
لويو گناهونو د اجتناب په صورت كي د وړو گناهونو د
معافي تفصيل همغه دئ چي د ابو هريره رضي هللا عنه په
روايت كي راغلى:
عن ابي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب هللا
على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك ال محالة فزنى
العين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تتمنى ذلك
وتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .رواه ابن حبان
له ابو هريرة رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :هللا تعالى چي د بني آدم لپاره د
زنا كومه برخه ټاكلې هغه به هرمرو بيا مومي ،نو د
سترگو زنا كتل دي ،د ژبي زنا ئې د هغې خبري دي ،نفس
ئې تمنا او تلوسه كوي ،خو فرج ئې د دې تصديق يا
تكذيب كوي.
يعني د انسان ټول اعضاء په يوې گناه كي خپله خپله
ونډه لري ،سترگي ،ژبه ،الس پښې او زړه ،كه په پاى كي
دا گناه ترسره شي نو ټول شريك اندامونه به خپله خپله
سزا گالي او كه ترسره نه شوه نو د دغو اندامونو كړې
گناه هم معاف كېږي.
 په  32آيت كي ويل شوي :هللا تعالى ستاسو په اړه هغه
مهال هم ښه پوهېدو چي تاسو ئې له زمكي پيدا كړئ او
هغه مهال هم چي د خپلو ميندو په گېډو كي دومره وړوكي
وئ چي په سترگو نه ليدل كېږي( ،دلته نطفې د اجنة په
نامه يادي شوې؛ جن هغه څه ته وايي چي په سترگو نه
ليدل كېږي ،پېريان هم د همدې لپاره په دغه نامه ياد
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شوي چي په سترگو نه ليدل كېږي) ،يعني ستاسو د
پېدايښت له لومړۍ شېبې ستاسو په جوړښت او حالت پوه
وو ،هغه مهال هم چي ستاسو لومړۍ نطفه د مور او پالر
په بدن كي له خاوري جوړېده ،بيا هغه مهال هم چي تاسو
د مور په رحم كي داسي جنين وئ چي انسان ئې په خپلو
سترگو نشي ليدلى ،ستاسو جوړښت او فطرت ته په پام سره
ئې ستاسو ځيني گناهونه د بخښني وړ گڼلي ،داسي نه يئ
لكه فرشتې چي هيڅ گناه نشي كولى ،خطأ ،غلطي ،اشتباه،
سهو او گناه د انسان له فطري جوړښت سره تړلى نقص او
عيب دئ ،كه انسان له سترو سترو گناهونو ځان وساتي نو
د دې هيله دي ولري چي واړه واړه به ئې بخښونكى رب
ورته وبخښي .دا مطلب په دې مبارك حديث كي څومره ښكلى
انځور شوى:
ِي آدم
ُل بن
عن أنس بن مالك ﹽ قال :قال رسول هللا ﹽ  :ك
ابون
َّو
ِين الت
لخطَّائ
خطاء و خيْر
ُ اْ
َّ ُ
له انس ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :د آدم هر
زوى خطاكار دئ او د خطاكارانو غوره توبه كوونكي دي.
 نو خپل ځانونه مه ستايئ ،هللا تعالى په هغه چا ښه
پوه دئ چي ځان ساتنه ئې كړې .مه خپل ځان ستايئ او مه
يو بل ،قضاوت هللا تعالى ته پرېږدئ ،هغه ته ښه معلومه
ده چي څوك تر نورو زيات متقي دئ ،دې ته مو پام وي چي
دلته تزكيه د ځان ستايني په معنى راغلې نه د ځان
تزكيه كولو په معنى ،مسلمان كولى شي د تور او اتهام
په وړاندي له ځان يا له خپل مسلمان ورور دفاع وكړي
او خپل برائت او د خپل مسلمان ورور برائت ثابت كړي،
د يوه مسلمان ښېگڼي هم د نورو په وړاندي يادولى شي،
د ده په اړه هم ښه گمان كولى شي او دا گمان څرگندولى
شي ،دا نه يوازي ناجائز نه دي بلكي د ثواب كار دئ،
او نېكيو ته د نورو هڅول او تشويقول دي ،هغه څه چي
ممانعت ئې شوى د ځان ستاينه او د بل په وړاندي د هغه
مدح او داسي ستاينه ده چي د حقيقت خالف وي او يا
مبالغه په كي وشي ،بې ځايه او بې ضرورته ستاينه په
غرور منتج كېږي ،نو ځكه هللا تعالى ترې ممانعت كړى .لكه
چي په روايت كي راغلي:
ِى على رجُل
يثْن
ِع الن
موسى قال  :سم
ْ أب
عن
َّبِىُّ ﹽ رجُال ُ
ِى ُ
هر
ْت
ْ قطع
ُمْ أو
هلكْت
ِدحة
ِ ف
ِيه
يطْر
ِى اْ
ِ فقال لقْ
لمْ
ُمْ ظْ
د أْ
وُ
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ِم
مسْل
لبُخار
ِ.
َّجُل
الر
اه اْ
ٌ
ِىُّ وُ
رو ُ
له ابو موسى ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ له يوه سړي
واور ېدل چي د يوه كس ستاينه كوي او په ستايني كي ئې
مبالغه كوي نو وئې فرمايل :هالك دي كړ (يا د هغه مال
دي ورماته كړه).
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قـال :أثنـى رجـل
على رجل عند النبي صلى هللا عليه و سـلم فقـال ( :ويلـك
قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ) مرارا ثم قال ( من
كان منكم مادحا أخاه ال محالـة فليقـل أحسـب فالنـا وهللا
حسيبه وال أزكي على هللا أحدا أحسـبه كـذا وكـذا إن كـان
يعلم ذلك منه ) .رواه البخاري
له عبدالرحمن بن ابي بكرة روايت دئ چي پالر ئې وويـل:
د رسول هللا ﹽ په وړاندي يوه سړي د بل سړي ستاينه وكړه،
نو وئې فرمايل :افسوس پر تا ،د خپـل ملگـري غـاړه دي
پرې كړه ،د خپل ملگري غاړه دي پرې كړه ،دا خبـره ئـې
مكرر وكړه ،بيا ئې وفرمايل :كه څوك مجبـور وي د خپـل
ورور ستاينه وكړي نو ودي وايي :فالنى داسـي گـڼم ،هللا د
حساب لپاره ورته كافي دئ ،هيڅوك د هللا پـه وړانـدي نـه
ستايو ،داسي او داسي راته برېښي ،كه په رښتيا د هغـه
په دغو صفاتو پوه وي.
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 -33آيا هغه ته دي پام كړى چي شا ئې واړوله-34 ،
لږ ئې وركړل او الس ئې تم كړ -33 ،آيا د غيب علم
ورسره دئ نو (په خپلو سترگو ئې) گوري -36 ،او آيا
په هغه څه نه دئ خبر كړى شوى چي د موسى صحيفو كي
وو؛  -30او د ابراهيم چي وفا ئې وكړه -38 ،دا چي
هيڅوك به د بل (د گناه) پېټى په اوږو نه وړي-35 ،
او دا چي انسان ته له خپلي هڅي پرته بل څه نه
ورپه برخه كېږي؛  -40او دا چي هڅي به ئې حتما
ً
وكتل شي -41 ،او بيا به په بشپړي بدلې سره بدله
وركړى شي؛  -42او دا چي انتهاء ستا د رب په لوري
ده.
( -)42-33د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا هغه ته دي پام كړى چي حق ته ئې شا واړوله ،لږ
څه ئې وركړل او بيا ئې خپل الس له وركړي تم كړ ،آيا د
غيب علم ورسره دئ او د دې علم په رڼـا كـي پـه خپلـو
سترگو گوري چي تگالره ئې سمه او پايلي به ئې داسـي وي
چي دى ئې غواړي؟!!
 آيا دا د حق منكر او بخيل په هغه څـه نـه دئ خبـر
كړى شوى چي د موسى ﹽ په تورات كي راغلي وو او د هغـه
ابراهيم ﹽ په صحيفه كي چي وفا ئې وكړه او خپل رسـالت
ئې په بشپړه توگه ترسره كړ ،او هغه دا چي هيڅوك به د
بل د گناه پېټى په اوږو نه وړي ،او دا چي انسـان تـه
له خپلي هڅي پرته بل څه نه ورپه برخه كېږي او دا چـي
ً وكتل شي ،هم ئې هللا تعالى وينـي او هـم
هڅي به ئې حتما
به مؤمنانو ته څرگندي شي ،هيڅ څه ئې پټ او بـې بـدلې
نه پاته كېږي ،هللا تعالى هر چا ته د خپلو كړنـو بشـپړه
بدله وركوي ،د ټولو انتهاء د هللا تعالى په لوري ده.
په دې مباركو آيتونو كـي د ټولـو الهـي كتـابونو څـو
اساسي خبري موږ ته ښودل شـوې -1 :هيڅـوك بـه د بـل د
گناه پېټى په اوږو نه وړي -2 ،انسان ته له خپلي هڅي
پرته بل څه نه ورپه برخه كېږي -3 ،د هـر چـا هڅـي او
ً كتل كېږي -4 ،هر چا ته د خپلو كړنو بشـپړه
كړني حتما
بدله وركول كېږي -3 ،د ټولـو انتهـاء د هللا تعـالى پـه
لوري ده.
په دې الرښوونو كي لومړۍ ئې دا ده چي د هر چا د ښه
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او بد عمل پايله په خپله ده ته ورگرځي ،كه په سمه الر
والړ گټه ئې ده ته رسي او كه له سمي الري منحرف شو
تاوان ئې ده ته رسي ،هللا تعالى يو د بل په گناه نه
نيسي ،هر څوك به د قيامت په ورځ د خپلو كړنو پېټى په
شا وړي ،نه پالر د زوى پېټى سپكولى شي او نه زوى د
پالر پېټى ،نه نسبي اړيكي څوك ژغورلى شي او نه د چا
سپارښتنه او الس نيوى.
په دې مبارك آيت كي چي د مجازات په اړه كومه
عادالنه ضابطه او په حق او انصاف والړ قانون تر سترگو
كېږي چي وايي جرم يو داسي شخصي عمل دئ چي له مجرم
پرته هيڅوك نشي پرې مؤاخذه كېدى ،دا هغه څه دي چي
نړۍ وال اوس د هغه په اهميت پوه شوي او نن د نړۍ په
ټولو مدني او اساسي قوانينو كي د هغه يادونه كېږي!!!
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كړي -44 ،او دا چي دى همغه دئ چي مړول او ژوندي
كول ئې كړي -43 ،او دا چي ده نرينه او ښځينه جوړې
پيدا كړې -46 ،له يوې نطفې كله چي وڅڅول شي-40 ،
او دا چي بل پاڅون د ده پر ذمه دئ -48 ،او دا چي
دى همغه دئ چي غني كول او نېستمن كول ئې كړي-45 ،
او دا چي دى همغه دئ چي د شعرى ستوري رب دئ-30 ،
او دا چي ده لومړني عاديان هالك كړل -31 ،او
ثموديان چي باقي ئې پرې نږدول -32 ،او د نوح قوم
ً چي دوى ډېر ظالم او ډېر سركښ
ال له وړاندي ،يقينا
ول -33 ،او هغه نسكور شوي چي الندي ئې وغورځول،
 -34نو هغه څه وپوښلو چي وئې پوښلو -33 ،نو د خپل
رب د كوم كوم نعمت په اړه شك كوې؟!!
الهي

( -)33-43په دې مباركو آيتونو كي د ټولو
كتابونو نور اساسي مطالب په دې توگه راغلي:
 .1هللا تعالى همغه ذات دئ چي خندول او ژړول كوي ،د
خندا او ژړا دا لړۍ له هغي ورځي پيل شي چي انسان
دنيا ته راشي او تر هغي دوام كوي چي په مرگ سره ئې
لړۍ پاى ومومي .خندا د خوشحالۍ زېږنده او نښه او ژړا
د خفگان زېږنده او نښه ده ،خو انسان د پيدايښت په
لومړۍ ورځ او هغه مهال چي نه ئې د غم صحنې ليدلې او
نه د ښادۍ؛ هم خاندي او هم ژاړي ،مور او پالر به خپل
نوي زېږيدلي گران بچي ته گوري چي په خواږه خوب ويده
دئ؛ كله ئې تندۍ تريو شي ،په ښكلو شونډو ئې د ژړا
نښي راڅرگندي شي ،داسي چي خپله مور اللهانده كړي او
غواړي له خوبه ئې راويښ كړي او بيا څو شېبې وروسته د
هغه تندى وغوړېږي ،په شونډو كي ئې د موسكا نښي
راڅرگندي شي او مور پالر داسي خوند ترې اخلي چي ښايي
په ټولي نړۍ كي به له هيڅ څه دومره خوند وانه خلي!!
دا ماشوم څوك او څه ژړوي او خندوي؟! دې مبارك آيت
دغي پوښتني ته ځواب ويلى ،دا هللا تعالى دئ چي د انسان
په فطرت كي ئې د ژړا او خندا ملكه اېښې ده.
 .2هللا تعالى هغه ذات دئ چي د مرگ او ژوند پرېكړي د ده
له لوري كېږي.
 .3هللا تعالى هغه ذات دئ چي نرينه او ښځينه جوړې پيدا
كوي ،له داسي نطفې چي وڅڅول شي ،له څڅېدو ئې وروسته
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دا پرېكړه دى كوي چي ماشوم ترې جوړ شي كه نه ،نارينه
وي كه ښځينه.
 .4دا چي بياژوندون د هللا تعالى پر ذمه دئ،
 .3دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي څوك غني كړي
او څوك نېستمن ،كه څه هم ځينو درنو مفسرينو د (اقنى)
لفظ د (قنية) مشتق بولي او د شتمني په معنى ئې نيسي،
خو ځيني ئې د (أفقر :نېستمن ئې كړ) په معنى نيسي
(ابن زيد ،االخفش او الحضرمي) په دې ډلي كي دي ،د آيت
سياق و سباق ته پام سره دا دوهمه رأيه ارجح برېښي
ځكه په مخكنيو آيتونو كي دوه دوه متفاوت حالتونه
ان ځور شوي؛ اضحك و ابكى ،امات و احيا ،الذكر واالنثى،
نو دلته هم بايد اغنى د اقنى مقابل وي ،دواړه په يوه
معنى نيول موزون نه برېښي.
 .6د شعرى ستوري په څېر د هغو جعلي معبودانو رب هم هللا
تعالى دئ چي مشركان ئې لمانځي.
 .0مخكني ظالم او سركښ ولسونه د هللا تعالى په امر هالك
شوي ،لكه لومړني عاديان ،ثموديان ،تر دوى وړاندي د
نوح ﹽ قوم ،د لوط ﹽ هغه قوم چي كورونه ئې پرې نسكور
شول ،كلي ئې خسف شول او ډبري پرې وورېدې،
 .8نو د خپل رب د كوم كوم نعمت په اړه شك كوې؟!!

   
 
 -36دا د لومړنيو گواښونكو (پيغمبرانو) له ډلي يو
نذير دئ.
( -)36په دې مبارك آيت كي د قرآن هر مخاطب ته ويل
شوي :رسول هللا ﹽ د مخكنيو پيغمبرانو په څېر يو نذير
دئ ،تاسو ته ئې وينا او پيغام همغه دئ چي د مخكنيو
پيغمبرانو په كتابونو او صحيفو كي راغلي ،ستاسو
پايله به همغسي وي لكه چي د پيغمبرانو مخكني امتونه
ورسره مخامخ شوي،
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 -30نږدې راتلونكې رانږدې شوه -38 ،له هللا پرته بل
څرگندونكى ورته نشته -35 ،نو آيا لدې خبري تعجب
كوئ -60 ،او خاندئ او ژاړئ نه؟  -61په داسي حال
كي چي تاسو كبر كوونكي يئ -62 ،نو هللا ته سجده كوئ
او عبادت ئې كوئ.
( -)76-56دا مبارك آيتونه وايي:
 قيامت رانږدې شوى ،خو د راتلو ثابته نېټه ئې له هللا
تعالى پرته هيچا ته معلومه نه ده ،بل څرگندونكى نه
لري ،د رانږدې كېدو دليل ئې همغه دئ چي د سورې په
لومړي آيت كي راغلى :د ستورو راغورځېدا ،چي ښيي د
عالم دا ستره ماڼۍ زړه شوې ،له چت او دېوالونو ئې
خښتي يوه په بلي پسي راغورځي.
 نو اې د قيامت منكرينو! آيا لدې خبري تعجب كوئ او
د ژړا پر ځاى خاندئ؟ كله چي رسول هللا ﹽ تاسو ته د
قيامت د رانږدې كېدو خبره كوي ورپوري خاندئ ،په داسي
حال كي چي كبر كوونكي يئ ،په ډېر غرور او مستي سره
پر ده او د ده پر خبري خاندئ!!
 د قيامت د نښو راڅرگندېدو تقاضا دا ده چي تاسو د
هللا تعالى په وړاندي سجده وكړئ او د هغه په عبادت لگيا
شئ( .دا د سجدې آيت دئ؛ په لوستلو او اورېدلو سره ئې
بايد سجده وشي)
كه دا مبارك آيتونه د سورې د لومړيو آيتونو په
څنگ كي كېږدو نو راته جوته كېږي چي قريشو د پيغمبر
عليه السالم پدې خبري تعجب كولو او په استهزاء او
تمسخر سره به ئې هغه ردوله چي ده ورته ويل :د قيامت
ورځ رانږدې شوې ،دا دنيا به له منځه ځي او ټول به د
حساب او كتاب او د جزاء او سزا عالم په لور درومو،
پر دې خبري به ئې نه يوازي تعجب كولو بلكي رسول هللا ﷵ
ته به ئې د تېروتي او الروركي خطاب كولو!! نو ځكه په
دوهم آيت كي ويل شوي (  
 :   ستاسو ملگرى نه تېروتى او
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نه بې الري شوى ،او د سورې په پاى كي ويل شوي :آيا
لدې خبري تعجب كوئ چي قيامت رانږدې شوى او د ژړا پر
ځاى خاندئ؟
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بسم هللا الرحمن الرحيم

القمر
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (القمر) دئ چي د سورې له
لومړي آيت اخيستل شوى 55 ،آيتونه لري ،د آيتونو
ِر)،
َم
مر) ،د دوهم آيت (مست
فواصل ئې د لومړي آيت (الق
ََ
ذر) ته ورته دي ،ډېر ډېر ښكلى او
ُُ
او د پنځم آيت (الن
په زړه پوري غږ او وزن لري .د آيتونو اوږدوالى ئې
متوسط او هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مكي دور په
وروستيو كلونو كي نازل شوي.
د دې مباركي سورې د بحث محوري موضوع هم د النجم
په څېر دا ده چي قيامت رانږدې شوى ،لكه څنگه چي د
النجم په سورې كي د ستورو غورځېدا د قيامت د رانږدې
كېدو نښه گڼل شوې همداسي په دې سورې كي د سپوږمۍ
چاودل د قيامت د نږدې والي دليل گڼل شوى.
سوره په دې پيل شوې چي قيامت رانږدې شوى ،د
سپوږمۍ چاودېدا ئې څرگنده نښه ده ،په ټولي سورې كي
همدا موضوع له يوه او بله اړخه او په اغېزناكو
الفاظو او قانع كوونكو دالئلو سره څېړل شوې ،په 8-6
آيتونو كي ويل شوي :نو مخ ترې واړوه ،كومه ورځ چي
هغه بلونكى د يوه كركجن شي لوري ته بلنه وركوي،
سترگي به ئې ټيټي او خړي وي ،له قبرونو به داسي وځي
لكه چي خواره ملخان وي ،د بلونكي لوري ته ځغلېدونكي،
كافران به وايي :دا يوه ډېره سخته ورځ ده!
بيا له نهم آيت تر  42پوري د هغو عاصي ولسونو بدي
پايلي د قيامت او مكافات او مجازات د اثبات لپاره د
دالئلو په توگه وړاندي شوې چي له قيامت انكار؛ گناه
او عصيان ته هڅولي او په الهي عذاب ئې اخته كړي .د
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دې لړۍ په پاى كي د خطاب مخ د قريشو په لوري اوړي او
ورته ويل كېږي:
 آيا ستاسو كافران تر هغو غوره دي چي په مخكنيو
آيتونو كي د دوى سپېره برخليك ستاسو مخي ته كېښودل
شو ،له كومه پلوه غوره دي ،له اخالقي پلوه ،له فكري
پلوه ،له مذهبي پلوه ،د تگالري او كړنالري له پلوه،
آيا دوى له هر پلوه هغوى ته ورته نه دي؟
 آيا په كوم الهي كتاب كي مو لوستلي چي تاسو به له
هغه برخليك سره نه مخامخ كېږئ چي مخكني ورسره مخامخ
شول؟ د برائت دا سند كوم دئ؟
 يا پر خپل زور ځواك غره شوي يئ او وايئ :موږ
مضبوط او برالسي او يو د بل مرستندوى ټولى يو ،هيڅوك
ماته نشي راكولى؟!!
 پوه شئ چي دا مغرور ټولى به هرومرو ماته خوري او
شاگاني به اړوي.
 نه؛ يوازي دا كافي نه ده چي له ماتي سره به مخامخ
كېږي او د مبارزې له ډگر به تښتي بلكي د دوى د تعذيب
وروستى موعد د قيامت ساعت دئ ،هغه ساعت چي هيبتناك
او ستر آفت دئ او ډېر تريخ ساعت.
او د سورې په پاى كي ويل شوي چي متقيان به په
جنتونو او ويالو كي وي ،داسي جنتونه چي تر ونو او
بنگلو الندي به ئې ډول ډول ويالې بهېږي ،په هغه مقام
كي چي د رښتينولۍ او رښتينو لپاره غوره شوى ،مقتدر
ټولواك ته نږدې.
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( -1د قيامت) ساعت رانږدې شو او سپوږمۍ وچاوده،
 -2او كه كومه څرگنده نښه وگوري ډډه كوي او وايي:
يو مستمر جادو -3 ،او درواغ گڼله ئې وكړه او د
خپلو هوسونو متابعت ئې وكړ په داسي حال كي چي هر
امر (كار) پلى كېدونكى دئ.
( -)3-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 قيامت رانږدې شو او سپوږمۍ وچاوده ،يعني د قيامت
رانږدې كېدا له دې معلومېږي چي سپوږمۍ وچاوده ،د دې
دواړو خبرو تر منځ د تړاو په اهميت هغه څوك ښه
پوهېږي چي د لمر چاپېر د زمكي خوځېدا او د لمر او
زمكي تر منځ واټن كي د سپوږمۍ له ونډي خبر وي ،كه
سپوږمۍ نه وى نو زموږ زمكه به هم د واټن له پلوه او
هم پر خپل محور د خوځېدو له پلوه په اوسني حالت كي
نه وه ،هم به له لمر لري وه او هم به ئې سرعت زيات
وو ،نو نه به ئې شپه او ورځ د نن په څېر وه او نه د
حرارت درجه ،او تاسو پوهېږئ چي د زمكي په اوسني حالت
كي معمولي تغيير د دې باعث كېږي چي د زمكي پر سر د
ژوند امكانات له منځه والړ شي ،د سپوږمۍ چاودېدل ستره
طبيعي پېښه ده ،دومره چي زموږ په شمسي نظام كي د يوه
ستر بدلون سبب او د قيامت پيالمه كېدى شي.
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 خو د قيامت منكرين داسي دي چي كه هره څرگنده نښه
وگوري له منلو ئې ډډه كوي ،د سپوږمۍ د چاودېدو په
څېر ستره نښه هم نه يوازي دوى ته قناعت نشي وركولى
بلكي هغه به په غلطه توگه تعبيروي او حتى وايي به:
دا هم د هغه جادو يوه كرشمه ده چي لړۍ ئې له پخوا
راروانه ده.
 تكذيب او درواغ گڼل د هغه چا خصلت جوړ شي چي د
هوس تابع وي ،كله چي د دوى هوس يو څه غواړي او حق بل
څه نو حق تكذيبوي او د خپل هوس خبره مني ،هغه څوك به
قيامت او د قيامت د ورځي محاسبه څنگه مني چي د گناه
او د بل پر حق د تېري پرېكړه ئې كړې ،هوس ئې نه
پرېږدي چي د خپل عقل خبره ومني.
 خو د دې عالم چاري داسي نه دي چي د دوى په هوس
پوري تړلې وي ،هغه څه وشي چي دوى ئې غواړي او هغه څه
نه چي د دوى هوس ئې نه خوښوي ،د دوى هوس دا نه خوښوي
چي قيامت راشي او دوى د هللا تعالى په وړاندي د محاسبې
ً كېدونكى دئ.
او محاكمې لپاره ودرېږي ،خو دا كار حتما
دلته ويل شوي چي سپوږمۍ وچاودله ،راشئ وگورو چي
آيا په رښتيا دا كار شوى ،او كه دا يوه وړاندوينه ده
او تر قيامت وړاندي به ترسره كېږي؟ آيا دا يوه پېښه
وه او كه د رسول هللا ﹽ يوه معجزه؟ د دې آيتونو له
الفاظو څه انتباه اخيستل كېږي او كومه وينا تأييدوي؟
آيا رسول هللا ﹽ داسي معجزې درلودې؟ كه ئې درلودې نو
ولي په قرآن كي د هغوى داسي واضح او څرگنده يادونه
نه ده شو ې لكه چي د نورو پېغمبرانو معجزې ئې په
څرگندو الفاظو يادي كړې؟ روايات په دې اړه څه وايي؟
دغو پوښتنو ته دقيق او صحيح ځواب هغه مهال موندلى شو
چي څو خبري په پام كي ولرو:
 د قرآن له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي
دلته د سپوږمۍ چاودېدا د قيامت د رانږدې كېدو نښه
گڼل شوې نه د رسول هللا ﹽ د رسالت د اثبات معجزه.
 په ټول قرآن كي نه يوازي رسول هللا ﹽ ته داسي كومه
معجزه نه ده منسوب شوې چي د نورو پيغمبرانو معجزو ته
ورته وي بلكي هغه نفي شوې ،قرآن په مكرره توگه وايي
چي د رسول هللا ﹽ مخالفينو د ده په اړه ويلي :ولي داسي
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معجزې نه دي وركړى شوې چي مخكنيو پيغمبرانو ته وركړى
شوې وې ،هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :دا ځكه چي
ستاسو سلف پر هغو معجزو ايمان رانه وړ نو تاسو به
څنگه ايمان راوړئ؟ په بل ځاى كي د دوى دې پوښتني ته
داسي ځواب وركوي :آيا دا قرآن د معجزې په توگه كافي
نه دئ؟ په بل ځاى كي دا ځواب وركوي :كه له آسمان
داسي كتاب ورته راوړې چي دوى ئې په خپل الس كي ونيسي
او حتى مړي پرې راژوندي شي بيا به هم ايمان رانه
وړي!! د دې پوښتنو او ځوابونو اړوند څو آيتونه دا
دي:








     
   












القصص48 :
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؟
دا آيت ښيي چي رسول هللا ﹽ هغسي معجزې نه درلودې چي
موسى ﹽ ته وركړى شوې وې.
   






    
 

االنعام0 :
او كه مو داسي كوم كتاب؛ په كاغذ كي (ليكلى) پر تا
نازل كړى وى چي الس ئې پرې راكاږلى ،نو دغو كافرانو
به ويل :دا خو له څرگند سحر پرته بل څه نه دئ!!
يعني دا د حق او حقيقت لجوج منكران چي د قرآن په
دالئلو هم نه قانع كېږي ،كه له آسمانه داسي كتاب هم
ورته راشي چي په كاغذ كي ليكلى وي ،له آسمانه د دوى
د سترگو په وړاندي راكوز شي او دوى ته په الس كي
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وركړى شي ،نو دغه كافران به وايي :دا خو له څرگند
سحر پرته بل څه نه دئ!!
























     






العنكبوت59 :
او وئې ويل :ولي د ده د رب له لوري څرگندي نښي نه دي
ً چي نښي خو له هللا سره دي،
پرې نازلي شوې؟ ووايه :يقينا
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
ً چي په دې كي د ايمان راوړونكو وگړو
كېږي ،يقينا
ً رحمت او ذكر دئ.
لپاره حتما
يعني چا چي له حق سره د مخالفت پرېكړه كړې وي؛
هغه 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 معجزې نه دي
وركړى شوې؟ هللا تعالى د دوى په ځواب كي رسول هللا ﹽ ته
ً چي نښي او معجزې
الرښوونه كوي چي ورته ووايي :يقينا
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
ً چي
ډك كتاب چي ته ئې پرې لولې كفايت نه كوي؟!! يقينا
ً (رحمت)
په دې كي د ايمان راوړونكو وگړو لپاره حتما
او (ذكر) دئ ،هغه چي د ايمان راوړو استعداد او وړتيا
ئې نه ده ځپل شوې هغوى به هرومرو دا كتاب د هللا تعالى
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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
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.
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االسراء53-50 :
او وئې ويل :تر هغه درباندي ايمان نه راوړو چي له
زمكي كومه چينه راته ونه بهوې ،او يا دي د خرما او
انگورو داسي باغ نه وي چي په منځ كي ئې ويالې رواني
كړې ،او يا لكه څنگه چي گمان كوې دا آسمان پر موږ
ټوټې ټوټې راپرې باسې او هللا او مالئكي موږ ته مخامخ
راحاضر كړې او يا دي د سرو سپينو زرو كور وي او يا
آسمان ته وخيژې او ختل دي هم تر هغه نه منو چي كوم
داسي ليكلى كتاب راته راوړې چي موږ ئې لوستى شو،
ورته ووايه :سبحان هللا! مگر زه له يوه لېږل شوي انسان
پرته بل څه يم؟! او د هدايت له راتلو وروسته؛ خلك له
دې پرته بل څه له ايمان راوړلو منع نه كړل چي ويل
ئې :آيا هللا يو انسان د پيغمبر په توگه مبعوث كړى؟
ورته ووايه :كه په زمكي كي مالئكي اوسېدى او ډاډمنه
گرځېدى ،نو هرومرو به مو له آسمانه پر دوى يوه مالئكه
د پيغمبر په توگه لېږلې وه.
دا مبارك آيتونه څو مهمي او اساسي الرښووني زموږ
مخي ته ږدي:
 منكرينو نه د رسول هللا ﹽ د دعوت او بلني محتوى ته
كتل ،نه د ده دالئلو ته ،نه د ده الرښوونو ته ،نه د ده
شخصيت ته ،نه د ده ويناوو او كړنو ته ،نه د قرآن
اغېزناكو او ځالندو څرگندونو او روښانه الرښوونو ته او
نه هغو شخصيتونو ته چي د قرآن په غېږ كي او د رسول هللا
ﹽ په الس وروزل شول او هر يو ئې د يوه ځالنده ستوري په
څېر وو ،له رسول هللا ﹽ ئې داسي معجزې غوښتې چي خارق
العاده او حيرتناكي وي ،لكه :له زمكي كومه روانه
چينه راوخوټوه ،ځان ته د خرما او انگورو داسي باغ
راپيدا كړه چي په منځ كي ئې ويالې رواني كړې ،لكه
څنگه چي ته گمان كوې دا آسمان به پر موږ ټوټې ټوټې
راپرېوځي دا كار همدا اوس زموږ په وړاندي ترسره كړه،
هللا او مالئكي موږ ته مخامخ راحاضر كړه ،ځان ته د سرو
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سپينو زرو كور جوړ كړه ،آسمان ته وخېژه ،ختل دي هم
تر هغه نه منو چي كوم داسي ليكلى كتاب راته راوړې چي
موږ ئې لوستى شو!! د االسراء سورې په  35آيت كي د دوى
د داسي غوښتنو په اړه ويل شوي :له دې پرته بل څه موږ
د معجزو له لېږلو منع نه كړو چي مخكنيو هغه تكذيب
كړې ،دلته رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي د دوى د دغو
غوښتنو په ځواب كي ورته ووايه :سبحان هللا! مگر زه له
يوه لېږل شوي انسان پرته بل څه يم؟!
 گورئ چې (خلك) دغي خبري له ايمان راوړلو منع كړي
چي پيغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر يو انسان
موندلى ،داسي چي حيرتناك او خارق العاده كارونه نشي
كولى ،د ده په خوا كي نه څوك خداى په څرگنده گوري او
نه د فرشتو لښكري ،آسمان ته نشي ختلى ،له زمكي چينې
نشي راخوټولى ،سره او سپين زر ئې په الس كي نشته ،د
باغونو او بنگلو خاوند نه دئ!! د يهودانو مذهبي
مشرانو د خپلو پيغمبرانو په اړه خلكو ته همدا ويلي
وو چي دوى دغه ټول كارونه كولى شو ،نو ځكه ئې د عيسى
عليه السالم په څېر په هغه پيغمبر هم ايمان رانه ووړ
چي معجزې ئې تر ټولو پيغمبرانو زياتي وې!!
 مشركينو هم له دې كبله پر پيغمبر عليه السالم له
ايمان راوړو ډډه كړې چي هغه ئې د ځان په څېر يو
انسان موندلى ،د دوى انگېرنه او انتظار دا وو چي د هللا
تعالى پيغمبر بايد له انسانانو په هر څه كي توپير
ولري او داسي ستر ستر او خارق العاده كارونه وكړى شي
چي عادي انسانان ترې عاجز وي!! د دوى په اړه ويل
شوي :كله چې خلكو ته د هللا تعالى له لوري او د كوم
پېغمبر په الس هدايات راغلي نو دوى له ايمان راوړلو
بل څه منع نه كړل مگر دې خبري چي ويل ئي :آيا هللا يو
انسان د پيغمبر په توگه مبعوث كړى؟ ورته ووايه :كه
په زمكه كي مالئكي اوسېدى او ډاډه په كي گرځېدى نو
ً له آسمانه يوه فرشته د پيغمبر په توگه
مونږ به حتما
رالېږلې وه .دا ځكه چي فرشته د فرشتې په ژبه پوهېدى
شي او انسان د انسان په ژبه.
 كه هللا تعالى غوښتى چي پيغمبر عليه السالم داسي
معجزې وښيي نو دغو كافرانو ته به ئې ورښودلې وې ،ځكه
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معجزه په اصل كي د مخالفينو د عاجزولو او پړ كولو
لپاره وي ،د همدې لپاره د پيغمبرانو عليهم السالم
خارق العاده كارونو ته د معجزې نوم وركړى شوى .د
موسى عليه السالم د عصا په يوه گوزار سره له تېږي
دولس چينې راوخوټېدې ،خو هغه معجزه د همغه وخت لپاره
وه ،اوس هغه چينې نشته ،كه رسول هللاﹽ ته داسي معجزې
وركول كېدى نو دا به تر قيامته پوري تلپاتې وې ،ځكه
د ده دعوت تلپاته دئ او تر قيامته دوام كوي .كه هللا
تعالى غوښتى چي رسول هللاﹽ ته د مخكنيو پيغمبرانو عليهم
السالم په څېر معجزې وركړي نو دا معجزې به هم تر
مخكنيو ستري وې او هم تلپاتې ،دا ځكه چي د رسول هللاﹽ
رسالت د همدې تقاضاء كوي ،دا معجزې بايد تر قيامته
ليدل كېدى ،كه ئې غوښتى چي د موسى عليه السالم په څېر
معجزه وركړي نو له يوې ډبري به ئې داسي چينه ورته
راخوټولې وه چي تر قيامته به اوبه ترې راخوټېدې ،له
آسمانه به ئې داسي ليكلى قرآن پرې نازل كړى وو چي د
خلكو په وړاندي به په فضاء كي والړ وو ،هر چا به په
خپلو سترگو ليدو ،دا كار هللا تعالى ته ډېر آسان دئ ،كه
لمر ،سپوږمۍ او دا ټول بې شمېره ستوري په فضاء كي
ساتلى شي د يوه كتاب ساتل به څه گران كار وي!! كه ئې
غوښتي وى چي د عيسى عليه السالم په څېر كومه معجزه
وركړي او مړي ورته راژوندي ،ړانده سترگور او بيماران
روغ كړي نو د قرآن په لوستلو سره به ئې په حقيقي
معنى تل مړي راژوندي كول ،او ناروغان به ئې روغول ،هللا
تعالى ته دا ټول كارونه آسان دي ،څوك چي رسول هللاﹽ ته
وړې وړې معجزې ثابتوي هغوى په حقيقت كي د هغو خلكو د
تبليغاتو تر اغېز الندي تللي چي ويل ئې :ولي رسول هللاﹽ
ته د مخكنيو پيغمبرانو په څېر معجزې نه دي وركړى
شوې؟ خو دې ته ئې پام نه دئ چي هللا تعالى د كافرانو د
دغي غوښتني څه ځواب وركړى؟ ځواب دا دئ :كه له آسمانه
مو داسي كتاب درباندي نازل كړى وى چي كافرانو په خپل
الس لمس كولى شوى ،مړي پرې راژوندي شوي وى ،بيا هم
دوى ايمان نه راوړ.
 له دې مباركو آيتونو معلومېږي چي د مشركينو او
اهل كتابو ټگمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو خلكو ته
ويل :مخكنيو پيغمبرانو ،د هللا مقربو بندگانو او اولياء
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كرامو دغسي خارق العاده او حيرتناك كارونه كولى شو،
هغه څوك د پيغمبر په توگه مه منئ چي دا كارونه ونه
كړى شي .د دوى په ځواب كي ويل شوي :معجزه د پيغمبر
په خوښه نه رامنځته كېږي ،د ده په واك كي نه وي ،د هللا
تعالى په إذن او هغه مهال رامنځته كېږي چي هللا تعالى
ئې وغواړي او پيغمبر ته ئې د ښودلو امر ،اجازه او
واك وركړي.
له دې مباركو آيتونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي
چي رسول هللا ﹽ ته له هغو معجزو چي مخكنيو پيغمبرانو ته
وركړى شوې وې يوه هم نه وه وركړى شوې ،خو داسي عظيم
كتاب وركړى شوى چي له سترو سترو معجزو ډك دئ.
د دې پوښتني په ځواب كي چي آيا په رښتيا سپوږمۍ د
دې آيت تر راتلو وړاندي چاودلې او كه دا يوه
وړاندوينه ده او تر قيامت وړاندي به ترسره كېږي،
بايد ووايو :كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دا
يوه وړاندوينه ده او ښيي چي سپوږمۍ به تر قيامت
وړاندي وچوي .خو دا تعبير نه يوازي د دې آيتونو له
الفاظو سره اړخ نه لگوي بلكي له هغوى سره تعارض لري،
د دوى تعبير داسي دئ لكه چي څوك ووايي :قيامت رانږدې
شوى دا ځكه چي سپوږمۍ به وچوي!! داسي وينا نه څوك په
دې قانع كولى شي چي قيامت رانږدې شوى او نه په دې چي
سپوږمۍ به وچوي!! حال دا چي قرآن غواړي خپل مخاطب په
دې پوه كړي چي قيامت رانږدې شوى او دا دليل ئې مخي
ته ږدي چي سپوږمي وچوله ،همغسي لكه چي د النجم په
سورې كي ئې د ستورو غورځېدا د قيامت د رانږدې كېدو
دليل وگڼلو ،دلته هم گورئ چي لومړى آيت وايي :سپوږمۍ
وچاوده ،دوهم آيت وايي :كه هره څرگنده نښه وگوري له
منلو ئې ډډه كوي ،درېيم آيت وايي :دوى تكذيب كړ او د
ئې وكړ ،له دې ويناوو په بشپړ
خپلو هوسونو متابعت
صراحت سره معلومېږي چي دا پېښه واقع شوې او خلكو په
خپلو سترگو ليدلې خو د قيامت منكرينو د تكذيب الر
غوره كړې او د هغه څه له منلو ئې ډډه كړې چي دا پېښه
ئې ثابتوي او هغه دا چي قيامت رانږدې شوى.
له دغو آيتونو معلومېږي چي د شق القمر پېښه يوازي
په رواياتو پوري منحصره نه ده ،د اړوند رواياتو
لپاره دا آيتونه څرگند شاهد او گواه دئ او اعتبار ته
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ئې قوت بخښي .راشئ وگورو چي دا روايتونه څه وايي او
د متن او اسنادو له پلوه څومره معتبر دي .دغه روايت
ته ځير شئ:
َّبِى ﹽ فصار
ُ مع الن
ُ ونحْن
لقمر
نشق
ْ عبْد
عن
َّ اْ
َِّهللا قال اْ
ِّ
دوا »
ِر
ف
دوا  ،اشْهُ
ْقتيْنِ ،فقال لنا « اشْهُ
رواه البخاري
له عبد هللا بن مسعود ﹽ روايت دئ چي سپوږمۍ په داسي حال
كي وچاودله چي موږ له رسول هللا ﹽ سره وو نو دوه ټوټې
شوه او موږ ته ئې وويل :وگورئ وگورئ.
دا روايت په بخاري كي پنځه ځلي په دغو شمېرو راغلـى:
 ،3865 ،4863 ، 4864 ، 3801 ، 3636په دوى كـي يـوازي
ًى
ِن
ِم
دا توپيرونه تر سترگو كېږي :په ځينو كي ويل شوي ب
ْقـة
ِر
ْ ف
او په ځينو كي نه دي ويل شوي ،په يوه كي وذهبت
ٌ
ل
ـ
ب
ج
ل
ا
ً فو
ْقة
ِر
ْقتيْنِ ،ف
ِر
ِ او په بل كي فصار ف
لجبل
ِ
ْق ْ
نحْو اْ
دوا » او پـه بـل كـي
ُونه
ً د
ْقة
ِر
وف
ُ په يوه كي فقال « اشْهُ
دوا » ،په ځينو كي دا راغلي ونحْن
ُ
دوا  ،اشْهُ
فقال « :اشْهُ
ـي هـم
َّبِى او په ځينو كي نه دي راغلي ،په يوه كـ
مع الن
ِّ
ـو پـه
دا نه دي راغلي چي دا يوه معجـزه وه او د قريشـ
غوښتنه رامنځته شوې.
د دې پېښي اړوند روايات د احاديثو په نورو
كتابونو كي هم راغلي ،مسلم ،ترمذي ،ابوداؤد،
ابوعوانه ،ابن جرير،
عبدالرزاق ،احمد ،طيالسي،
بيهقي ،طبراني ،ابن مردويه او ابو نعيم اصفهاني ،له
گڼ شمېر سندونو سره له امير المؤمنين علي ،عبدهللا بن
عبدهللا بن عباس ،عبدهللا بن عمر ،حذيفه ،انس بن
مسعود،
مالك او جبير بن مطعم ﷵ روايت كړي ،په دوى كي درې
(عبدهللا بن مسعود ،حذيفه او جبير بن مطعم ﷵ) داسي دي
چي دا پېښه ئې په خپلو سترگو ليدلې ،عبدهللا بن عباس ال
هغه مهال نه وو زېږېدلى او انس بن مالك ښايي اوه اته
كلن ماشوم وو؛ له نورو ئې اورېدلي خو دا وضاحت ئې نه
دئ كړى چي له چا ئې اورېدلي ،له رواياتو داسي
معلومېږي چي دا پېښه تر هجرت پنځه كاله وړاندي په
ٰىكي واقع شوې ،د قمري مياشتي د منځنيو شپو په يوې
من
شپه كي ،سپوږمۍ دوه ټوټې شوې ،څو شېبې يوه له بلي
لري شوې او بېرته سره ورغلې ،پورتنى روايت وايي:
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رسول هللا ﷵ خپلو يارانو ته ويلي :وگورئ وگورئ ،له دې
معلومېږي چي پېښه ناڅاپي رامنځته شوې او داسي نه وه
چي چا له رسول هللا ﷵ معجزه غوښتې وي او هغه دا معجزه
ورښودلې وي ،د پېښي له ټولو راويانو يوازي انس بن
مالك ﷵ دا خبره كړې چي گواكي دا د معجزې په توگه
وړاندي شوې پېښه وه ،خو تاسو پوهېږئ چي انس بن مالك
ﷵ دا صحنه په خپلو سترگو نه ده ليدلې ،دى هغه مهال
په مدينه كي او وړوكى ماشوم وو ،ده ته منسوب روايت
ځكه د منلو وړ نه دئ چي له يوې خوا د قرآن له وينا
سره تعارض لري او له بلي خوا له هغو رواياتو سره چي
راويانو ئې پېښه په خپلو سترگو ليدلې ،انس بن مالك ﷵ
ته همداسي يو بل ضعيف روايت هم منسوب شوى چي وايي د
شق القمر پېښه دوه ځلي رامنځته شوې!! خو په صحابه وو
كي هيچا دا خبره نه ده كړې .ده ته منسوب روايات هم
داسي دي په ځينو كي ئې د مرتين (دوه ځلي) لفظ راغلى
او په ځينو كي د فرقتين او شقتين (دوه ټوټې).
او دا چي آيا د داسې پېښي امكان او احتمال شته كه
نه او ساينس په دې اړه څه وايي ،بايد ووايو:
ساينسپوهان نه يوازي د داسي پېښو رامنځته كېدا د
عالم په ډېرو اجرامو كي تأييدوي بلكي په خپله د
سپوږمۍ په اړه وايي چي احتماالً دا له زمكي جال شوې يوه
ټوټه ده ،د پيدايښت په لومړنيو كي كوم بل ستر ستوري
له زمكي سره تصادم كړى او په نتيجه كي ئې سپوږمۍ
رامنځته شوې!! ساينسپوهان د زهل ستوري په اړه وايي:
د دې ستوري په چاپېر د مالبند په څېر له وړو وړو
متحركو ډبرو جوړه شوې يوه سطح تر سترگو كېږي چي پلني
كړۍ ته ورته بر ېښي خو په حقيقت كي د داسي بېلو بېلو
متحركو ډبرو مجموعه ده چي يوه د بلي خوا ته خوځي ،د
دې حلقې ضخامت او پرېړوالى نږدې نه كيلومتره دئ ،دا
ډبري د زهل د يوې سپوږمۍ د چاودلو له كبله رامنځته
شوې دي ،نو د سپوږمۍ چاودل نه يوازي د علم او عقل
خالف خبره نه ده بلكي په دې اړه د قرآن وينا يوه
دقيقه علمي وينا ده .او دا چي آيا دا پېښه دغه مهال
واقع شوې كه نه ،بايد ووايو :له يوې خوا د قرآن وينا
ً واقع شوې ،له
كافي ده چي ووايو :هو؛ دا پېښه يقينا
بلي خوا د داسي سترو سترو شخصيتو له شهادت او گواهي
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معلومېږي چي دا پېښه همغه مهال رامنځته شوې ،دا به
ډېره عجيبه وي چي څوك د يوه عادي تاريخ ليكونكي په
خبري باور كولى شي خو د داسي سترو سترو مؤمنو
شخصيتونو په وينا باور نه كوي!! اميد دئ هغه ورځ
راشي چي محققين دا خبره هم وكړي چي څورلس پېړۍ
وړاندي د يوې چاودني په ترڅ كي د سپوږمۍ يوه ټوټه
ترې بېله شوې او بېرته ورسره نښتلې.














   
    




  





   



  
ً چي دوى ته له مهمو خبرو دومره څه
 -4او يقينا
ورغلي چي په هغه كي كافي تنبيه ده -3 ،بشپړ حكمت،
خو انذارونه گټه نه وررسوي -6 ،نو مخ ترې واړوه،
كومه ورځ چي هغه بلونكى د يوه كركجن شي لوري ته
بلنه وركوي -0 ،سترگي به ئې ټيټي او خړي وي ،له
قبرونو به داسي وځي لكه چي خواره ملخان وي -8 ،د
بلونكي لوري ته ځغلېدونكي ،كافران به وايي :دا
يوه ډېره سخته ورځ ده!
( -)8-4د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د قرآن مخاطبينو ته دومره مهمي مهمي الرښووني شوې
چي د دوى د تنبيه لپاره كافي دي ،داسي حكيمانه
ويناوي چي د كمال او اغېز له پلوه لوړي څوكي ته
رسېدلې ،خو دوى داسي دي چي انذارونه گټه نه وررسوي.
 رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي له داسي معاندينو مخ
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واړوه ،دوى ته هيڅ اعتناء مه كوه ،پرې ئې ږده چي
قيامت په خپلو سترگو وگوري ،هغه ورځ چي بلونكى به ئې
د داسي څه لوري ته بلي چي دوى ترې كركه لري ،د هغي
الهي محكمې په لوري به ئې بلي چي نن ترې انكار كوي
او نه ئې خوښېږي ،سترگي به ئې ټيټي او خړي وي ،له
قبرونو به وځي او د زمكي پر سره به داسي برېښي لكه
خواره ملخان ،د بلونكي لوري ته ځغلېدونكي.
 هغه مهال به كافران وايي :دا يوه ډېره سخته ورځ
ده!

   










 
 -5تر دوى وړاندي د نوح قوم زموږ بنده تكذيب كړ
او وئې ويل :لېونى دئ او رټل شوى -10 ،نو خپل رب
ته ئې دعاء وكړه چي زه مغلوب يم نو په خپله
انتقام واخله.
( -)10-5دلته د نوح ﹽ د قوم تور برخليك د يوې داسي
تاريخي بېلگي په توگه زموږ په وړاندې ږدول شوى چي
ښيي د قيامت د تكذيب پايله ډېره سپېره او دردونكې
ده :وايي :د قرآن تر مخاطبينو وړاندي د نوح قوم زموږ
بنده تكذيب كړ او وئې ويل :لېونى دئ او رټل شوى ،هغه
ته ئې د لېوني او پيرياني خطاب وكړ او له ولس د يوه
رټل شوي په سترگه ئې ورته وكتل او له دې ئې منع كړ
چي خلك د هللا تعالى لوري ته وبلي او په دې ئې وگواښو
چي كه له دعوت الس وانه خلي سنكسار به شي .هغه ئې له
داسي سختي ورځي سره مخامخ كړ چي مجبور شو خپل رب ته
د دعاء السونه لوړ كړي ،پر خپلي بې وسۍ اعتراف وكړي
او ووايي :زما ربه! زه مغلوب يم نو په خپله انتقام
واخله.
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 -11نو د آسمان دړي مو په رابهېدونكو اوبو
پرانيستې -12 ،او زمكه مو رواني رواني چينې كړه؛
نو (دواړه) اوبه د داسي كار لپاره سره يوځاى شوې
چي له وړاندي مقدر شوى وو -13 ،او دى مو د تختو
او مېخونو والي (بېړۍ) باندي حمل كړ -14 ،زموږ تر
نظر الندي خوځېدله ،د هغه لپاره بدله چي كفران ئې
ً چي د يوې څرگندي نښي په
شوى وو -13 ،او يقينا
توگه مو پرېښوده ،نو آيا كوم عبرت اخيستونكى شته؟
 -16نو (وگوره چي) زما عذاب څنگه وو او زما
ً چي موږ قرآن د پند
گواښني څنگه؟ -10 ،او يقينا
اخيستو لپاره آسان كړى نو آيا كوم عبرت اخيستونكى
شته؟
( -)10-11په دې مباركو آيتونو كي د نوح ﹽ ژغورنه او
د ده د كافر قوم غرقېدا په عبرتناكي توگه انځور شوې،
وايي :نو د دوى پر سر آسمان مو داسي پرانيستې دړي
دړي كړ چي اوبه ئې د ورېدو پر ځاى راوبهېږي ،او زمكه
مو رواني رواني چينې كړه؛ نو دواړه اوبه د هغه كار
لپاره سره يوځاى شوې چي له وړاندي مقدر شوى وو ،چي
هغه د نوح قوم غرقول وو ،او نوح ﹽ مو پر داسي بېړۍ
سپور او وژغورو چي فقط تختې او مېخونه ئې درلودل،
هغه چي د هللا تعالى تر نظر او رعايت الندي خوځېدله ،دا
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د هغه نوح ﹽ لپاره يوه الهي بدله وه چي كفران ئې شوى
وو ،د ايمان پر ځاى انكار ترې شوى وو او د امتنان پر
ځاى د ده ناسپاسي شوې وه .نو دا پېښه او د دې قوم
قصه او يا هغه بېړۍ مو وروستنيو ته د يوې څرگندي او
عبرتناكي نښي په توگه پرېښوده ،آيا كوم عبرت
اخيستونكى شته؟ نو وگوره چي زما عذاب څنگه وو او زما
ً چي موږ قرآن د پند اخيستو
گواښني څنگه؟ ،او يقينا
لپاره آسان كړى نو آيا كوم عبرت اخيستونكى شته؟
رسول هللا ﷵ ته اطمئنان وركړى شوى او ورته ويل شوي!
ستا قوم ستا په اړه همغه كړنالره غوره كړې چي د نوح ﷵ
قوم غوره كړې وه ،كفران يعني عدم ايمان او ناسپاسي،
د دوى برخليك به د هغوى په څېر وي او هللا تعالى به تا
د نوح ﷵ په څېر وژغوري.
دې ته مو پام وي چي په دې مباركي سورې كي څلور
ً موږ قرآن د پند اخيستو لپاره
ځلي ويل شوي چي يقينا
آسان كړى نو آيا كوم عبرت اخيستونكى شته؟ دا تكرار
ً آسان ،څرگند ،واضح ،له
او تأكيد ښيي چي قرآن واقعا
ابهام او اغماض خالي ،هر مخاطب ته د فهم وړ ،په خپله
روښان او څرگند او د هر څه څرگندوونكى كتاب دئ ،څوك
چي د قرآن په اړه له دې پرته بله وينا كوي دروغ
وايي ،حقيقت مسخ كوي ،خلك له قرآن لري كوي او په
نورو شيانو ئې مصروفوي ،هغه چي خلكو ته وايي :د قرآن
په ژبه هر څوك نه پوهېږي ،قرآن ظاهر او باطن لري او
باطن ئې بطون ،له اهل بيت پرته بل څوك ئې په بطن او
بطونو نه پوهېږي ،لومړى څورلس علوم زده كړه بيا قرآن
پرانيزه ...دا ټول دروغ وايي او د قرآن خالف خبره
كوي ،د قرآن لومړى حامل يو امي وو چي په ليك لوست نه
پوهېدو او لومړي مخاطبين او حامالن ئې اميان ول او په
ليك لوست نه پوهېدل!! آيا د قرآن دغه څلور آيتونه
كافي نه دي چي د قرآن په اړه د دغو ټگمارانو وينا پر
دېوال ووهو؟!!
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 -93عاديانو تكذيب وكړ ،نو (وگوره چي) زما عذاب
ً چي موږ يوه
څنگه وو او گواښني څنگه -91 ،يقينا
تېزه هيبتناكه سړه سيلۍ پر دوى ولېږله ،په يوې
سپېرې پرله پسې ورځي كي -61 ،چي خلك ئې داسي
راايستل لكه چي دوى د هغو كجورو سټي وي چي له
جرړو ايستل شوې -69 ،نو (وگوره چي) زما عذاب څنگه
ً چي موږ
وو او زما گواښني څنگه؟ -66 ،او يقينا
قرآن د پند اخيستو لپاره آسان كړى نو آيا كوم
عبرت اخيستونكى شته؟
( -)22-18په دې مباركو آيتونو كي د عاديانو د تكذيب
بده پايله او هغه هيبتناكه سيلۍ چي پر دوى مسلطه شوې
وه داسي انځور شوې:
 عاديانو د تكذيب الر غوره كړه ،په الهي عذاب اخته
شول ،تاريخ ته رجوع وكړه او وگوره چي د هللا تعالى عذاب
څنگه وو او گواښني ئې څنگه ،هللا تعالى تېزه هيبتناكه
سړه سيلۍ پر دوى ولېږله ،په يوې داسي سپېرې ورځي كي
چي پرله پسې وه ،اته ورځي ئې دوام وكړ ،خلك ئې له
خپلو پناه ځايونو راايستل ،كورونه ئې ورورانول ،نه د
لوړو تر شا پټېدى شول او نه په كندو او سوړو كي ،مړي
ئې داسي پر زمكه هر لوري ته خواره پرېوتل لكه د
كجورو سټي چي له جرړو ايستل شوې وي ،نو وگوره چي زما
عذاب څنگه وو او زما گواښني څنگه؟
ً چي موږ قرآن د پند اخيستو لپاره آسان كړى
 يقينا
نو آيا كوم عبرت اخيستونكى شته؟
دې ته مو پام وي چي دلته د عاديانو د عذاب ورځي
ته (يوم نحس مستمر) ويل شوي او د فصلت سورې په
يام نحِسات ويل شوي او د الحاقه سورې
شپاړسم آيت كي أَّ

القمر
د قرآن پلوشې

444
 نو د،په اوم آيت كي اوه شپې او اته ورځي ويل شوي
 دې ته مو،مستمر معنى تر اتو ورځو د دې عذاب دوام دئ
هم پام وي چي دا ورځي په خپل ذات كي نحس او سپېرې نه
 ورځي ټولي،وې بلكي د هغه ستر عذاب له كبله سپېرې وې
 هللا تعالى هيڅ سپېره او بختوره ورځ نه،سره برابري دي
 هغه ورځ درته بختوره ده چي كوم ښه كار،ده پيدا كړې
تر سره كړې او هغه ورځ سپېره ده چي د بد كار له كبله
.له بد او سپېره برخليك سره مخامخ شې

  
















   
   
   
  
  
  




















  
  





   

 نو وئې-24  ثموديانو دا گواښونه تكذيب كړل؛-23
 آيا له خپلي ډلي د يوه انسان متابعت وكړو؛:ويل
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ً چي په دې صورت كي به موږ په تېروتني او
يقينا
لېونتيا كي وو -23 ،آيا دا ذكر زموږ له منځه
(يوازي) پر ده نازل شوى ،نه؛ بلكي دى ډېر دروغجن
ً پوه شي چي
او ډېر جاه طلب دئ -26 ،سبا به حتما
ً چي
څوك ډېر دروغجن او ډېر جاه طلب دئ -20 ،يقينا
موږ دوى ته د يوې آزمويني په توگه د هغي اوښي
لېږونكي يو؛ نو ورته انتظار وكړه او صبر كوه-28 ،
او خبر وركړه چي دا اوبه د دوى تر منځ وېشل شوې
دي ،د څښلو هر وار د (اوښي او د كليوالو د) حضور
نېټه ده -25 ،نو خپل ملگري ته ئې غږ كړ ،نو الس په
كار شو او ټپي ئې كړه -30 ،نو وگوره چي زما عذاب
څنگه وو او زما گواښني څنگه؟  -31نو موږ يوه لوړه
چيغه پرې ولېږله ،نو داسي شول لكه د شپون په شپول
ً چي موږ
كي كارول شوي مات مات ډكي -32 ،او يقينا
قرآن د پند اخيستو لپاره آسان كړى نو آيا كوم
عبرت اخيستونكى شته؟
( -)32-23دا مبارك آيتونه يوه بله تاريخي بېلگه د
ثوديانو د قصې په ترڅ كي زموږ مخي ته ږدي او وايي:
ُر د نذير(گواښونكى) او
نذ
نذ
ُر تكذيب كړل؛ ُ
 ثموديانو ُ
انذار (گواښ) جمع ده ،دلته ځينو درنو مفسرينو د
پېغمبرانو په معنى اخيستى او ځينو د گواښونو په
معنى ،له مضمون سره دوهم تعبير مناسب برېښي ،يعني
ثموديانو د خپل پيغمبر انذارونه دروغجن وگڼل ،او وئې
ويل :آيا له خپلي ډلي د صالح ﹽ په څېر د يوه انسان
ً چي په دې صورت كي به موږ په
متابعت وكړو؛ يقينا
تېروتني او لېونتيا كي وو ،آيا دا ذكر زموږ له منځه
يوازي پر ده نازل شوى ،نه؛ بلكي دى ډېر دروغجن او
ډېر جاه طلب دئ ،يعني دوى د صالح ﹽ د نه منلو لپاره
دا دالئل وړاندي كړل -1 :دى د نورو انسانانو په څېر
يو انسان دئ ،له نورو هيڅ توپير نه لري ،كوم مافوق
انسان ذات نه دئ چي د خداى استازى ئې وگڼو ،څنگه
ومنو چي دى د هللا تعالى پيغمبر دئ؟  -2هغه زموږ د قوم
يو فرد دئ ،له نورو څه فضيلت لري چي د پيغمبر په
توگه ئې ومنو؟  -3هغه يوازي دئ ،كوم ستر مشر نه دئ
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جالل او ځواك له
د كومي وړتيا له
غوره كړى او د
وايي او جاه طلب

چي ډېر پلويان ئې وي او د جاه او
پلوه د ولس د مشرۍ وړ وي -4 ،ولي او
مخي هللا تعالى دى د ټولو له منځه
پيغمبرۍ مقام ئې وركړى؟!  -3دى دروغ
دئ ځكه ئې د پيغمبرۍ ادعاء كړې.
 هللا تعالى د هغوى په ځواب كي فرمايلي :د دوى د غلطو
تبليغاتو حقيقت به ډېر ژر جوت شي ،دوى به ډېر ژر په
خپلو سترگو وگوري چي څوك ډېر دروغجن او ډېر جاه طلب
دئ.
 دوى له خپل پيغمبر صالح ﹽ معجزه غوښتې وه ،داسي
چي له يوې ډبري ژوندۍ اوښه جوړه شي ،هللا تعالى صالح ﹽ
ته وفرمايل :موږ دوى ته د يوې آزمويني په توگه هغه
اوښه پيدا كوو ،ته منتظر او سه او صبر كوه ،او ورته
ووايه چي ستاسو د يوازيني څاه اوبه ستاسو او اوښي تر
منځ وېشل شوې دي ،يوه ورځ ستاسو او بله د اوښي ،هر
لورى به په خپل خپل وار او ورځ ورته رادرومي.
 دوى څو ورځي دا حالت وزغملو ،خو شيطان ئې دې ته
وهڅول چي د دې وېش له ستونزي او د دې معجزې له مصيبت
ځان وژغوري او پرې نږدي چي خلك پر صالح ﹽ ايمان
راوړي ،نو تر ټولو شرير او پر گناه جسور ته ئې غږ كړ
چي دا دنده په غاړه واخلي ،هغه تيار شو ،لومړى ئې
اوښه ټپي او بيا ئې ووژله ،په همدې سره د دوى مهلت
پاى ته ورسېدو او په سخت الهي عذاب اخته شول ،عذاب
ئې په يوې لوړي چيغي سره پيل شو ،داسي شول لكه په
شپول كي كارول شوي مات مات ډكي ،نو وگوره چي زما
عذاب څنگه وو او زما گواښني څنگه؟
 د قصې په پاى كي يو ځل بيا دا وينا تكرار شوې چي
هللا تعالى قرآن د پند اخيستو لپاره آسان كړى نو آيا
كوم عبرت اخيستونكى شته؟
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 -33د لوط قوم دا گواښونه تكذيب كړل؛  -34يقينا
ً
چي موږ كاڼي وروونكې سيلۍ پر دوى ولېږله؛ د لوط
له ټبر پرته ،چي گهيځ مهال مو وژغورل -33 ،له
خپلي خوا يوه پېرزوينه ،همداسي هغه چا ته بدله
ً چي زموږ له
وركوو چي شكر وكړي -36 ،او يقينا
نيوني ئې وېرولي ول ،خو دوى د گواښونو په اړه شك
ً چي د ده د مېلمنو په اړه ئې له
وكړ -30 ،او يقينا
ده سره خبره (غوښتنه) كړې وه ،نو موږ د دوى سترگي
محو (ړندې) كړې نو زما عذاب او زما گواښونه وڅكئ،
ً چي سبا په سباوون كي تمېدونكي عذاب
 -38او يقينا
ونيول -35 ،نو زما عذاب او زما گواښونه وڅكئ-40 ،
او يقينا چي موږ قرآن د پند اخيستو لپاره آسان
كړى نو آيا كوم عبرت اخيستونكى شته؟
( -)40-33دلته د يوه مفسد قوم د بداخالقۍ بده پايله د
بلي تاريخي بېلگي په توگه زموږ مخي ته ږدول شوې:
 د لوط قوم د خپل پيغمبر له لوري وركړى شوي
انذارونه تكذيب كړل؛ پايله ئې دا شوه چي موږ هغه
سيلۍ ورباندي راوسته چي كاڼي ئې پرې ورول ،ټول مو
هالك كړل؛ د لوط ﹽ له ټبر پرته چي گهيځ مهال مو
وژغورل ،دا د هللا تعالى له لوري يوه پېرزوينه وه،
همداسي هغه چا ته بدله وركوو چي شكر وكړي.
 لوط ﹽ دوى د هللا تعالى له نيوني وېرولي ول ،خو دوى
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د گواښونو په اړه شك وكړ ،دا شك ئې هغه مهال په يقين
بدل شو چي عذاب ئې په خپلو سترگو وليد.
 دوى له لوط ﹽ د ده هغه مېلمانه غوښتي ول چي فرشتې
وې خو د ښكلو ځوانكيو په بڼي كي د ده كور ته ورغلي
ول ،هللا تعالى د دوى سترگي محو او ړندې كړې ،داسي چي د
مېلمنو په موندلو موفق نشول ،د آيت له الفاظو او
سياق و سباق داسي معلومېږي چي د سترگو ړندېدا ئې
داسي الهي عذاب وو چي تر اصلي عذاب وړاندي او هغه
مهال پرې مبتال شوي چي غوښتل ئې د لوط ﹽ كور ته په
زور ننوځي او مېلمانه ترالسه كړي ،د همدې عذاب له
كبله هغوى نامراد بېرته ستانه شوي ،په همدې مناسبت
ورته ويل شوي :زما عذاب او زما گواښونه وڅكئ.
 سبا په سباوون كي تمېدونكي او پاته كېدونكي عذاب
ونيول ،هغه چي هر څه ئې پر دوى رانسكور كړل ،كلي ئې
خسف شول او له پاسه كاڼي پرې وورېدل او د دې ستر
عذاب په مناسبت يو ځل بيا ورته وويل شول :زما عذاب
او زما گواښونه وڅكئ.
 د دې عبرتناكي قصې په پاى كي يو ځل بيا ويل شوي:
يقينا چي موږ قرآن د پند اخيستو لپاره آسان كړى نو
آيا كوم عبرت اخيستونكى شته؟

   








 
ً چي فرعونيانو ته گواښونه ورغلل-42 ،
 -41او يقينا
زموږ ټول آيتونه ئې تكذيب كړل نو موږ ونيول؛ د
ځواكمن عزتمن ذات د نيولو په څېر.
( -)42-41دلته د تاريخي بېلگو په لړ كي د فرعونيانو
بده پايله او د هللا تعالى له لوري د دوى كلكه نيونه د
وروستۍ بېلگې په توگه وړاندي شوي او وايي :فرعونيانو
ته هغه الهي گواښونه ورغلل چي موسى او هارون عليهما
السالم پرې ووېرول خو دوى ټول آيتونه ،څرگندي نښي،
معجزې او الهي الرښووني تكذيب كړې ،د دې تكذيب له
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كبله هللا تعالى داسي ونيول او په ستر عذاب ئې اخته كړل
چي له ځواكمن عزتمن رب سره ښايي.







   














  
   




   
   

 -43آيا ستاسو كافران تر هغوى غوره دي او كه تاسو
ته په كتابونو كي برائت په برخه شوى -44 ،يا
وايي :موږ برالسي او يو د بل مرستندوى ټولى يو،
 -43دا ټولى به هرومرو ماته خوري او شاگاني به
اړوي -46 ،نه؛ بلكي د قيامت ساعت ئې وروستى موعد
دئ او دا ساعت ستر آفت او ډېر تريخ ساعت دئ-40 ،
ً چي مجرمين په تېروتني او لېونتوب كي دي،
يقينا
 -48كومه ورځ چي په اور كي پړمخي كش كړى شي،
(ورته وبه ويل شي ):د دوزخ (د لمبو) رسېدني خوند
وڅكئ!!
( -)48-43په دې مباركو آيتونو سره د خطاب مخ د قريشو
په لوري اوړي او ورته ويل كېږي:
 آيا ستاسو كافران تر هغو غوره دي چي په مخكنيو
آيتونو كي د دوى سپېره برخليك ستاسو مخي ته كېښودل
شو ،له كومه پلوه غوره دي ،له اخالقي پلوه ،له فكري
پلوه ،له مذهبي پلوه ،د تگالري او كړنالري له پلوه،
آيا دوى هغوى ته ورته نه دي؟
 آيا په كوم الهي كتاب كي مو لوستلي چي تاسو به له
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هغه برخليك سره نه مخامخ كېږئ چي مخكني ورسره مخامخ
شول؟ د برائت دا سند كوم دئ؟
 يا پر خپل زور ځواك غره شوي يئ او وايئ :موږ
مضبوط او برالسي او يو د بل مرستندوى ټولى يو ،هيڅوك
ماته نشي راكولى؟!!
 پوه شئ چي دا مغرور ټولى به هرومرو ماته خوري او
شاگاني به اړوي.
 نه؛ يوازي دا كافي نه ده چي له ماتي سره به مخامخ
كېږي او د مبارزې له ډگر به تښتي بلكي د دوى د تعذيب
وروستى موعد د قيامت ساعت دئ ،هغه ساعت چي هيبتناك
او ستر آفت دئ او ډېر تريخ ساعت.
ً چي دا مجرمين په تېروتني او لېونتوب كي دي،
 يقينا
هغه مهال به په دې حقيقت پوه شي چي د دوزخ په اور كي
پړمخي كش كړى شي ،او ورته وويل شي :د دوزخ د هغو
لمبو خوند وڅكئ چي پر تاسو راتاو دي!!
 آيا پوهېږئ چي دا مبارك آيتونه د قريشو او

مسلمانانو تر منځ له لومړۍ نښتي نږدې اوه كاله
وړاندي نازل شوي وو ،هغه مهال د مسلمانانو وضعيت
داسي وو چي په مكې كي ئې د ټېكي او امن ځاى نه
درلود ،ټوله مكه ورته د اور د كندي په څېر
گرځېدلې وه ،ځيني وژل كېدل ،ځيني زنداني كېدل او
په درو وهل كېدل او ځيني هجرت ته مجبورېدل ،ښايي
ډېرو به پر دې وينا خندلي وي چي د قريشو مغرور
ټولى به هرومرو ماته خوري او شاگاني به اړوي ،خو د
بدر په ميدان كي دا الهي وړاندوينه ترسره شوه ،د
قريشو لوى او مجهز لښكر ماته وخوړله او د جگړي له
ميدان داسي تښتېدل لكه چي په دې آيت كي راغلي.
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ً چي موږ هرڅه له ټاكلي تقدير سره سم
 -45يقينا
پيدا كړي -30 ،او زموږ امر يوازي يو ځل او داسي
ً چي موږ
وي لكه د سترگي يو وار رپول -31 ،او يقينا
ستاسو مخكني امثال (سياالن) هالك كړي نو آيا كوم
عبرت اخيستونكى شته؟!  -32او هر هغه څه چي دوى
كړي په (عمل) پاڼو كي دي -33 ،او هر ووړ او لوى
(عمل) ليكل شوى دئ.
( -)58-31د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د دې عالم هرڅه له ټاكلي تقدير سره سم
پيدا كړي ،هر څه ټاكلى پيل او پاى لري ،د دې عالم
پيل او پاى هم ټاكل شوى ،قيامت به هرومرو راځي خو په
خپل ټاكلي وخت به راځي ،نه وړاندي كېږي او نه وروسته
كېدى شي ،تلوار مه كوئ ،په راتلو كي ئې ځنډ د هغه
ثابت الهي سنت له مخي دئ چي هر څه ته ئې خاص تقدير
ټاكلى.
 د هللا تعالى امر يو ځل وي ،ډېر لنډ ،دومره لكه د
سترگي يو رپ ،په همدې امر سره هر كار تر سره كېږي ،د
قيامت په راتلو كي ځنډ له دې كبله نه دئ چي هللا تعالى
وخت ته ضرورت لري ،د (كن) په اندازه لنډ امر ئې كافي
دئ چي د قيامت ستره پېښه رامنځته شي ،د ځنډ وجه دا
ده چي هللا تعالى د هر څه لپاره مقدرات ټاكلي.
هللا تعالى ستاسو پخواني امثال او سياالن هالك كړل،

آيا د يوه عقلمن انسان لپاره دا كافي نه ده چي هم د
دنيا په مكافات او مجازات باور وكړي او هم د آخرت؟!!
 هر هغه څه چي دوى كړي د دوى په عمل پاڼو كي درج
دي او هر ووړ او لوى عمل ليكل شوى دئ ،د همدغو
عملپاڼو له مخي به هر چا ته سزا او جزاء وركول كېږي.
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ً چي متقيان به په جنتونو او ويالو كي
 -34يقينا
وي -33 ،د رښتينولۍ په ناستځاى كي؛ د مقتدر
ټولواك خوا ته.
( -)33-34دا مبارك آيتونه د سورې ښكلې تتمه ده ،د
سورې له ټولو مطالبو سره ژور ارتباط لري ،سوره په دې
آيت پيل شوې چي قيامت رانږدې شوى ،د سپوږمۍ چاودېدا
ئې څرگنده نښه ده ،په ټولي سورې كي همدا موضوع له
يوه او بله اړخه او په اغېزناكو الفاظو او قانع
كوونكو دالئلو سره څېړل شوې او دا دئ د سورې په پاى
كي ويل شوي چي متقيان به په جنتونو او ويالو كي وي،
داسي جنتونه چي تر ونو او بنگلو الندي به ئې ډول ډول
ويالې بهېږي ،په هغه مقام كي چي د رښتينولۍ او
رښتينو لپاره غوره شوى ،مقتدر ټولواك ته نږدې.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الرحمن
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الرحمن) دئ چي همدا سوره
پرې پيل شوې ،كه څه هم دا يوازي نوم دئ خو د سورې له
مضامينو سره هم ژور ارتباط لري ځكه د سورې له سر تر
پاى پوري د رحمن رب گڼ شمېر پېرزوينو او نعمتونو ته
د مخاطب پام رااړوي ،له دې پلوه دا نوم د سورې لپاره
ښكلى او موزون عنوان هم دئ 28 .آيتونه لري ،د آيتونو
فواصل ئې د لومړي آيت (الرحمن) ته ورته دي ،ځيني ئې
د لسم آيت د (انام) په څېر دي خو دا هم الرحمن ته
نږدې وزن لري ،دوه آيتونه ئې په (نار) او (فخار) پاى
ته رسېدلي چي دا هم انام ته ورته غږ او وزن لري ،دغو
هموزنو فواصلو سورې ته دومره ښكلى او په زړه پوري غږ
او وزن وركړى چي بېلگه ئې نه د انساني ادب په تاريخ
كي موندلى شو او نه په كوم بل الهي كتاب كي ،د
آيتونو اوږدوالى ئې لنډ او هغو سورتونو ته ورته دئ
چي د مكي دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي.
 د دې مباركي سورې د بحث محوري موضوع هغه ستر ستر
نعمتونه دي چي رحمن رب پر انسان پېرزو كړي ،د
نعمتونو د معرفي لړۍ له دې پيل شوې چي هللا تعالى انسان
ته د قرآن سپېڅلى كتاب وښودو ،دا ښيي چي لومړى او تر
ټولو ستر نعمت د دې قرآن ښودنه ده ،داسي ستر نعمت چي
هيڅ څه ورسره برابري نشي كولى ،دا نعمت له انسان په
واقعي معنى اشرف المخلوقات جوړوي ،له دې پرته انسان
د نورو ژوو په څېر يو حيوان دئ ،او كه دا قرآن د ده
الرشود نه وي داسي حيوان ترې جوړېږي چي تر ټولو
حيواناتو به زيات تېروتى او الروركى وي.
ورپسې د انسان پيدايښت راغلى او د دې معنى دا ده
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چي دوهم ستر نعمت د انسان پيدايښت دئ ،د انسان
پيدايښت په خپلي اوسنۍ بڼي او له دغو استعدادونو سره
بل ستر نعمت دئ ،انسان له داسي جوړښت سره پيدا شوى
چي په ټولو مخلوقاتو كي ئې ده ته ځانگړتيا او پر
ټولو ئې ده ته فضيلت او لوړتيا وركړې ،د انسان
پيدايښت د ټول عالم د خلقت لوړه څوكه ده ،هيڅ څه
ورسره سيالي نشي كولى ،تر قرآن وروسته د انسان خلقت
ته اشاره ښيي چي تر قرآن وروسته د خالق رب ستره
معجزه د انسان پيدايښت دئ.
بيا انسان ته د بيان ښودنه په درېيمه درجه كي ستر
نعمت گڼل شوى ،انسان ته ئې بيانول ورښودلي ،داسي ئې
پيدا كړى چي كولى شي د خپل زړه وينا او د خپل ذهن
افكار نورو ته بيان كړي ،له ژبي ،قلم ،او ډول ډول
نورو طريقو او وسائلو په استفادې سره كولى شي خپله
وينا بيان او نورو ته انتقال كړي ،دا استعداد او په
هغه كچه چي انسان ترې برخمن دئ بل هيڅ مخلوق ته نه
دئ وركړى شوى ،د انسان له پيدايښت وروسته تر ټولو
ستر نعمت دا دئ چي انسان ته ئې د بيان ځانگړتيا
بخښلې ،ورپسې د نورو نعمتونو درجه په درجه يادونه
كېږي ،په آسمان او زمكي كي او په دنيا او آخرت كي،
سوره په دې پاى ته رسي چي وايي :دا ستر ستر نعمتونه
د هغه مهربان رب له لوري د انسان په برخه شوي چي د
جالل او اكرام خاوند دئ ،ټول بركتونه د ده له مبارك
نامه سره غوټه شوي.
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 -1همغه رحمن؛  -2قرآن ښودلى -3 ،انسان ئې پيدا
كړى -4 ،بيانول ئې ورښودلي.

( -)4-1په دې مباركو آيتونو كي د رحمن رب څو ستري
ستري پېرزويني او نعمتونه زموږ په وړاندي ځلېږي:
 دا قرآن ئې ښودلى ،د انسان لپاره لومړى او تر
ټولو ستر نعمت د دې قرآن ښودنه ده ،داسي ستر نعمت چي
هيڅ څه ورسره برابري نشي كولى ،دا نعمت له انسان په
واقعي معنى اشرف المخلوقات جوړوي ،له دې پرته انسان
د نورو ژوو په څېر يو حيوان دئ ،او كه دا قرآن د ده
الرښود نه وي داسي حيوان ترې جوړېږي چي تر ټولو
حيواناتو به زيات تېروتى او الروركى وي.
 انسان ئې پيدا كړى ،د انسان پيدايښت په خپلي
ستر نعمت
اوسنۍ بڼي او له دغو استعدادونو سره بل
دئ ،انسان له داسي جوړښت سره پيدا شوى چي په ټولو
مخلوقاتو كي ئې ده ته ځانگړتيا او پر ټولو ئې ده ته
فضيلت او لوړتيا وركړې ،د انسان پيدايښت د ټول عالم
د خلقت لوړه څوكه ده ،هيڅ څه ورسره سيالي نشي كولى،
تر قرآن وروسته د انسان خلقت ته اشاره ښيي چي تر
قرآن وروسته د خالق رب ستره پېرزوينه د انسان
پيدايښت دئ.
 انسان ته ئې بيانول ورښودلي ،داسي ئې پيدا كړى چي
كولى شي د خپل زړه وينا او د خپل ذهن افكار نورو ته
بيان كړي ،په ژبه ،قلم ،او له ډول ډول نورو طريقو او
وسائلو په استفادې سره كولى شي خپله وينا بيان او
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نورو ته انتقال كړي ،دا استعداد او په هغه كچه چي
انسان ترې برخمن دئ بل هيڅ مخلوق ته نه دئ وركړى
شوى ،د انسان له پيدايښت وروسته تر ټولو ستر نعمت دا
دئ چي انسان ته ئې د بيان ځانگړتيا بخښلې ،آيا
پوهېږئ چي دا څومره ستر نعمت دئ او كه انسان ته دا
ځانگړتيا نه وى وركړى شوې د ده حالت به څنگه وو او د
دې عالم حالت څنگه؟!! د انسان ټوله پوهه او علم،
تجارب او تحقيقات به له ده سره پاته كېدل او بل ته
به ئې له انتقال عاجز وو ،په دې عالم كي چي انسان
كوم تصرفات كړي د دې يوه وړه برخه به هم ورته ممكنه
نه وه ،زموږ نننى علم د ټولو هغو علومو او تجاربو
مجموعه ده چي انسان د خپل پيدايښت له لومړۍ ورځي تر
نن پوري زده كړي ،يوه بل ته بيان كړي او تر موږ پوري
رارسېدلي ،موږ ته به دا هم ممكن نه وو چي قرآن زده
كړو او نورو ته ئې بيان كړو.
دې ته مو پام وي چي په اصل كي د دغو نعمتونو د
بيان طبيعي ترتيب داسي دئ :انسان ئې پيدا كړى،
ښودنه ئې وكړه ،ځكه هللا
بيانول ئې ورښودلي ،د قرآن
تعالى لومړى انسان پيدا كړى بيا ئې هغه ته د بيان
ملكه وركړې او بيا ئې قرآن ورښودلى ،خو د دې لپاره
چي قرآن تر ټولو نعمتونو ستر نعمت دئ نو ځكه ئې دلته
د نعمتونو اهميت او ارزښت ته په پام سره لومرى د
قرآن يادونه كړې.











   






  
 
 -3لمر او سپوږمۍ په حساب دي -6 ،او بوټي او وني
په سجده لگيا -0 ،او آسمان ئې لوړ كړ او ميزان ئې
وضع كړ -8 ،چي په ميزان كي تېرى ونه كړئ -5 ،او
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وزن په عدالت سره قائم كړئ او په ميزان كي نقصان
مه كوئ.
( -)1-5په دې مباركو آيتونو كي دا ستر ستر نعمتونه
زموږ په وړاندي اېښودل شوي:
 لمر او سپوږمۍ داسي پيدا شوي چي له دقيق حساب سره
ً پوهېږئ چي په دې عالم كي زموږ
سم خوځي ،تاسو به حتما
لپاره د لمر او سپوږمۍ اهميت او ارزښت څومره دئ ،كه
لمر نه وى نو نه به شپه او ورځ وه ،نه د زمكي پر سر
انسان او نور ژوي او نه وني او بوټي او د انسان د
رزق او روزي توكي ،همدا لمر دئ چي زموږ زمكي ته رڼا
او تودوخه وركوي او موږ ته د زمكي پر سر د ژوند
ضروري شرائط برابروي.
 بوټي او وني په سجده لگيا او د خپل رب په وړاندي
مطيع او منقاد ،همغه كار كوي چي هللا تعالى پرې گمارلي،
شپه ورځ په بشپړ انقياد سره لگيا دي انسان ته دانه
او مېوه جوړوي ،او دا هغه څه دي چي د انسان ژوند
ورپوري تړلى دئ ،دې ته مو پام وي چي هللا تعالى لومړى د
زمكي پر سر ټول هغه ضروري توكي پيدا كړي چي انسان
ورته ضرورت لري ،د ژوند شرائط ئې ورته برابر كړي او
په پاى كي ئې انسان پيدا كړى ،خو دلته د نعمتونو
ارزښت او اهميت ته په پام سره د ونو او بوټو يادونه
وروسته شوې .دې ته مو هم پام وي چي دلته د النجم په
اړه دوه تعبيرونه زموږ مخي ته راځي ،ځينو په خپلي
معروفي معنى (ستورى) تعبير كړى او ځينو د هغه بوټي
په معنى چي ساق او تنه نه لري او پر زمكه پروت وي،
په اصل كي دا نوم د همداسي بوټو لپاره وضع شوى
وروسته ستوري په همدې نامه ياد شوي ،د دوى استدالل دا
دئ چي دلته النجم او الشجر څنگ په څنگ راغلي او د
نظم تقاضا دا ده چي دا دواړه سره ورته شيان دي ،غوره
تعبير همدا دوهم تعبير دئ ،د آيت له سياق او سباق
سره همدا تعبير مناسب برېښي .البته د ستورو د سجدې
په اړه په قرآن كي بل ځاى يادونه شوې او د لمر او
سپوږمۍ په څنگ كي:
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الحج18 :
آيا پام دي نه دئ چي هللا ته ټول هغه څه سجده كوي چي په
آسمانونو او زمكي كي دي ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري،

غرونه ،وني ،حيوانات او ډېرى خلك ،او په ډېرو ئې
عذاب محقق شوى ،او هللا چي څوك سپك كړي نو هغه هيڅ
عزت وركوونكى نه لري( ،هيڅوك اكرام او عزت نشي
ً چي هللا همغه څه كوي چي وئې غواړي.
وركولى) ،يقينا
لكه چي گورئ دلته د ستورو يادونه د لمر او سپوږمۍ
په خوا كي راغلې او د ونو يادونه د ژوو او انسانانو
په څنگ كي.
 آسمان ئې لوړ كړ ،داسي چي د زمكي پر سر زموږ د
كور لپاره د لوړ چت په څېر وي ،آسمان له زمكي سره
هممهال پيدا شوى خو لوړول ،تسويه او برابرول ئې
وروسته ترسره شوې ،د آسمان دا جوړښت زموږ او زموږ د
زمكي پر سر كور لپاره دومره ارزښت لري چي له دې پرته
د زمكي پر سر نه د انسان ژوند ممكن وو او نه د نورو
ژوو ،په نورو ستورو او اجرامو كي د ژوند امكانات ځكه
نشته چي زموږ د زمكي په څېر ځانگړى آسمان نه لري .دې
ته مو پام وي چي قرآن كله د زمكي پر سر نږدې فضاء د
آسمان په نامه يادوي ،كله د ستورو موقعيت او كله تر
ټولو ستورو بره فضاء.
 ميزان ئې وضع كړ ،يعني هللا تعالى په دې عالم كي
ځانگړى توازن او تعادل رامنځته كړى ،هر لوري ته چي
سترگي واړوئ نو د دې توازن او تعادل مظاهر به وگورئ،
د عالم هر څه د يوه عادالنه نظام مطابق دي ،كه په دې
وضع شوي الهي تعادل او توازن كي معمولي تغيير راشي
دا عالم له منځه ځي ،نه يوازي د انسان ژوند په دې
تعادل پوري تړلى دئ بلكي د ټول عالم بقاء ورپوري
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تړلې ده .د ستورو تر منځ د جذب او فرار ځواكونه داسي
متعادل دي چي په نتيجه كي ئې هر ستورى په خپل خپل
مدار كي خوځي او يو بل نشي جذبولى ،د زمكي د تودوخي
او يخني درجه داسي ساتل كېږي چي نه تر اندازې زياته
توده شي او نه زياته سړه ،د شپې او ورځي تر منځ دا
تعادل مراعات شوى چي زموږ خوا ته د هرې يوې پاته
كېدا د ضرورت په اندازه وي ،د انسان جوړښت هم له
فزيكي او مادي پلوه متعادل دئ او هم له معنوي پلوه،
دوه سترگي ،دوه غوږونه ،دوه السونه ،دوه پښې ،او د
بدن نور غړي ئې متوازن پيدا شوي ،معمولي تغيير دا
توازن له منځه وړي ،په ژړا او خندا كي ئې ،په رحم او
قهر كي ئې ،په ميني او نفرت كي ئې او په نورو فطري
خصلتونو كي ئې تعادل مراعات شوى.
 د ميزان او عدل د دې عام الهي سنت تقاضا دا ده چي
انسان په ميزان كي تېرى ونه كړي ،هر تېرى ئې د ټول
عالم له حاكم نظام او ضابطې د سرغړاوي او انحراف په
معنى دئ ،بغاوت دئ ،له سمي الري كږېدل دي ،پايله ئې
داسي لكه چي كوم ستورى له خپل مدار منحرف شي او
وغورځي.
 او وزن په عدالت سره قائم كړئ او په ميزان كي
نقصان مه كوئ ،كله چي تلل او پيمانه كول كوئ نو
عدالت مراعات كړئ ،څه له خپل جائز حد او حق مه كموئ.
دې ته مو پام وي چي تلل او پيمانه كول يوازي په مادي
شيانو او پېر پلور كي نه وي؛ د دې نطاق پراخ دئ او د
انسان ټولو تصرفاتو او قضاوتونو ته غځېږي ،معنى ئې
دا ده چي په خپلو ټولو تصرفاتو او قضاوتونو كي عدل
او قسط مراعات كړو ،دې ته مو هم پام وي چي ميزان هم
د تللو وسيلې ته ويل كېږي ،هم تللو ته او هم تلل شوي
ته.
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 -10او زمكه ئې د خالئقو لپاره ټاكلې -11 ،په هغې
كي مېوې دي او خرما د پوټكو خاوندي -12 ،او واښه
والي دانې او كشمالي (د ښو وږمو بوټي) -13 ،نو
تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار
كوئ.
( -)98-91په دې مباركو آيتونو كي دا ستر ستر نعمتونه
د انسان په وړاندي ځلېږي:
 هللا تعالى زمكه داسي جوړه كړې چي ټول ژوي په خپلي
غېږ كي وساتي او اړتياوي ئې رفع كړي ،په هغې كي د
كجورو په شمول ډول ډول مېوې دي ،د ټولو حفاظت شوى،
پوټكي وراغوستل شوي ،ځينو ته نازك او نرم پوټكي او
ځينو ته پرېړ او كلك ،له دوړو ،ميكروبونو او مضرو
حشراتو ئې ساتي.
 په زمكي كي ئې د ژوو د اړتيا وړ داسي بوټي پيدا
كړي چي هم دانې لري او هم واښه ،او هم ښه وږمه.
 قرآن له خپل مخاطب؛ انسان او پېري پوښتنه كوي :نو
تاسو دواړه د خپل رب له كوم كوم نعمت انكار كوئ .آيا
دا هر نعمت يوازي يوازي كافي نه دئ چي پر خپل منعم
رب ايمان راوړئ او د هغه له لوري ئې وگڼئ؟!! څنگه به
انكار كوئ او د دې كركجن انكار لپاره به څه دليل او
توجيه وړاندي كوئ؟

   











  
 -14انسان ئې د كودړي په څېر له كړنگېدونكې خټي
پيدا كړ -13 ،او جن ئې د اور له بې دوده لمبې،
 -16نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو
انكار كوئ.
( -)16-14د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى انسان له (صلصال كالفخار) پيدا

كړى،
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صلصال هغي كلكي شوې خټي ته وايي چي كړنگېږي او فخار
كودړي ته ويل كېږي ،نو د دې آيت معنى دا ده چي هللا
تعالى انسان له داسي توكي پيدا كړى چي كودړي ته ورته
وو ،همدا د ده د پيدايښت لومړۍ ماده وه ،داسي لكه چي
جن ئې د اور له بې دوده لمبې پيدا كړى ،د ده د
پيدايښت اصلي ماده صلصال ده ،دغسي لكه د جن د وجود
اصلي ماده چي اور دئ ،يعني د انسان د وجود لومړنۍ
ماده په سر كي صلصال وه ،خاوره شوه ،خټه شوه او هللا
تعالى ترې انسان جوړ كړ .داسي نه دي ويل شوي چي دى
ئې صلصال كړى او بيا ئې روح په كي پو كړې .د دې
تفصيل د الحجر سورې د ( )20-26آيتونو په تفسير كي
وگورئ.
 قرآن چي د انسان د پيدايښت د مختلفو پړاوونو او
حالتونو په اړه څه ويلي؛ علم نن همدا خبره كوي او
همغه څه وايي چي قرآن ويلي ،علم وايي :زمكه په لومړي
سر كي داسي سره او توده وه لكه لمر ،دا تودوالى ئې
ورو ورو لږ شوى او اوسنى حالت ئې غوره كړى ،له
ابتدائي سړېدو وروسته د زمكي سر داسي كلك او ډبرين
وو لكه د اورشيندو (آتش فشان) په نتيجه كي چي د زمكي
له زړه ويلي مواد راووځي ،ساړه او كلك شي( ،صلصال)
ترې جوړ شوى ،د زمكي دا ډبرين قشر د بارانونو له
كبله ورو ورو په خاوره بدل شوى ،بارانونو دا خاوري د
زمكي ژورو سيمو ته انتقال كړې ،لكه څنگه چي گورو
غرونه او لوړي تيږي او ډبري دي او آواره په خاورو
پټه شوې ،تر دې خاوري الندي همغه ډبرين قشر دئ ،چي د
چاودلو په نتيجه كي ئې زلزلې رامنځته كېږي ،دا خاوره
په بوى ناكي خټي بدله شوې او دغه مهال د ژوو د
پيدايښت لپاره مناسب او ضروري شرائط برابر شوي او هللا
تعالى د ټولو ژوو لومړۍ نطفه او بيا لومړۍ جوړه دغه
مهال پيدا كړې.
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تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار
كوئ.
( -)93-96په دې مباركو آيتونو كي مشرقين او مغربين د
هللا تعالى د سترو نعمتونو په توگه معرفي شوي او
انسانانو او پېريانو ته ويل شوي :نو تاسو دواړه د
خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ .بايد وگورو
چي د مشرقين او مغربين معنى څه ده او دا له كومه
پلوه نعمتونه دي ،كه د لمر راختو ته ځير شو نو گورو
چي لمر هره ورځ له يوه خاص ځاى راڅرگند او په يوه
خاص ځاى كي غائب شي ،دا راختل او پرېوتل هره ورځ تر
بلي توپير لري ،په كال كي يو ځل په ژمي كي ښي الس ته
په آخري ځاى كي راخېژي او بل ځل په دوبي كي كيڼ الس
ته په آخري ځاى كي راخېژي ،همداسي په ژمي او دوبي كي
د لوېدو دوه آخري ځايونه ښي او كيڼ لوري ته لري ،د
همدې لپاره قرآن كله ختيځ او لوېديځ په مفرده توگه د
مشرق او مغرب په نامه ،كله د مشرقين او مغربين په
صيغه او كله د مشارق او مغارب د جمع په صيغه يادوي.
د همدغه تغيير له كبله په زمكي كي كله ژمى وي ،كله
پسرلى ،كله دوبي او كله منى ،او په همدې سره د زمكي
پر سر د ژوو لپاره د ژوند شرائط برابر شوي ،كه دا نه
وى نو د زمكي پر سر ژوند ممكن نه وو ،د قرآن د دغي
وينا په اهميت هغه څوك ښه پوهېږي چي د زمكي د هوا او
موسم پر څرنگوالي د دې مشرقينو او مغربينو له ژور
ً چي د قرآن دا وينا زموږ په
اغېز خبر وي ،يقينا
وړاندي يو ستر حقيقت او ژوره علمي وينا اېښې.
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كېږي -20 ،تر منځ ئې داسي پرده چي تېرى (ترې) نه
كوي -21 ،نو تاسو دواړه د خپل رب كوم كوم نعمتونه
تكذيبوئ؟  -22لدوى دواړو مرغلري او مرجان راوځي،
 -23نو د خپل رب كوم كوم نعمتونه تكذيبوئ؟
( -)23-15دلته څو خبري توجه او دقت غواړي:
 په شلمي پېړۍ كي او هغه مهال چي انسانان وتوانېدل
ستري ستري او سريع بېړۍ جوړي كړي او د سمندر ډېري
برخي تر خپل واك الندي راولي ،د زمكي هغو سيمو ته
ورسېږي چي د واورو او كنگلونو سترو سترو غرونو پوښلې
دي ،شمالي او جنوبي قطبونو ته ورسېږي ،په بحر كي ئې
داسي سيمي وموندې چي دوه بېل بېل سمندرونه يو د بل
خوا ته پراته دي ،د يوه اوبه مالگيني او تروې او د
بل خوږې او خوندوري ،تر منځ ئې د اوبو داسي پرده او
حجاب چي دوى سره بېل ساتي او د يوه اوبه په بل كي نه
ننوځي ،په هر يوه كي ئې د ژوو داسي بېل بېل ډولونه
وموندل چي د بل اوبو ته له ننوتو ډډه كوي ،دا يو
عجيب كشف وو ،ساينسپوهانو پرې تحقيقات پيل كړل چي
وگوري د دې بحرونو منشأ څه ده او د بېلوالي وجه ئې
څه ،ورته معلومه شوه چي اساسي عوامل ئې دوه دي -1 :د
تودو سيمو سمندرونه د تودوخي له كبله تبخير كېږي ،د
اوبو بخارات لوړ ځي ،د اوبو د برنۍ برخي د امالح (ډول
ډول مالگو) كچه او تريووالى او تيزابيت ئې ورو ورو
زياتېږي ،له لوړو چي دغو بحرونو ته د دريابونو له
الري كومي اوبه راځي له ځان سره ډېر امالح راانتقالوي
او ورځ په ورځ د بحر د امالح او مالگو كچه زياتوي-2 .
د واوري كوم غرونه چي د زمكي په شمالي قطب كي دي او
په دوبي كي ورو ورو ويلي كېږي ،د دې ويلي شوې واوري
اوبه د عادي اوبو په څېر خوندوري وي او هيڅ تريووالى
نه لري ،دا اوبه د سمندر د نورو سيمو په لوري
خوځېږي ،هلته د دغو اوبو او د سمندر د اوبو تر منځ د
داسي اوبو يوه اوږده گاره جوړېږي چي د كثافت او
تريووالي كچه ئې د دواړو لوريو اوسط اندازه كي وي،
نه د بحر د اوبو په څېر ډېري تروې او نه د ويلي شوو
واورو د صافو اوبو په څېر خوندوري ،دا گاري دا دواړه
تروې او خوندوري اوبه سره بېلوي ،د اوبو په دغو دريو
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بېلو بېلو ډولونو كي د ژوو بېل بېل ډولونه ژوند
كوي!!
همداراز كوم لوى لوى دريابونه چي په سمندر كي
توئېږي ،تر اوږدې مسافې پوري همداسي وړاندي درومي او
د خ پلو اوبو كيفيت او خوند له السه نه وركوي ،د مثال
په توگه د امازون درياب له هغه وروسته چي د اطلس
سمندر ته رسېږي نو نږدې دوه سوه كيلومترو پوري په
سمندر كي وړاندي درومي او تر همغه ځايه د خپلو اوبو
د خوند كيفيت خوندي ساتي .د علمي تحقيقاتو له دې
وينا وروسته راشئ وگورو چي قرآن په دې مباركو آيتونو
كي په دې اړه څه ويلي،
 لكه چي گورئ په پورتني مباركو آيتونو كي د بحرونو
د پيدا كولو (خلق) او جوړولو (جعل) پر ځاى د (مرج)
لفظ كارول شوى چي د پرېښودو معنى وركوي ،يعني هللا
تعالى دا دوه بحرونه په داسي حال كي پرېږدي چي د يوه
ً گډي او خلط نشي ،تر منځ ئې پرده
اوبه په بل كي فورا
او مانع راپيدا كړي او هر يو خپله ځانگړتيا تر اوږدې
مودې خوندي ساتي.
 دا نظام په مجموع كي د هللا تعالى يو لوى نعمت دئ ،د
اوبو د تصفيې نظام ،د سمندر په خوږو او تروو اوبو كي
د بحري حيواناتو بېل بېل ډولونه ،دومره چي له سمندر
د انسان د خوراكي توكو تر ټولو ستره ذخيره جوړه شوې،
قيمتي كاڼي ،مرجان چي له يوه بحري حيوان ترالسه كېږي.
 په سيندونو او بحرونو كي نه يوازي مرغلري او
مرجان موندل كېږي بلكي نوري قيمتي تيږي هم موندل
كېږي ،علمي تحقيقات ښيي چي قيمتي ډبري د زمكي په هغي
منځنۍ برخي كي جوړېږي چي د حرارت او فشار درجه ئې
ډېره لوړه وي ،دغه توكي د چاودنو او اورشيندو په
وسيله د زمكي له زړه بهر راغورځېدلي ،نو ځكه د غرونو
په لوړو كي موندل كېږي ،د غرونو له لوړو د نهرونو له
الري الندي سيمو ته رارغړي ،هغه مهال چي خلكو د كانونو
د كيندلو پرمختللي وسائل نه درلودل نو دا قيمتي تيږي
ً چي دا هم د
ئې په سيندونو كي لټولې او موندلې .يقينا
قرآن يو بل علمي اعجاز دئ چي سيندونه ئې د قيمتي
ډبرو يوه منبع ښودلې.
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 -24او په سمندر كي ئې داسي جوړي شوې تلونكې
(بېړۍ) دي چي د غرونو په څېر دي -23 .نو تاسو
دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.
( -)65-63په دې او مخكنيو مباركو آيتونو كي نه يوازي
هغه حقيقت ته اشاره شوې چي د دوو بېلو بېلو بحرونو
په اړه انسان ته په شلمي پېړۍ كي معلوم شو بلكي د
قرآن يو بل ستر علمي اعجاز هم زموږ په وړاندي ځلېږي،
او هغه دا :دومره ستري ستري بېړۍ چي غرونو ته ورته
وي ،تر شلمي پېړۍ وړاندي نه وې جوړي شوې ،په دغي
پېړۍ كي داسي كښتۍ جوړي شوې چي د يوه لوى هوائي ډگر
په څېر د فوځ يو لوى مجهز غونډ ،له گڼ شمېر جنگي
ً چي
جهازونو ،هليكوپټرو او توپونو سره حمل كوي ،يقينا
دا د قرآن يوه وړاندوينه وه چي مصداق ئې اوس په خپلو
سترگو گورو ،دې حقيقت ته د قرآن په يوه بل آيت كي
داسي اشاره شوې:














 

يس42 -41 :
او دوى ته يوه څرگنده نښه دا ده چي د دوى زامن مو په
ډكي كښتۍ كي سپاره كړل او دوى ته مو دې ته ورته داسي
څه (بېړۍ) راپيدا كړې چي پرې سپرېږي.
دلته په  41آيت كي د نوح عليه السالم كښتۍ ته اشاره
شوې او ورپسې په  42آيت كي داسي كښتيو ته اشاره شوې
چي وروسته وروسته به ئې انسانان جوړوي.
ً چي د قرآن يو ستر علمي اعجاز او د رسول
او دا يقينا
هللا ﹽ د نبوت يوه څرگنده نښه ده ،ما ته ووايئ :رسول
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هللا ﹽ څنگه په هغو حقائقو پوه شوى وو چي انسانان څورلس
پېړۍ وروسته پرې پوه شول؟ آيا يو عقلمن او منصف
انسان كولى شي دا ستر حقيقت له پامه وغورځوي ،عادي
خبره ئې وگڼي او د رسول هللا ﹽ د نبوت واضح او څرگنده
نښه ئې ونه گڼي؟!!

    
   





  
 -26هغه ټول فناء كېدونكي دي چي پر (زمكي) اوسي،
 -20او ستا د رب ذات؛ دا د جالل او اكرام خاوند
پاته كېږي -28 ،نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو
كومو نعمتونو انكار كوئ.
( -)63-67په دې مباركو آيتونو كي فناء او بقاء د
الهي پېرزوينو په توگه ښودل شوې ،دا چي له هللا تعالى
پرته د عالم هر څه فناء كېږي ،د هللا تعالى ستر نعمت
دئ ،د دې وينا په اهميت هغه مهال ښه پوهېدى شو چي دا
حقيقت په پام كي ولرو :هللا تعالى هر ژوى د يوې وړې
نطفې په بڼي كي پيدا كړي ،ورو ورو ئې ستر كړي ،د خپل
كمال ،قوت او نشاط وروستۍ پوړي ته ئې ورسوي ،له دې
ځايه ئې زوال پيل شي ،خپل مأموريت بشپړ كړي ،په مرگ
محكوم شي ،او خپل ځاى نوي ،نشيط او د ودي په حال كي
توكي ته پرېږدي ،هر زوړ خپل ځاى نوي ته پرېږدي ،اوس
بايد دې ته ځير شو چي كه په عالم كي دا الهي نظام نه
وى نو د نړۍ وضعيت به څنگه وو!! يوه بېلگه ئې په پام
كي ونيسئ ،كه انسان مرگ نه درلودى له څومره سترو
ً چي په
سترو ستونزو سره به الس او گرېوان وو ،يقينا
زړښت كي مرگ يو نعمت دئ ،كه داسي نه وى نو زمكه به د
پيدايښت په لومړيو كي له زړو ژوو ډكه شوې وه .د فناء
په دې عام الهي سنت كي يوه استثناء هم شته ،هر څه
فناء كېږي خو د ټولو پالونكى رب د تل لپاره باقي وي،
همدا هللا به انسان بيا راژوندى كوي ،او د ده هغه هيله
به ترسره كوي چي د بقاء په اړه ئې لري ،هر انسان له
فناء كېدو وېرېږي او د بقاء هيله لري.
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 -25هغه څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي غوښتنه
ترې كوي (د خپلو اړتياوو پوره كېدل ترې غواړي)،
دى هره ورځ په يوه كار كي لگيا دئ -30 .نو تاسو
دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.
( -)81-61د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:

 هللا تعالى د زمكي او آسمانونو د ټولو مخلوقاتو
اړتياوو ته په خپله ځواب وايي ،دى ئې ضرورتونه
رفع كوي او اړتياوي ئې پوره كوي.
 د دې عالم هر كار؛ هره شېبه؛ په خپله مالك
الملك خداى ترسره كوي ،هللا تعالى داسي نه دئ چي د
دنيا كارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي وي او دى هيڅ
تصرف په كي نه كوي ،بلكي هر كار؛ كه ستر وي او كه
ووړ؛ د ده په اراده ،إذن ،حكم ،قدرت او مخامخ
تصرف سره ترسره كېږي ،هغه يوه شېبه هم د عالم د
چارو له ادارې ،پالني او ساتني نه غافل كېږي.
 دا د رحمن رب ستره پېرزوينه ده چي د ټولو
مخلوقاتو اړتياوو ته ځواب وايي او د دوى پالنه او
ساتنه كوي او د عالم چاري سمبالوي.








 
ً به تاسو ته درفارغ شو-32 ،
 -31اې دوو درنو! حتما
نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو
انكار كوئ.
( -)32-31په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 انسانان او پېريان د (ثقالن) په نامه ياد شوي،
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(ثقل) هر هغه څه ته وايي چي دروند وي ،دلته ترې
معنوي دروندوالى مراد دئ ،دا دواړه د عالم دوه تر
ټولو مهم مخلوقات دي ،تر نورو ئې له معنوي پلوه مقام
لوړ دئ.
ً به تاسو ته
 دوى ته په خطاب كي ويل شوي :حتما
درفارغ شو ،او همدا د هللا تعالى يو بل نعمت گڼل شوى،
مطلب ئې دا دئ چي د عالم دا اوسنى حالت به پاى ته
ورسېږي ،هللا تعالى به ټول هغه كارونه متوقف كړي چي اوس
د ده په اراده ترسره كېږي ،يوازي له هغو سره به
معاملې او محاسبې ته فارغ شي چي دلته ئې د ثقالن په
نامه ياد كړي (انسانان او پېريان).
ً چي دا د هللا تعالى ستر نعمت دئ چي له خپلو
 يقينا
بندگانو سره محاسبه كوي ،هر چا ته د خپلو كړنو بشپړه
بدله وركوي ،هيڅ عمل ئې نه پرېږدي چي ضائع شي او بې
بدلې پاته شي .آيا دا د يوې ټولني لپاره لوي مصيبت
او نقمت نه دئ چي هلته محاسبه نه وي ،نه له ظالم
پوښتنه كېږي او نه د مظلوم غږ اورېدل كېږي ،نه هغه
ته سزا وركول كېږي چي د بل پر حقوقو ئې تېرى كړى او
نه هغه ته خپل حق مسترد كېږي چي تېرى پرې شوى ،د دې
ً چي ستر نعمت دئ چي هر چا
په مقابل كي هغه حالت يقينا
ته د خپلو كړنو بشپړه بدله وركول كېږي او د هيچا هيڅ
عمل نه ضائع كېږي او نه بې بدلې پاته كېږي.






   


    








   
   



 
 -33اې د پېريانو او انسانانو ټوليه! كه كولى شئ
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چي د آسمانونو او زمكي له قطرونو تېر شئ (او بل
لوري ته ئې ووځئ) نو ننوځئ ،نفوذ نشئ كولى مگر په
قوت او ځواك سره -34 .نو تاسو دواړه د خپل رب له
كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟!  -33پر تاسو باندي
به د اور داسي خالصي لمبې او داسي ويلي (توكي)
لېږل كېږي چي مقابله ئې نشئ كولى -36 .نو تاسو
دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.
( -)87-83په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني ځلېږي:
 انسانانو او پېريانو ته خطاب شوى چي كه د
آسمانونو او زمكي له قطرونو وتلى شئ نو ووځئ ،خو دا
وتل درته ممكن نه دي ،هغه ځواك چي د دې كار لپاره
ضروري دئ په واك كي ئې نه لرئ ،كه څه هم ځينو درنو
مفسرينو د آيت دا برخه داسي تعبير كړې چي گواكي د
الزم ځواك په ترالسه كولو سره كولى شئ چي دا كار وكړئ،
خو دې ته ئې توجه نه ده كړې چي په ورپسې آيت كي ويل
شوي :فالتنتصران :غالبېدى نه شئ ،حقيقت دا دئ چي نه د
آسمان له كنارو وتل ممكن دي او نه د زمكي له منځه له
يوه سر بل سر ته وتل.
 په دې آيتونو كي د قرآن دوه ستر ستر علمي اعجاز
زموږ مخي ته ځلېږي :يو دا چي وايي :كه آسمان ته بر
والړ شئ نو له داسي بې دوده لمبو سره به مخامخ شئ چي
مقابله ئې نشئ كولى ،يعني د آسمان په برنۍ برخي كي د
شهاب ثاقب تېزي او تودې لمبې دومره زياتي او زوروري
دي چي تاسو ئې له مقابلې عاجز يئ!! او دا هغه حقيقت
دئ چي انسان اوس او هغه مهال پرې پوه شو چي سپوږمۍ
او ستورو ته ئې د ختلو لړۍ پيل كړه او متوجه شو چي
دا شهاب ثاقب د فضائي سفرونو په وړاندي داسي ستر
ً چي دا د قرآن
گواښ دئ چي مقابله ئې نشي كېدى .يقينا
يو بل علمي اعجاز دئ ،نن او له ډېرو ژورو تحقيقاتو
وروسته انسان ته جوته شوې چي آسمان ته د لوړ تلو په
الر كي تر ټولو ستره مانع او خنډ هغه شهاب ثاقب (د
اور د لمبو په څېر لوېدونكي آسماني اجرام) دي چي هره
شېبه ،له هر لوري راغورځي ،ځان ترې ساتل او خوندي
ترې تېرېدل ممكن نه دي ،د دغو لمبو حرارت ،سرعت ،زور
او فشار دومره لوړ وي چي هر څه ويلي كوي او هيڅ څه
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ئې مخي ته تم كېدى نشي .دې ته مو بايد پام وي چي
انسان تر نن پوري د خپل واړه شمسي نظام څو ستورو ته
رسېدلى يا نږدې شوى ،تر دې وړاندي تگ يوازي په هغه
صورت كي ورته ممكن دئ چي وسيله ئې له شهاب ثاقب سره
له تصادم كولو خوندي پاته شي ،ښايي ځينو ته به د
قرآن د دې آيت له دغي فقرې (التنفذون اال بسلطان) دا
وهم راپيدا شي چي انسان كولى شي د وسائلو او
امكاناتو په مرسته د آسمان له اقطارو ووځي ،له يوې
څنډي ئې بلي ته ورسېږي او زمكه داسي سورۍ كړي چي له
مركزه ئې تېر شي او بل لوري ته ووځي!! دا واهمه به
ئې هغه مهال يقين ته نږدې شوې وي چي انسان سپوږمۍ ته
ورسېدو ،خو بايد متوجه وو چي سپوږمۍ زمكي ته تر ټولو
ُره ده ،له زمكي  240000كيلومتره واټن كي پرته
نږدې ك
ُره په
ده ،زموږ لمر دغه تر نورو زمكي ته ډېره نږدې ك
دومره واټن كي پروت دئ چي كه يو راكټ په ساعت كي 60
كيلومتره لوړ ځي ،نو لږ تر لږه  300كاله به شپه او
ورځ مزل كوي چي لمر ته ورسېږي!! يوازي د يوه كهكشان
قطر دومره اوږد دئ چي يو اړخ له بله څو سوه مليونه
نوري كاله فاصله لري ،حال دا چي په آسمان كي زموږ د
ستور ليكي (كهكشان) په څېر نږدې يو سل شل مليارډه
ستور ليكي (كهكشانونه) شته!!
لمر له زمكي پنځه سوه نوري ثانيې فاصله لري ،او
ورپسې تر ټولو نږدې ستورى له زمكي نږدې څلور نوري
كلونو واټن كي دئ ،او نوري كال هغه واټن ته ويل كېږي
چي نور ئې په يوه كال كي وهي ،په داسي حال كي چي د
نور سرعت په هره ثانيه كي درې سوه زره كيلومتره دئ.
نو اوس ووايئ :آيا د آسمان له قطر وتل ممكن دي؟
همدا راز د زمكي د منځنۍ مركزي برخي د تودوخي
درجه دومره لوړه ده چي د زمكي ټول فلزات په كي ويلي
دي او سوزي ،انسان داسي مواد نشي موندلى چي د دغي
لوړي تودوخي په وړاندي مقاومت وكړي او انسان ته له
دغه ځايه د تېريدو مجال ورپه برخه كړي.
 د دې مبارك آيت بل علمي اعجاز دا دئ چي وايي :كه
د زمكي له يوه پلوه بل ته د وتلو هڅه وكړئ نو له
(نحاس :ويلي شوي مس) سره به مخامخ شئ ،يعني د زمكي
په منځ او سينه كي هر څه ويلي دي ،د تودوخي درجه
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دومره لوړه ده چي هر څه ئې ويلي كړي ،تاسو نشئ كولى
له دې برخي د تېرېدو توان ترالسه كړئ .او دا هغه څه
دي چي ساينس اوس پرې پوه شوى!! د قرآن بل آيت دې
مطلب ته داسي اشاره كوي:
    
    



الملك16 :
آيا له هغه چي په آسمان كي دئ له دې پلوه خوندي شوي
يئ چي په زمكي كي مو ښخ كړي چي ناڅاپه به بيا خوځي؟
په دې مبارك آيت كي چي د قرآن يو ستر علمي اعجاز
زموږ مخي ته اېښودل شوى څو اساسي مطالبو ته اشاره
شوې:
الف :مگر گمان كوئ دا آواره زمكه چي تاسو ته ئې پر
خپلو اوږو ځاى دركړى ،او ستاسو د رزق او روزي د
تأمين وسيله ده ،همداسي به د تل لپاره ستاسو په خدمت
كي وي او دا اوسنى حالت ئې تلپاته ،مستمر او ثابت دئ
او هيڅكله به تغيير په كي نه راځي؟ مگر له دې هيڅ
وېره نه لرئ چي د عالم ټولواك رب له بره دا فرمان
صادر كړي چي د زمكي دا آرام او ډاډمن حالت بدل كړي،
داسي چي نه نور ستاسو په خدمت كي وي ،نه تاسو پر
خپلو اوږو يوسي ،او نه رزق او روزي دركړي ،بلكي
برعكس ستاسو په هدېرې بدله شي ،تاسو تر خاورو الندي
كړي ،سخته خوځېدا او لړزېدا ئې په خپلو سترگو
وگورئ؟!! څه شي ډاډه كړي يئ؟ څه شي د داسي حالت له
راتلو مطمئن كړي يئ؟ د دې كاذب ډاډ او اطمئنان لپاره
څه دليل لرئ؟
ب :په دې آيت كي د خسف :د زمكي كښېناستل او ننوتل له
(لړزېدا او خوځېدا) سره يو ځاى ذكر شوي ،د بيان
اسلوب داسي دئ چي ښيي كه د زمكي كومي برخي كي خسف
رامنځته شي نو لړزېدا به ورپسې وي ،او دا هماغه خبره
ده چي ساينس ئې نن د زمكي د زلزلو د عواملو په اړه
كوي.
علمي تحقيقات ښيي چي د زلزلې يو اساسي سبب خسف
دئ ،وايي چي د زمكي منځنۍ برخه د سختي تودوخي په وجه
د خوټېدو په حالت كي ده او هر څه ئې ويلي او ذوب شوي
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دي ،دا توده او ويلي برخه په كلك پوټكي چي كلكي ډبرې
ته ورته دئ احاطه شوې ،د زمكي پورتنۍ خاورينه برخه د
همدې ډبرين پوټكي په ذريعه له منځنۍ برخي بېله شوې،
كله چي دا ډبرين پوټكى د زمكي په كومي برخي كي د
برني يا داخلي فشار او د نورو عواملو په نتيجه كي
مات شي او د زمكي هماغه برخه د مذاب او ويلي موادو د
پاسه واقع شي؛ هلته زلزلې پيل شي .كوم مطلب چي په دې
آيت كي د خسف او زلزلې په اړه ويل شوى؛ يوازي په
تېري پېړۍ كي او له ژورو څېړنو او تحقيقاتو وروسته
انسان ته معلوم شو.
همدا راز دا آيت ښيي چي كله زمكه خسف شي نو داسي
برخه ئې راڅرگنده شي چي خوځېږي ،د زمكي د زړه ويلي
او خوځېدونكي توكي راڅرگند شي ،او دا هغه حقيقت ته
په واضح توگه اشاره كوي چي وايي :د زمكي د زړه توكي
مذاب او ويلي دي.
په دغه حقيقت چي قرآن څوارلس پېړۍ مخكي ورته
اشاره كړې د ساينس نړۍ اوس او په دې وروستۍ پېړۍ كي
پوه شوه چي د آسمانونو په لوري او فضاء ته د ختلو په
دوران كي به انسان له داسي مشتعل او سوزنده سماوي
اجرامو سره مخامخ كېږي چي د اور لمبو ته ورته وي.
هماغه څه چي قرآن كريم څوارلس پېړۍ د مخه د (شواظ من
نار) په نامه ياد كړي .همدا راز د زمكي زړه ته د
نفوذ او ننوتو په صورت كي به انسان د زمكي له بهرني
او سوړ قشر وروسته ورو ورو هغي برخي ته رسېږي چي
هلته هر څه د تودوخي د لوړي درجې له كبله ويلي او
مذاب دي ،چي قرآنكريم ورته (نحاس) ويلي.
 دې پوښتني ته بايد ځواب ووايو چي قرآن ولي دې ته
د نعمت نوم ورك ړى ،د آسمان او زمكي دا حالت له كومه
پلوه يو نعمت دئ ،ځواب ئې څرگند دئ او هغه دا چي د
زمكي سر؛ دا د انسان د اوسېدو ځاى؛ د دوو داسي
موقعيتونو تر منځ واقع دئ چي په يوه كي ئې شواظ من
النار :د اور لمبې دي او په بل كي ئې نحاس :ويلي مس،
خو د ده كور له دواړو خوندي ساتل شوى.
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 -30نو كله چي آسمان وچوي داسي به سور رنگى وي
لكه ويلي سره غوړي -38 ،نو تاسو دواړه د خپل رب
له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ -35 ،نو په دې
ورځ به نه كوم انسان د خپل جرم په اړه پوښتل كېږي
او نه كوم پېرى -40 ،نو تاسو دواړه د خپل رب له
كومو كومو نعمتونو انكار كوئ -41 ،مجرمين به له
خپلو څېرو پېژندل كېږي ،نو د تندي له وېښتانو او
پښو به نيول كېږي -42 ،نو تاسو دواړه د خپل رب له
كومو كومو نعمتونو انكار كوئ -43 ،دا همغه دوزخ
دئ چي مجرمينو به تكذيبولو -44 ،دا مجرمين به د
ده او خوټېدونكو اوبو تر منځ چورلي -43 ،نو تاسو
دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.
( -)35-86په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د دوو
مرحلو ځيني حاالت انځور شوي او وايي:
 كله چي آسمان وچوي ،د دې چاودني له كبله به ئې
رنگ تك سور شي او هر څه به ئې داسي ويلي شي لكه سره
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غوړي ،د دې وينا په اهميت او علمي ابعادو هغه څوك
پوهېږي چي د سترو سترو تلسكوپونو له الري ئې د ستورو
چاودل او په آسمان كي ستري ستري چاودني ليدلې وي،
هغه ښه پوهېږي چي د يوه ستوري چاودل دومره ستر وي
لكه څو زره ځواكمن اتمي بمونه چي وچوي ،هغه پوهېږي
چي كه آسمان وچوي او ستوري په خپلو كي تصادم وكړي څه
حالت به رامنځته كېږي ،قرآن په دغو مختصرو الفاظو كي
هغه حالت په ډېره دقيقه توگه انځور كړى ،ټول آسمان
به د سور رنگي گل په څېر تك سور واوړي او د آسمان
ټول اجرام به د لوړي تودوخي له كبله ويلي شي ،خو دا
چي ورپسې ويل شوي :نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو
كومو نعمتونو انكار كوئ ،دا حالت له كومه پلوه د هللا
تعالى يو نعمت گڼل كېدى شي ځواب ئې دا دئ چي هللا تعالى
نن دا آسمان نه يوازي له داسي چاودلو خوندي ساتلى
بلكي هغه ئې ستاسو د كور خوندي چت گرځولى.
 د قيامت په دوهم پړاو كي به خلك د هللا تعالى په
وړاندي محاسبې ته حاضر كړى شي ،دا محاسبه به داسي وي
چي نه به كوم انسان د خپل جرم په اړه پوښتل كېږي او
نه كوم پېرى ،د هر چا كړي جرمونه به په عملپاڼي كي
ليكل شوي وي ،له مخي به ئې د ده برخليك ټاكل كېږي،
دا د هللا تعالى يوه پېرزوينه ده چي مجرم محاكمه كوي او
د خپل جرم سزا وركوي ،قرآن دې ته د يوه نعمت په
سترگه گوري چي مجرم ته هم په دنيا كي سزا وركوي او
هم په آخرت كي.
 مجرمين به له خپلو څېرو پېژندل كېږي ،د جرم آثار
او عالئم به ئې په څېرو كي څرگند وي ،پوښتني او
گروېږني ته به ضرورت نه وي ،فرشتې به ئې په دوزخ كي
غورځوي ،داسي چي ځينو به دوى د تندي له وېښتانو
نيولي وي او ځينو له پښو.
 هلته به دغو مجرمينو ته ويل كېږي :دا همغه دوزخ
دئ چي مجرمينو به تكذيبولو ،مجرمين به د دوزخ او
خوټېدونكو اوبو تر منځ چورلي ،كله به د اور په لمبو
كي غورځول كېږي او كله به خوټېدونكې جوش اوبه پرې
څښل كېږي.
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 او هغه چا ته دوه جنتونه دي چي د خپل رب په-46
 نو تاسو-40 ،وړاندي د ودرېدو له نېټې وېرېدلى
.دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ
 نو تاسو دواړه د-45 ،) گڼ گڼ څانگور(بڼونه-48
 په-30 ،خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ
 نو تاسو دواړه د-31 ،دواړو كي دوه رواني چينې
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خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ -32 ،په
هغوى كي د هر ډول مېوې دوه گونې جوړې -33 ،نو
تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار
كوئ -34 ،په داسي فرشونو به تكيه وهونكي ناست وي
چي استرونه به ئې د پرېړو ورېښمو وي ،او د جنتونو
رسېدلې مېوې نږدې نږدې -33 ،نو تاسو دواړه د خپل
رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ -36 ،په هغو
كي داسي سترگي رالنډونكې (حياناكي مېرمني) چي تر
دې وړاندي نه كوم انسان الس وروړى او نه كوم پېري،
 -30نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو
انكار كوئ؟  -38دوى به داسي برېښي لكه ياقوت او
مرجان -35 ،نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو
نعمتونو انكار كوئ؟  -60نو آيا د احسان بدله له
احسان پرته بل څه وي؟  -61نو تاسو دواړه د خپل رب
له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟
په دې مباركو آيتونو كي د جنتيانو په اړه

(-)79-37
ويل شوي:
 هغه چا ته چي په دنيا كي د خپل رب په وړاندي د
ودرېدو له نېټې وېرېدلى او د دغي وېري له كبله ئې
هغه عملونه كړي چي جنت ته ئې ورسوي؛ دوه داسي سمسور
جنتونه (بڼونه) به ئې په برخه شي چي وني به ئې گڼي
گڼي او څانگوري وي ،په دواړو كي دوه رواني چينې ،په
هغوى كي د هر ډول مېوې دوه گونې جوړې ،په داسي
فرشونو به تكيه وهونكي ناست وي چي استرونه به ئې د
پرېړو ورېښمو وي ،مخونه خو ئې څه كوې ،مېوې به ئې په
هر موسم كي رسېدلې او خوراك ته چمتو وي او جنتيانو
ته نږدې نږدې ،داسي چي له هري څانگي به ئې په آسانۍ
سره راشكولى شي ،ستا د عمل په پرتله ډېره ډېره لوړه
بدله ،هر څه ئې د مهربان رب ستره پېرزوينه ،نو تاسو
دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.
 په دې جنتونو كي به داسي حياناكي مېرمني وي چي
يوازي ئې پر خپل خاوند نظر وي ،هغه هم له حياء په
ډكو سترگو سره ،داس چي تر دې وړاندي نه كوم انسان الس
وروړى او نه كوم پېري ،داسي به برېښي لكه ياقوت او
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مرجان .دا د ټولو ژوو په جبلت او خټي كي تعبيه شوى
تمايل دئ چي غواړي مېرمن ئې يوازي په ده پوري مختص
وي او د بل الس ورباندي ونه لگېږي ،مرغان داسي دي چي
دوه دوه سره جوړه شي ،بېل كور جوړ كړي ،او د ژوند تر
پايه يو ځاى ژوند كوي ،تر منځ ئې مينه او وفاء وي ،د
وچي او اوبو ډېر ژوي همداسي دي ،هيڅ نارينه ئې دا نه
خوښوي چي بل د ده مېرمني ته ورنږدې شي ،د ډېرو تر
منځ د خونړيو نښتو وجه همدا وي او همدا د نسل د دوام
يو اساسي ضرورت .په جنت كي به د جنتيانو دغه تمايل
ته هم ځواب ويل شوى وي .دې ته مو پام وي چي د جنتي
مېرمنو په اړه د قرآن له دې وينا معلومېږي چي هم به
د انسانانو مېرمني په دې صفت متصفي وي او هم د
پېريانو ،نه به د انسان مېرمني ته تر ده وړاندي بل
انسان الس وروړى وي او نه د پېري مېرمني ته تر ده
وړاندي بل پېري الس وروړى وي.
 د احسان بدله له احسان پرته بل څه نه وي ،چا چي
احسان كړى هللا تعالى به احسان ورسره كوي ،چا چي په
دنيا كي له حرامو ډډه كړې وه هللا تعالى به په بدل كي د
جنت مېوې وركوي ،د چا مېرمني چي په دنيا كي پاك لمنې
وي په جنت كي به ئې هم مېرمني حياناكي وي ،د پردي الس
به نه وي پرې لگېدلى.
 دا هر نعمت د هللا تعالى يوه ستره پېرزوينه ،نو تاسو
دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟
دې ته مو پام وي چي دلته د دوو جنتونو او په هغوى
كي د دوو چينو يادونه شوې ،بايد وگورو چي آيا دلته د
دوو جنتونو مراد دا دئ چي هر جنتي به دوه دوه جنتونه
لري او كه ئې مراد دا دئ چي هر جنتي انسان ته به بېل
جنت وي او هر جنتي پيري ته بېل جنت؟ د آيتونو له
فحوى داسي معلومېږي چي مراد ئې همدا دوهم مطلب دئ،
انسانانو ته به د خپل جبلت او فطرت سره سم جنتونه وي
او پيريانو ته د خپل فطرت مطابق جنتونه ،نو د دوو
جنتونو مراد دوه ډوله جنتونه دي ،يو ډول ئې د
انسانانو مقربينو ته مختص دئ او بل ډول ئې د پېريانو
مقربينو ته ،له راتلونكو آيتونو معلومېږي چي دا ياد
شوي دوه جنتونه به د مقربينو جنتونه وي او ورپسې ئې
د اصحاب اليمين جنتونه.
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همداراز د دوو چينو په اړه په قرآن كي راغلي چي
)يوه د (تسنيم) په نامه ياده شوې او بله د (سلسبيل
 تسنيم د مقربينو لپاره مختص شوې چينه ده او،په نامه
 نو په لومړۍ درجه جنت،سلسبيل د اصحاب اليمين لپاره
كي به د تسنيم چينه وي او په دوهمي درجې جنت كي د
: د مطففين په سوره كي داسي راغلي.سلسبيل چينه
    


















28-23 :المطففين
مهر به ئې مشك
خړوبېږي په خالصو
ُ .سرمهر شوو شرابونو
ُ
 او له تسنيم. نو په دې كي دي سيالي وكړي سياالن،وي
. آ چينه چي ئې په خوا كي څښل مقربين كا.ئې گډونه
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 -62او ترې راالندي دوه جنتونه -63 ،نو تاسو دواړه
د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟  -64تك
شنه (توربخن) -63 ،نو تاسو دواړه د خپل رب له
كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟  -66په دواړو كي
دوه داري وهونكې چينې -60 ،نو تاسو دواړه د خپل
رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟  -68په هغو
كي مېوې ،خرما او انار -65 ،نو تاسو دواړه د خپل
رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟  -00په هغو
كي ښې او ښكلې مېرمني -01 ،نو تاسو دواړه د خپل
رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟ -02 ،په خيمو
كي ملتزمي تور سترگې -03 ،نو تاسو دواړه د خپل رب
له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟  -04تر دې
وړاندي نه كوم انسان الس وروړى او نه كوم پېري،
 -03نو تاسو دواړه د خپل رب له كومو كومو نعمتونو
انكار كوئ؟  -06تكيه وهونكي پر شنو بالښتونو ،او
ښكلو قيمتي فرشونو باندي -00 ،نو تاسو دواړه د
خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟  -08ستا
د جليل او كريم رب نوم بركتي دئ.
( -)08-62په دې مباركو آيتونو كي دوه نور جنتونه
توصيف شوي چي تر مخكنيو د مقام او منزلت له پلوه
الندي دي او له ورايه معلومېږي چي دا به د جنتيانو
د هغي دوهمي ډلي په برخه كېږي چي قرآن ئې د اصحاب
اليمين په نامه يادوي ،د دې جنتونو په اړه ويل
شوي:
 تر مخكنيو راالندي دوه نور جنتونه ،تك شنه داسي چي

الرحمن
د قرآن پلوشې
480
له ډېر شينوالي ئې رنگ توربخن شوى ،په دواړو كي دوه
داري وهونكې چينې ،په هغوى كي ډول ډول مېوې د خرما
او انار په شمول ،په هغوى كي د سيرت له پلوه ښې او د
صورت او جمال له پلوه ښكلې مېرمني ،سترگي ئې غټي،
توري او ښايسته ،په خپلو خپلو خيمو كي ملتزمي ،تر دې
وړاندي نه كوم انسان الس وروړى او نه كوم پېري ،دې
جنتيانو به پر شنو بالښتونو تكيه وهلې وي ،تر پښو
الندي ئې ښكلي ډېر قيمتي حيرت پاروونكي فرشونه ،د دې
فرشونو لپاره د عبقري لفط غوره شوى ،عربو د پېريانو
پالزمېنه د عبقر په نامه يادوله ،هر حيرت پارونكي
نادر شي ته به ئې د عبقري نوم وركولو ،دلته له عبقري
هغه فرشونه مراد دي چي د نفاست ،ښكلي رنگ او بڼي له
پلوه حيرت پاروونكي او ډېر قيمتي وي.
 دا ستر ستر نعمتونه د هغه مهربان رب له لوري د
انسان په برخه شوي چي د جالل او اكرام خاوند دئ ،دا
ټول بركتونه د ده له مبارك نامه سره غوټه شوي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الواقعه
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الواقعه) دئ چي له لومړي
آيت اخيستل شوى 17 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د
ً) ،د لسم آيت
لومړي آيت (الواقعة) ،د څلورم آيت (رجا
(السابقون) ،د څوارلسم آيت (االولين) او د اته ويشتم
آيت (مخضود) ته ورته دي ،يوازي يو څلوېښتم آيت په
الشمال پاى ته رسېدلى ،خو دا هم له ورپسې آيت سره
تړلى دئ او په گډه په حميم پاى ته رسي ،د غږ مد و
جزر سورې ته ډېر ښكلى او په زړه پوري غږ او وزن
وركړى ،د آيتونو اوږدوالى ئې لنډ او هغو سورتونو ته
ورته دئ چي د مكي دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي.
د دې مباركي سورې د بحث محوري موضوع د قيامت ستره
واقعه ده ،دا سوره له سر تر پايه د قيامت د ستري
واقعې په اړه تفصيلي بحث كوي ،په لومړيو آيتونو كي
ويل شوي:
 كله چي د قيامت هغه ستره پېښه رامنځنه شي ،هغه چي
د پېښېدو تكذيبوونكى ئې نشته ،هيڅوك نشي كولى د دې
پېښي راتگ دروغ ثابت كړي ،هغه چي ټيټوونكې لوړوونكې
ده ،په هغه ورځ به ځينو ته لوړ لوړ مقامونه ورپه
برخه شي او ځيني به ټيټ او سپك وگڼل شي.
 دا پېښه به هغه مهال رامنځته شي چي زمكه په
ځانگړي ړچولو سره وړچول شي ،سخته زلزله به ئې
ولړزوي ،او غرونه به داسي ټوټه ټوټه كړى شي چي خورې
شوې دوړي به شي.
 بيا به د قيامت په دوهم پړاو كي خلك د خپلو
باورونو او عملونو له مخي په دريو ډلو ووېشل شي :يوه
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ډله د اصحاب الميمنة په نامه ،دوهمه ډله د اصحاب
المشئمة په نامه ،درېيمه ډله د السابقون په نامه.
ورپسې په آخرت كي د دغو دريو ډلو حالت انځور شوى.
په دې سورې كي هم د النجم په څېر د قيامت د اثبات
لپاره د ستورو پر موقعيتونو لوړه شوې ،د مخاطب توجه
دې ته اړول شوې چي ستورو ته ځير شي ،دغو ستورو ته چي
هر يو ئې ځانته بېل بېل مدار لري ،پدې مدار كي په
منظمه توگه ،يوې بلي خوا ته له انحراف پرته خوځي ،له
يوې شېبې وروسته او وړاندي كېدو پرته طلوع او غروب
كوي ،دا بې حسابه ستوري ،پدې بې انتهاء فضاء كي ،دا
ټول څوك اداره كوي؟ څوك هر يو په خپل خپل مدار كي
ساتي؟ آيا د دې خور او پراخ عالم ساتونكى او اداره
كوونكى ذات لدې عاجز گڼئ چي تاسو بيا راژوندي كړي؟!!
تر دې قسم مخكي د قيامت د منكرينو په ځواب كي چي
وايي :آيا مونږ به له هغه وروسته بيا راژوندي كېږو
چي په خاورو او هډوكو بدل شو او آيا زمونږ مخكني
پلرونه به هم راژوندي كېږي؟ دوى ته ويل شوي ،هو؛
تاسو او ستاسو پلرونه به ټول د قيامت معلومي ورځي ته
راغونډ كړى شئ ،بيا ورته ويل شوي :تاسو خو مونږ پيدا
كړي يئ ،ولي بيا ژوندون رښتيا نه گڼئ؟! ورپسې د بيا
ژوندون په اړه څو مهم دالئل وړاندي كوي :دا ستاسو د
مني نطفه تاسو په يوه ژوندي مخلوق بدلوئ كه هللا؟ دا په
زمكي كي شيندلې او كرل شوې دانه تاسو د بوټي په څېر
رازرغونوئ كه هللا؟ دا له ورېځو اوبه تاسو رانازلوئ كه
هللا؟ كه هللا وغواړي چي بارانونه ونشي او په بحر كي ستاسي
اوبه همداسي تروې پرېږدي ،څوك به باران ووروي او څوك
به دا د بحر تروې اوبه خوږې كوي؟ تاسو چي اور بلوئ؛
دا د سون ونه او بوټى ئې تاسو پيدا كړي كه هللا؟
څوك چي دا حقائق په خپلو سترگو گوري؛ څنگه د بيا
ژوندون خبره ورته گرانه او د نه منلو برېښي؟ څنگه
هغه ذات لدې عاجز گڼي چي دا ټول ستر ستر كارونه د ده
په اراده ترسره كېږي؟
د سورې په وروستيو آيتونو كي د سورې تتمه او خالصه
زموږ په وړاندي ځلېږي او په آخرت كي د يادو دريو ډلو
حالت زموږ په وړاندي انځوروي او وايي :څوك چي د
مقربينو له ډلي وي هلته به ئې هوسايي ،خوږوږمه گالن
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 هغه چي د بختورو،او له نعمتونو ډك جنت په برخه شي
 تا ته د بختورو له لوري:له ډلي وي ورته وبه ويل شي
 او هغه چي د تېروتو درواغ گڼونكو له ډلي وي.سالم دئ
نو په تودو خوټېدونكو اوبو به ئې استقبال كېږي او په
.دوزخ كي به غورځول كېږي

  

  














   






 

  
  









   
   



 
 د پېښېدو-2 ، كله چي هغه پېښه رامنځنه شي-1
-4 ، ټيټوونكې لوړوونكې-3 ،تكذيبوونكى ئې نشته
،هغه مهال چي زمكه په ځانگړي ړچولو سره وړچول شي
 او غرونه په ځانگړي وړه كېدو سره وړه وړه كړى-3
 او تاسو به-0 ، نو خورې شوې دوړي به شي-6 ،شي
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درې ډلي شئ -8 ،نو د ميمنت خاوندان؛ څومره عجيب
دي د ميمنت خاوندان!  -5او د مشئمت خاوندان څومره
عجيب دي د مشئمت خاوندان!  -10او وړاندي تلونكي
به وړاندي تللي وي -11 ،همدا دوى مقربين دي-12 ،
له نعمتونو ډك جنت كي -13 ،ډېرى د ړومبنيو  -14او
لږ د وروستنيو.
( -)14-1په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني شوې:
 كله چي د قيامت هغه ستره پېښه رامنځنه شي ،هغه چي
د پېښېدو تكذيبوونكى ئې نشته ،هيڅوك نشي كولى د دې
پېښي راتگ دروغ ثابت كړي ،هغه چي ټيټوونكې لوړوونكې
ده ،په هغه ورځ به ځينو ته لوړ لوړ مقامونه ورپه
برخه شي او ځيني به ټيټ او سپك كړى شي.
 دا پېښه به هغه مهال رامنځته شي چي زمكه په
ځانگړي ړچولو سره وړچول شي ،سخته زلزله به ئې
ولړزوي ،او غرونه به داسي ټوټه ټوټه كړى شي چي خورې
شوې دوړي به شي.
 بيا به د قيامت په دوهم پړاو كي خلك د خپلو
باورونو او عملونو له مخي په دريو ډلو ووېشل شي :يوه
ډله د اصحاب الميمنة په نامه ،ميمنه هم د ښي الس په
معنى راځي او هم د سعادت او بختورتوب په معنى ،نو
دوى يا هغه دي چي بختور گڼل شوي يا هغه چي عمل پاڼي
به ئې په ښي الس كي وركړى شي ،څومره به بختور وي،
دوهمه ډله د اصحاب المشئمة په نامه ،مشئمة هم د كيڼ
لوري په معنى راځي او هم د شقاوت او سپېره توب په
معنى ،نو دوى يا هغه دي چي بدبخت او شقي گڼل شوي يا
هغه چي عمل پاڼي به ئې په كيڼ الس كي وركړى شي ،څومره
به بدبخت او سپېره وي ،درېيمه ډله د السابقون په
نامه ،سابقون هغه دي چي تر نورو له معنوي پلوه
وړاندي تللي ،دوى د ښېگڼو لوري ته سبقت كړى وو په
هغه ورځ به هم د دوى مقام او منزلت تر نورو وړاندي
او لوړ وي او د هللا تعالى خوا ته مقرب او نږدې ،داسي
جنتونه به ئې په برخه شي چي له ډول ډول نعمتونو به
ډك وي ،د دوى ډېرى به د هر الهي دين له لومړنيو
پلويانو وي او لږ ئې له وروستنيو.
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 -13پر سينگار شوو تختونو باندي -16 ،پر هغو تكيه
كوونكي يو بل ته مخامخ -10 ،تل پاته ځوانكي به ئې
پر شاوخوا راچورلي -18 ،د روان څښاك له پيالو،
كوزو او جامونو سره -15 ،نه به له هغه په سرخوږي
اخته كړى شي او نه به بې سده كېږي -20 ،او له
داسي مېوو سره چي دوى ئې غوره كوي -21 ،او د
مارغانو له داسي غوښي سره چي زړه ئې ورته كېږي،
 -22او غټ سترگې حوري -23 ،په صدف كي (خوندي)
مرغلرو ته ورته -24 ،د هغه څه يوه بدله چي دوى
كولو -23 ،نه به په هغه كي كومه بېهوده خبره اوري
او نه كومه د گناه خبره -26 ،مگر د سالم سالم وينا.
په

جنت

كي

د

( -)26-13په دې مباركو آيتونو كي
سابقينو مقربينو حالت داسي انځور شوى:
 پر سينگار شوو تختونو به يو بل ته مخامخ تكيه
وهلي وي.
 داسي ځوانكي به ئې د خدمت لپاره پر شاوخوا
راچورلي چي تل به ځوان پاته وي ،ځيني ئې د جنت د
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روانو چينو د داسي څښاك له پيالو ،كوزو او جامونو
سره چي نه به له هغه په سرخوږي اخته كېږي او نه به
بې سده كېږي ،ځيني ئې له داسي مېوو سره چي دوى به ئې
غوره كوي ،ځيني ئې د مارغانو له داسي غوښي سره چي
زړه ئې ورته كېږي.
 داسي حوري به ئې په واك كي وي چي ښكلې غټي سترگي
به ئې وي ،داسي به ښكلې او سُتره وي لكه په صدف كي
ساتل شوې مرغلري.
 دوى ته به ويل كېږي چي دا د هغو عملو يوه بدله ده
چي تاسو په دنيا كي كول.
 په دې جنت كي به نه كومه بېهوده خبره اوري او نه
كومه د گناه خبره ،يوازي د سالم سالم وينا به ئې تر
غوږ كېږي.




   
   
   








   
   



  






   
   
 -20او د يمين خاوندان (بختور) ،څه عجيب دي دا
بختور -28 ،په بې اغزيو بېرو كي -25 ،او د كېلو
په گڼ مېوو ونو كي -30 ،او په خورو سيورو كي-31 ،
او تل روانو اوبو كي -32 ،او ډېرو مېوو كي-33 ،
نه قطع كېدونكې او نه منع كېدونكې -34 ،او په
ً چي موږ په
لوړو لوړو پالنگونو كي -33 ،يقينا
ځانگړي پنځولو سره پنځولې دي -36 ،نو باكرې
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(پېغلي) مو گرځولې دي -30 ،مينه ناكې همزولې-38 ،
د اصحاب المين لپاره -35 ،ډېرى له لومړنيو  -40او
ډېرى له وروستنيو.
( -)41-27په دې مباركو آيتونو كي په جنت كي د اصحاب
اليمين وضعيت داسي انځور شوى:
 دا بختور ښي السي به داسي وي چي حالت به ئې هر څوك
په حيرت كي اچوي،
 د داسي بېرو په باغونو كي به وي چي وني ئې اغزي
نه لري ،د داسي ونو بېري ډېري خوندوري وي.
 د كېلو په داسي بڼونو كي چي مېوې ئې گڼي يوه پر
بلي منظمي پرتې.
 د ونو په خورو او خوندورو سيورو كي.
 خوا ته ئې تل رواني اوبه.
 ډول ډول ډېري مېوې ،داسي چي نه ئې د پيدا كېدو
لړۍ شلېږي او نه به څوك او څه دوى ترې منع كوي ،په
هر موسم كي او هر وخت د دوى په واك كي.
 په لوړو لوړو پالنگونو كي د خپلو مېرمنو خوا ته،
هغه مېرمني چي هللا تعالى په ځانگړې بڼي كي پيدا كړې،
تل پاته پېغلي ،له خپل خاوند سره مينه ناكې او
همزولې.
د دغو بختورو به په برخه
 دا هغه نعمتونه دي چي
شي ،د دوى ډېرى به له لومړنيو وي او ډېرى له
وروستنيو.
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 -41او كيڼ السي ،څه حيرتناك (حالت كي) دي كيڼ
السي -42 ،په سوزنده لمبو او جوشو اوبو كي -43 ،د
تور او تود دود په سيوري كي -44 ،نه سوړ نه گټور،
ً چي دوى تر دې وړاندي سوكاله ول -46 ،او
 -43يقينا
په ستري گناه ئې ټينگار كولو -40 ،او ويل به ئې:
آيا كله چي ومرو او خاوري او هډوكي وو آيا حتما
ً
به راپاڅول كېږو؟!  -48او آيا زموږ لومړني پلرونه
هم؟!
( -)48-41په دې مباركو آيتونو كي كيڼ السي او د دوى
حالت داسي انځور شوى:
 كيڼ السي او د دوى حالت به حيرتناك وي ،كله به په
جوشو اوبو كي او
سوزنده لمبو كي وي ،كله په تودو
كله د تور او تود دود په سيوري كي چي نه به سوړ وي
او نه به كومه گټه وررسوي.
 دوى تر دې وړاندي په دنيا كي مترفين ول ،د ټولني
جوړښت دوى ته رفاه او سوكالي ورپه برخه كړې وه.
 د شرك په شمول په سترو سترو گناهونو ئې ټينگار
كولو.
 له بيا ژوندون ئې انكار كولو او ويل به ئې :آيا
كله چي ومرو او خاوري او هډوكي شو بيا به راژوندي
كېږو؟! او آيا زموږ لومړني پلرونه به هم بياراژوندي
كېږي؟!
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ً چي لومړني او وروستني به-30 ،
 -45ووايه :يقينا
هرومرو د يوې معلومي ورځي ميقات ته غونډ كړى شوي
وي -31 ،بيا به تاسو اې تېروتو دروغ گڼونكو؛ -32
ً د زقوم له وني خوړونكي وئ -33 ،نو خپلي خېټي
حتما
ترې ډكوونكي -34 ،له پاسه ئې د اېشېدلو اوبو
څښونكي -33 ،د تږو اوښانو د څښلو په څېر څښونكي،
 -36همدا به د سزا او جزاء په ورځ د دوى مېلمستيا
وي.
( -)36-45په دې مباركو آيتونو كي رسول هللا ﹽ ته
سپارښتنه شوې چي د قيامت او بياژوندون منكرينو ته
ووايي:
ً چي لومړني او وروستني به هرومرو هغه ورځ په
 يقينا
ټاكلي ځاى كي راغونډ كړى شي چي هللا تعالى ټاكلې.
ً د زقوم
 بيا به تاسو اې تېروتو دروغ گڼونكو؛ حتما
وني ترخه مېوه خورئ ،خپلي خېټي به ترې ډكوئ ،له پاسه
به ئې جوش اوبه څښئ ،د هغو تږو اوښانو د څښلو په څېر
چي د تندي په بيمارۍ اخته شوي وي او مړښت نه لري.
 همدا به د مكافات او مجازات په ورځ د دوى
مېلمستيا وي.
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 -30موږ پيدا كړي يئ نو ولي (بيا پيدا كول)
رښتينى نه بولئ -38 ،آيا د هغه څه په اړه مو پام
كړى چي (په رحم كي ئې) څڅوئ -35 ،آيا تاسو ئې
پنځوئ او كه موږ پنځوونكي يو -60 ،موږ په تاسو كي
مرگ مقدر كړى او تر موږ وړاندي كېدونكى نشته-61 ،
په دې كي چي ستاسو په عوض كي ستاسو امثال راپيدا
كړو او په داسي بڼي كي مو پيدا كړو چي نه پرې
ً چي تاسو د لومړني پيدايښت
پوهېږئ -62 ،او يقينا
په څرنگوالي پوه شوي يئ نو ولي پند نه اخلئ؟!
( -)62-30د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 په داسي حال كي چي هللا تعالى پيدا كړي يئ نو ولي
بيا پيدا كېدا رښتينې نه بولئ ،څنگه د همدې خالق له
لوري خپل بياژوندون محال گڼئ؟!!
 آيا د هغي نطفې په اړه مو غور كړى چي تاسو ئې د
خپلو مېرمنو په رحم كي څڅوئ ،آيا تاسو له هغې يو
بشپړ ماشوم جوړوئ كه هللا تعالى؟ په داسي حال كي چي
تاسو د يوه ژوندي مخلوق په پيدا كېدو كي له دې پرته
بله ونډه نه لرئ چي يوه نطفه وڅڅوئ ،دا نطفه هم د هللا
تعالى له لوري ستاسو په بدن كي او له هغو توكو
جوړېږي چي له خاورو ئې پيدا كړي ،نو ولي له دې خاوري
د انسان بيا پيدا كېدا محال گڼئ؟!
 په انسانانو او ټولو ژوو كي دا د مرگ سنت چا
اېښى؟ ولي نشئ كولى ټاكلى او مقدر مرگ مو وځنډوئ؟ دا
څوك دئ چي تاسو ئې د ارادې په وړاندي مقهور يئ او
ناچار د مرگ هغه داعي ته لبيك وايئ چي د ده له لوري
مأمور شوى؟ ولي هللا تعالى له دې عاجز گڼئ چي ستاسو په
عوض كي ستاسو امثال راپيدا كړي ،په داسي نوې بڼي كي
مو پيدا كړي چي نه پرې پوهېږئ ،په داسي حال كي چي د
لومړني پيدايښت څرنگوالى درته جوت شوى ،ولي بيا
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پيدايښت گران او محال گڼئ ،ولي پند نه اخلئ؟!




  
   






   
   
 -63آيا هغه څه ته مو پام كړى چي تاسو ئې كرئ،
 -64آيا تاسو ئې رازرغونوئ او كه موږ زرغونوونكي
يو؟  -63كه وغواړو مات مات ډكي به ئې كړو داسي چي
تاسو به هك پك شئ( -66 ،بيا به وايئ) موږ تاواني
شوي يو -60 ،بلكي محروم كړى شوي يو.
( -)60-63په دې مباركو آيتونو كي د قيامت او
بياژوندون منكرينو په وړاندي يو بل څرگند او انكار
نه منونكى دليل اېښودل شوى او ورته ويل شوي :آيا هغه
څه ته مو پام كړى چي تاسو ئې كرئ ،ووايئ :دا تاسو
رازرغونوئ او كه هللا تعالى؟ په دې كي ستاسو ونډه يوازي
دومره ده چي دانې تر خاورو الندي كړئ ،په يوه ښكلي او
سمسور بوټي او وني د هغې بدلول د چا كار دئ؟ ولي
ستاسو سترگي د هغه نامرئي الس له ليدو عاجزي دي چي دا
بوټي او وني له زمكي راټوكوي ،سپېره ډاگ په سمسور
ورشو بدلوي؟!! ووايئ :كه هللا تعالى وغواړي چي دا بوټي
مات مات ډكي كړ ي؛ داسي چي تاسو ورته هك پك شئ څوك به
ئې مخنيوى وكړي؟ تاسو له دې پرته بل څه كولى شئ چي د
خپل پټي له وچېدو وروسته ووايئ :تاواني شوو ،محروم
شوو!! آيا عجيبه نه ده چي د دې عبرتناكو صحنو له
ليدو وروسته له بياژوندون انكار كوئ؟!
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 -68آيا هغو اوبو ته مو پام كړى چي تاسو ئې څښئ؟!
 -65آيا تاسو ئې له ورېځو راكوزوئ او كه ئې موږ
راكوزوونكي يو؟!  -00كه وغواړو تروې به ئې كړو؛
نو ولي شكر نه كوئ؟
( -)00-68قرآن په دې مباركو آيتونو كي د خپلو
مخاطبينو پام هغو اوبو ته رااړوي چي دوى ئې څښي،
ورته وايي :آيا دا اوبه تاسو له ورېځو الندي راوروئ
او كه هللا تعالى؟ څوك د سمندر تروې اوبه په ورېځو اړوي
او له دغو ورېځو د څښاك خوږي اوبه راوروي؟!! آيا په
ټول عالم كي له هللا تعالى پرته داسي څوك مومئ چي په دې
ستر كار كي څه ونډه او اغېز ولري؟! كه هللا تعالى
وغواړي دا نظام له منځه يوسي ،نه تروې اوبه په ورېځو
بدلي شي او نه له ورېځو خوږې اوبه وورېږي څه به كوئ،
دا ستونزه به څوك درته حل كوي؟ !! ولي د خپل منعم رب
شكر نه كوئ؟












 








 
 -01آيا هغه اور ته مو پام كړى چي تاسو ئې بلوئ،
 -02آيا تاسو ئې ونه پنځولې ده او كه پنځوونكي
موږ يو؟!  -03موږ هغه يوه يادونه گرځولې او
حاجتمنو ته يوه متاع -04 ،نو د خپل ستر رب د نامه
تسبيح وايه.
( -)04-01په دې مباركو آيتونو كي يوه بل حقيقت ته د
منكرينو پام اړول شوى او دا پوښتنه ترې شوې :آيا هغه
وني او بوټي تاسو پيدا كړي چي د اور په موخه ئې
سوزوئ ،آيا د اور سون تاسو پيدا كړي كه هللا تعالى؟ چا
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په شنو بوټو او ونو كي د سوزېدو خصلت اېښى؟ اور
ستاسو د ژوند يوه ستره اړتيا ،له هغه پرته ژوند ډېر
ډېر درته گران ،ستاسو ډېر خوراكونه داسي دي چي كه
اور نه وى نو تاسو به ئې له خوړلو محروم وئ ،ستاسو
ماشينونه هم په هغي انرژي او طاقت چلېږي چي د ډېزل،
پټرول او سكرو له سوزېدو راپيدا كېږي ،دغه توكي هم
له ونو او بوټو پيدا كېږي ،كه وني او بوټي نه وى نو
موږ به ډېزل ،پټرول او سكاره هم نه درلودل ،كه اور
نه وى او انسان د هغه د بلولو او له هغه د استفادې
كولو توان نه درلودى نو د ژوند په ډېرو برخو كي به
نورو ژوو ته ورته وو ،دا پرمختگ به ئې هيڅكله نه وو
په برخه شوى چي نن ترې برخمن دئ!! د اور بلولو پر
مهال بايد هغه هللا تعالى درپه ياد كړئ چي دا ستر نعمت
ئې درپېرزو كړى ،هغه نعمت چي د ښار او بيديا
اوسېدونكو او قوي او كمزوري حاجتمنو ته يوه ځانگړې
متاع ده ،د دې نعمت تقاضا دا ده چي د خپل ستر رب د
نامه تسبيح ووايئ او له هر عيب او نقص ئې منزه او
سپېڅلى وبولئ.







   







    



   
 -03نو نه؛ د ستورو په موقعيتونو لوړه كوم -06
ً چي ستر قسم دئ كه پوه شئ -00 ،بې
او دا خو يقينا
شكه چي دا عزتمن قرآن دئ -08 ،په پوښل شوي كتاب
كي -05 ،له پاكانو پرته ئې بل څوك نشي مس كولى،
 -80د رب العالمين له لوري نازل شوى.
( -)80-03د دې مباركو آيتونو په الرښوونو د ښه پوهېدو
لپاره بايد الندي مطالب په پام كي ولرو:
 دلته لومړى د منكرينو ادعاء او انگېرنه د (ال :نه)
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په وينا سره رد شوې او بيا د ستورو په موقعيتونو (تم
ځايونو) لوړه شوې او ورپسې ويل شوي چي بې شكه دا
پرتمين او عزتمن قرآن دئ ،تر د دې وړاندي چي وگورو د
دې قسم او د هغه د ځواب تر منځ څه تړاو دئ او د
ستورو موقعيتونه څنگه پر دې گواهي وركوي چي قرآن
پرتمين كتاب دئ ،بايد دا وضح كړو چي ځينو درنو
مفسرينو په ( ) كي (ال) زائد گڼلى او
تعبير ئې دا دئ :نو زه لوړه كوم ،دا تعبير دوه
ستونزي لري :لومړۍ دا چي ولي او په كوم دليل به ئې
زائد گڼو؟ د زائد توري راوړلو ته څه ضرورت دئ؟ دوهمه
دا چي په قرآن كي د زائد او ناقص ادعاء كول بې ځايه
جسارت دئ ،په قرآن كي نه زائد شته او نه ناقص .ځيني
نور وايي چي دلته (ال) نافيه ده او معنى ئې دا ده :نو
زه قسم نه كوم!! دا تعبير تر مخكني هم ډېر ستوزمن دئ
ځكه له ورپسې آيت سره تعارض لري ،په ورپسې آيت كي
ويل شوي چي دا ستر قسم دئ ،عجيبه ده چي دوى دې ته هم
پام نه دئ كړى!! صحيح او دقيق تعبير دا دئ چي په (ال)
سره د مخاطب ادعاء رد شوې او ورپسې د ستورو په
موقعيتونو لوړه شوې او د دې مطلب لپاره د شاهد او
گواه په توگه وړاندي شوي چي قرآن پرتمين كتاب دئ .د
خطابت په حالت كي ډېر ځلي انسان همدا اسلوب كاروي او
وايي :نه ،هي څكله نه ،داسي نه ده ،زه ستا د ادعاء د
رد لپاره او د خپلي وينا په تأييد كي دليل او شاهد
لرم ،دلته قرآن همدا اسلوب كارولى .د النساء د سورې
په  75آيت كي دې ته ورته اسلوب گورو :










 ... نو نه؛ ستا په رب قسم چي دوى تر

هغه ايمان نه لري چي تا په خپلمنځيو شخړو كي حكم ونه
گرځوي .حقيقت دا دئ چي په فال اقسم كي د هغو مفسرينو
رأيه مضبوطه او دقيقه ده چي ال نه زائد گڼي او نه ئې
د قسم د نفي په معنى نيسي ،بلكي د مخاطب د باور او
ادعاء د نفي په معنى ئې نيسي.
 كه د دې سورې ټولو مطالبو ته ځير شو نو راته جوته
كېږي چي د دې سورې د بحث اصلي موضوع قيامت دئ ،او په
دې سورې كي هم د النجم په څېر د قيامت د اثبات لپاره
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د ستورو پر موقعيتونو لوړه شوې.
 دا سوره له سر ترپايه د قيامت د ستري واقعې په
مخكي د قيامت د
اړه تفصيلي بحث كوي ،تر دې قسم
منكرينو په ځواب كي چي ويل به ئې آيا مونږ به له هغه
وروسته بيا راژوندي كېږو چي په خاورو او هډوكو بدل
شو او آيا زمونږ مخكني پلرونه به هم راژوندي كېږي؛
دوى ته ويل شوي ،هو؛ تاسو او ستاسو پلرونه به ټول د
قيامت معلومي ورځي ته راغونډ كړى شئ ،بيا ورته ويل
شوي :تاسو خو مونږ پيدا كړي يئ ،ولې بيا ژوندون
رښتيا نه گڼئ؟! ورپسې د بيا ژوندون په اړه څو مهم
دالئل وړاندي كوي:
 دا ستاسو د مني نطفه تاسو په يوه ژوندي مخلوق
بدلوئ كه هللا؟
 دا په زمكي كي شيندلې او كرل شوې دانه تاسو د
بوټي په څېر رازرغونوئ كه هللا؟
 دا له ورېځو اوبه تاسو رانازلوئ كه هللا؟
 كه هللا وغواړي چي بارانونه ونشي او په بحر كي ستاسي
اوبه همداسي تروې پرېږدي ،څوك به باران وروي او څوك
به دا د بحر تروې اوبه خوږې كوي؟
تاسو چي اور بلوئ؛ دا د سون ونه او بوټى ئې تاسو

پيدا كړي كه هللا؟
څوك چي دا حقائق په خپلو سترگو گوري؛ څنگه د بيا
ژوندون خبره ورته گرانه او د نه منلو برېښي؟ څنگه
هغه ذات لدې عاجز گڼي چي دا ټول ستر ستر كارونه د ده
په اراده ترسره كېږي؟
لدې وروسته د ستورو په مواقع لوړه شوې ،گورئ چي
هر ستورى ځانته بېل بېل مدار لري ،پدې مدار كي په
منظمه توگه ،يوې بلي خوا ته له انحراف پرته خوځي ،له
يوې شېبې وروسته مخكي كېدو پرته طلوع او غروب كوي،
دا بې حسابه ستوري ،پدې بې انتهاء فضاء كي ،دا ټول
څوك اداره كوي؟ څوك هر يو په خپل خپل مدار كي ساتي؟
آيا د دې خور او پراخ عالم ساتونكى او اداره كوونكى
ذات لدې عاجز گڼئ چي تاسو بيا راژوندي كړي؟
د قرآن په ډېرو نورو آيتونو كي هم دې ته ورته ويل
شوي چي آيا د دې آسمانونو پيدا كول گران كار دئ كه
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ستاسو بياژوندي كول؟ لكه چي فرمايي:











النازعات66 :
آيا ستاسو پيدايښت گران كار دئ كه آسمان چي جوړ ئې
كړ؟











 

غافر56 :
د آسمانونو پيدايښت د خلكو تر پيدايښت ډېر ستر او
لوى كار دئ خو اكثر خلك نه پوهېږي.
لدې شرحي وروسته د دغه قسم او ځواب ترمنځ د
ارتباط په څرنگوالي پوهېدل آسان دي او هغه دا چي:
قرآنكريم وايي چي هللا تعالى به مړي بياراژوندي كوي ،د
آسمانونو دا بې شمېره ستوري چي هر يو ئې په خپل خپل
مدار كي ساتل كېږي پدې شهادت وركوي چي دا عالم يو
قدير او ځواكمن ساتونكى او پالونكى لري ،قرآن د
همدغه رب العالمين له لوري رالېږل شوى ،دغه قرآن چي
د كومي خبري دعوى كوي د ستورو مواقع د هغه په حقانيت
شهادت وركوي ،خو پدې قرآن هغه څوك پوهېدى شي او د
هغه اسرارو ته ئې الس رسي چي پاك وي ،ناپاكان؛ هغه چي
افكار ئې گنده وي ،عزائم ئې گنده وي ،د زړه او دماغ
سلول سلول ئې له گنده رزق روزي جوړ شوى وي ،هغوى د
قرآن په حقائقو له پوهېدو عاجز دي ،له قيامت د دوى د
انكار وجه دا نده چي كافي او قانع كوونكي دالئل ئې
مخي ته ندي اېښودل شوي ،قرآن كافي دالئل ندي وړاندي
كړي يا پدې عالم كي خواره دالئل د منكرينو د قانع
كولو لپاره كافى ندي ،برعكس د دوى گندگي ،گنده زړه
او دماغ او گنده افكار او عزائم پدې حقيقت باندي د
باور او ايمان مانع گرځي.
دې ته مو پام وي چي ځينو درنو مفسرينو گمان كړى
چي له (كتاب مكنون) لوح محفوظ مراد دئ او له
(مطهرون) فرشتې ،ځينو نورو داسي انگېرلې چي د اليمسه
معنى په الس مسح كول دي ،او ځينو نورو بيا ويلي چي
دلته (ال) د نهي په معنى ده نه د نفي په معنى ،گواكي
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معنى ئې دا ده :قرآن ته به يوازي هغه څوك الس وروړي
چي اودس لري ،دا ټول تعبيرونه ستونزي لري ،د الفاظو
صريح ،واضح او له تكلف پرته مطلب دا دئ :د ستورو تم
ځايونه گواهي وركوي چي قرآن پرتمين دئ ،هره وينا ئې
درنه او پرتمينه ،په داسي مكنون (خوندي ساتل شوي)
كتاب كي چي له پاكانو پرته بل څوك د هغه اسرارو ته
الس رسى نه لري ،د قرآن په پيغام پوهېدا هغه چا ته
ممكنه نه ده چي پاك نه وي ،ناپاكان ،چي افكار ئې
گنده وي ،عزائم ئې گنده وي ،د زړه او دماغ سلول سلول
ئې له گنده رزق روزي جوړ شوى وي ،هغوى د قرآن په
حقائقو له پوهېدو عاجز دي ،د (مكنون) له لفظ په بشپړ
وضاحت سره معلومېږي چي د (اليمسه) مطلب الس وروړل نه
بلكي الس رسى دئ ،يعني يوازي پاكان پرې پوهېدى شي.
په آيت كي داسي نه دي ويل شوي چي دا كتاب دي له
پاكانو پرته بل څوك نه مس كوي ،بلكي ويل شوي له
پاكانو پرته ئې بل څوك نشي مس كولى ،كه مس د الس
وروړلو په معنى ونيسو نو د آيت معنى به داسي وي :له
پاكانو پرته بل څوك الس نه وروړى!! داسي تعبير د واقع
خالف دئ ځكه موږ عمالً گورو چي هم پاكان قرآن ته الس
وروړى شي او هم ناپاكان.
په اتيايم آيت كي ويل شوي :د رب العالمين له لوري
نازل شوى ،يعني د دې قرآن ټول مطالب په ډېر وضاحت
سره ښيي چي دا كتاب د رب العالمين له لوري نازل شوى.
خو دا چي د قرآن كتاب او مصحف ته په جنابت او بې
اودسۍ كي د الس وروړلو حكم څه دئ او فقهاء په دې اړه
څه وايي ،ښه به وي دا مطالب ستاسو مخي ته كښېږدو:
ځيني گمان كوي چي دا آيت د الشعراء د سورې دغو
آيتونو ته ورته دئ:
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او شيطانانو نه دئ راكوز كړى ،او دوى ته نه ښايي او
ً چي دوى ئې له اورېدو هم گوښه كړى
نشي توانېدى ،يقينا
شوي.
ً اړخ
خو دا تعبير د دغو آيتونو له الفاظو سره قطعا
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نه لگوي ،د دواړو مطالب بېل بېل دي ،د الشعراء د
سورې تر دغو آيتونو وړاندي ويل شوي چي دا قرآن روح
االمين راكوز كړى ،دلته ويل شوي چي شيطانانو نه دئ
راكوز كړى ،له دوى سره دا نه ښايي چي داسي وينا
ً وغواړي چي داسي كالم وړاندي
وړاندي كړي او كه احيانا
كړي نو نشي توانېدى ،دوى ئې حتى له اورېدو هم معزول
او محروم كړى شوي .يعني قرآن او د هغه الرښوونو ته
ځير شئ ،څومره لوړ شأن لري ،څومره له فضيلتونو او
معنويت ډك كالم دئ ،حرف حرف ئې په دې داللت كوي چي دا
د رب العالمين له لوري نازل شوى كتاب دئ ،هم ئې له
آسمان تر زمكي پوري حامل روح االمين دئ او هم ئې د
زمكي پر سر حامل د رسول هللا ﹽ په څېر ستر شخصيت ،څنگه
گمان كوئ چي دا عظيم الشأن كتاب به د شيطاني
القاءاتو په نتيجه كي يو چا له ځانه جوړ كړى وي؟!!
په دې كتاب كي مو كوم څه داسي موندلي چي دا شك درته
راپيدا كړي .د هر كالم محتوى ښيي چي ويونكى ئې څنگه
شخصيت دئ او څه مواصفات لري ،تگالره ئې رحماني ده كه
شيطاني.
خو د الواقعه سورې په دغو آيتونو كي ويل شوي چي
دا مكنون كتاب دئ او له پاكانو پرته بل څوك نشي پرې
پوهېدى.
ځينو درنو مفسرينو په اليمسه كي ال د نهي په معنى
نيولى په داسي حال كي چي دا د نفي لپاره راغلى ،د
ً اړخ نه
دوى تعبير د آيت له سياق و سباق سره قطعا
ل گوي ،دلته د آيت مخاطبين كفار او د آخرت منكرين دي،
د بحث اصلي موضوع د آخرت اثبات دئ ،د پرتمين قرآن
وينا او دالئل د دوى مخي ته اېښودل شوي ،او ورپسې دا
ويل شوي چي د قرآن په دالئلو هغه څوك پوهېدى شي چي
پاك وي ،د معاندينو د انكار وجه د دوى ناپاك زړونه
او ناولي عزائم دي نه دا چي قرآن كافي او قانع
كوونكي دالئل نه دي وړاندي كړي.
په جنابت ،حيض او بې اودسۍ كي د قرآن تالوت يا
قرآن ته الس وروړلو په اړه د فقهاوو تر منځ ځيني
اختالفات دي چي تفصيل ئې داسي دئ:
احناف وايي :لكه څنگه چي بې اودسه لمونځ جائز نه
دئ همداسي له اودس پرته قرآن ته الس وروړل جائز نه
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دي ،مگر دا چي هغه په غالف كي وي ،ماشومان له دې
مستثنى كوي .د جنب ،حائضې او نفاسې لپاره ئې لوستل
هم جائز نه گڼي.
د امام شافعي مسلك رأيه دا ده :د لمانځه او طواف
په څېر مصحف ته بې اودسه الس وروړل يا ئې په كومي
پاڼي الس راكاږل حرام دي ،همداسي د قرآن جلد ،يا داسي
كڅوړي ،غالف او صندوق ته الس وروړل جائز نه دي چي قرآن
په كي ساتل كېږي ،كه د تدريس لپاره د قرآن كومه برخه
پر تختې ليكل شوې وه هغه ته هم الس وروړل جائز نه دي.
د امام مالك مسلك دا دئ :مصحف ته د الس وروړلو لپاره
اودس شرط دئ ،خو د تعليم او تدريس پر مهال ئې استاد
او متعلم ته جائز گڼي ،د جنابت په حالت كي د قرآن
لوستل ناجائز گڼي خو حائضه ښځه د دې لپاره ترې
مستثنى كوي چي زياته موده له قرآن لري پاته نشي.
حنابله وايي :د جنابت ،حيض او نفاس په حالت كي
قرآن يا د هغه كوم بشپړ آيت لوستل جائز نه دي ،خو د
بسم هللا او الحمد َّلل په څېر الفاظ ويل كه څه هم د قرآن
يوه برخه ده جائز دي؛ ځكه دا د قرآن لوستلو په موخه
نه وي ،او قرآن ته بې اودسه الس وروړل په هيڅ صورت كي
جائز نه دي ،خو كه د قرآن كوم آيت په كوم ليك يا كوم
كتاب كي ليكل شوى وي هغه ته الس وروړل ممنوع نه دي،
كه قرآن په كوم څه كي اېښودل شوى وي اخيستل ئې مانع
نه لري ،د تفسير كتابونو ته له اودس پرته الس وروړل
هم جائز دي ،كه څوك د كوم ضرورت له مخي دې ته اړ شو
چي قرآن ته الس وروړي نو تيمم دي وكړي .ماشومان به هم
د تعليم په وخت كي له اودس وروسته قرآن ته الس وروړي.
د اهل ظاهر مسلك دا دئ :د قرآن لوستل او هغه ته
الس وروړل په هر حالت كي جائز دي ،كه څه هم انسان بې
اودسه وي ،د جنابت په حالت كي وي يا ښځه د حيض په
حالت كي وي ،ابن حزم د المحلى په لومړي جلد صفحه 77
كي په دې اړه تفصيلي بحث كړى ،د خپلي رأيي په تأييد
كي ئې گڼ شمېر دالئل وړاندي كړي او ليكلي ئې دي:
فقهاوو چي د قرآن لوستلو او هغه ته د الس وروړلو په
اړه كوم شرائط وضع كړي يو ئې هم د قرآن او سنت له
هغه وايي :وأما مس المصحف فان
مخي نشي ثابتېدى،
اآلثار التى احتج بها من لم يجز للجنب مسه فانه ال يصح
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منها شئ ،النها اما مرسلة واما صحيفة ال تسند وإما عن
مجهول وإما عن ضعيف :او قرآن ته د الس وروړلو په اړه
چي په كومو رواياتو استناد شوى هغه چي جنب ته دا
جائز نه گڼي چي قرآن ته الس وروړي هيڅ يو ئې صحيح نه
دئ ،له دې كبله چي يا مرسل دي ،يا داسي صحيفه چي
اسناد نه لري ،يا له مجهول كس روايت شوي او يا له
ضعيف.
د رسول هللا ﹽ له سنت دا ثابت دي چي د كفارو مشرانو
ته په خپلو ځينو ليكونو كي ئې هم بسم هللا الرحمن
الرحيم ليكلي او هم ځيني آيتونه ،هرقل ته ئې چي كوم
ليك استولى وو داسي وو:
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(بسم هللا الرحمن الرحيم
د هللا د بنده او رسول محمد ﹽ له خوا د روم مشر (هرقل)
ته! په هغه چا دي سالم وي چي د هدايت متابعت كوي ،لدې
وروسته؛ زه د اسالم بلنه درکوم ،اسالم راوړه چي په امن
شې ،هللا تعالى به دوه برابره اجر درکړي ،او که دي مخ
واړاوو نو د بزگرانو گناه به دي هم پر غاړه وي ،اې د
کتاب خاوندانو! د هغي کلمې خوا ته راشئ چي زموږ او
تاسي ترمنځ شريکه او برابره ده او هغه دا ده چي له هللا
پرته د بل چا عبادت ونکړو ،هيڅ شى ورسره شريک نه
کړو ،او له موږ هيڅ يو بل په خدايۍ ونه نيسي ،نو که
ئې ډډه وكړه نو ورته وواياست چي په دې شاهدان اوسئ
چي موږ مسلمانان يو).
دا روايت په بخاري كي دولس ځلي په دغو شمېرو راغلى:
،4333 ، 3104 ، 2508 ، 2541 ، 2804 ، 2681 ، 31 ، 0
0341 ، 0156 ، 6260 ، 3580
په دې ليك كي د قرآن درې آيتونه راغلي ،رسول هللا ﹽ
پوهېدو چي په دې ليك به د ډېرو كافرانو الس لگېږي ،په
پاى كي به د هرقل الس ته ورځي ،كه د قرآن لوستلو او
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مس كولو لپاره اودس او د بدن پاكي شرط وى نو رسول هللا
ﹽ به هيڅكله په خپلو ليكونو كي د قرآن آيتونه نه وو
ليكلي .يو آيت ،درې آيتونه او ټول قرآن د لوستلو او
الس وروړلو له پلوه هيڅ توپير نه لري ،هغه رأيه قطعا
ً
د منلو وړ نه ده چي په دې كي په توپير او تفاوت باور
لري ،قرآن يوازي د لمانځه لپاره اودس شرط گڼي ،په
ټول قرآن كي داسي كوم آيت نه مومو چي په صراحت سره
ً ئې له لمانځه پرته د بل څه لپاره اودس شرط
يا اشارتا
گڼلى وي ،رسول هللا ﹽ فرمايي چي انسان په جنابت سره نه
نجس كېږي.
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له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي له رسول هللا ﹽ سره د مدينې
په يوې الري كي په داسي حال كي مخامخ شو چي پـه خپلـه
جنب وو ،نو پټ ترې لري شوى ،نو تللى او غسل ئـې كـړى
بيــا راغلــى او رســول هللا ﹽ ورتــه ويلــي :چېــري وې اې
ابوهريره؟! وئې ويل :جنب وم ،دا مي بده وگڼله چي لـه
تا سره په داسي حال كي كښېنم چي پاك نه وم ،رسول هللا ﹽ
وفرمايل :سبحان هللا! مؤمن نه نجس كېږي( ،نه پـه جنابـت
سره ،نه په بې اودسۍ سره او نه په مړيني سره ،په هـر
حالت كي له معنوي پلوه پاك دئ) ،كه د جنابت په حالـت
كي له رسول هللا ﹽ سره ناسته جـائز وي ،خـوراك او څښـاك
جائز وي ،خوراك په بسـم هللا پيلـول جـائز وي نـو قـرآن
لوستل او الس وروړل به ولي ناجائز وي ،عبدهللا بن عباس ﹽ
د جنابت او حيض په حالت كي د قرآن تالوت جائز گڼـي او
وايي :كوم قرآن چي ستا په زړه كي دئ (په ژبـه) تـالوت
به ئې ولي ناجائز وي؟! كه د عبدهللا بن عبـاس ﹽ د رأيـي
مطابق د قرآن لوسـتل جـائز وي نـو الس وروړل بـه ولـي
ناجائز وي؟!! آيا د الس وروړلو اهميـت زيـات دئ كـه د
تالوت؟!
ما نه په قرآن كي داسي نص موندلى چي د قرآن
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لوستلو او تالوت لپاره د اودس شرط ترې ثابت شي او نه
د رسول هللا ﹽ په سنت كي ،په دې اړه مي د ابن حزم رأيه
تر ټولو مضبوطه او مستنده موندلې ،سره له دې چي په
ډېرو نورو مواردو كي ورسره موافق نه يم .ابن حزم په
خپلي رأيي كي يوازي نه دئ؛ د ابن قيم جوزي په څېر
علماء هم ده ته رأيه لري ،دې ته مو هم پام وي چي دا
شرط ډېر خلك د قرآن له لوستلو او تالوت محروموي ،غوره
دا ده چي د رسول هللا ﹽ په دې الرښووني عمل وشي چي
فرمايي :تل دي ژبه د هللا په ذكر لمده لره.
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ْراب
بسْر  ،قال  :جاء أع
ْ عبْد
عن
َِِّهللا ْ
بنِ ُ
د كثُرت
ِسْالم
ِع اإل
َّ شرائ
ِن
َِّهللا! إ
صلى هللا عليه وسلم :يا رسُول
ْ
ِ قْ
ِ
نك رطْبًا
ا
ِس
ل
ل
ا
ز
ي
ال
:
ال
ق
ه
ِ
ب
مر أتشبَّث
ِي ب
ْن
عليَّ فأخْبِر
ُ
ُ
ُ
ِأْ
َّ مصنف ابن ابى شيبة
َّ وجل
رَّهللا عز
ِْ
ِك
ِذ
ب
له عبدهللا بن بسر روايت دئ چي يو بانډوال رسول هللا ﹽ ته
راغى او وئې ويل :يا رسول هللا! د اسالم الرښووني راباندي
زياتي شوې دي داسي يو كار راوښيه چي پرې عمل وكړم،
وئې فرمايل :تل دي ژبه د هللا په ذكر لمده لره.
دې او دې ته ورته رواياتو ته په پام سره ځينو
علماوو دا هم ويلي چي كه څوك په بيت الخال كي
وپړنچېږي الحمد َّلل ويلى شي.






  
 
 -81نو آيا د دې قرآن په اړه بې اعتنائي كوونكي
يئ -82 ،او دا خپله روزي (برخه) گرځوئ چي تاسو
(ئې) تكذيبوونكي وئ؟
( -)82-81په دې مباركو آيتونو كي له منكرينو پوښتل
شوي :آيا عجيبه نه ده چي تاسو د دې كريم او پرتمين
قرآن په اړه بې اعتنائي كوئ؟ آيا د دې ستري الهي
پېرزويني له پراخي او له الرښوونو ډكي لمني هيڅ څه
نشئ ترالسه كولى ،يوازي دا مو په برخه شوي چي د قيامت
په اړه د هغه وينا تكذيب كړئ؟! څومره كم بخت دئ هغه
چي له دې ستر الهي نعمت محروم وي.
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 -83نو كله چي (سا) ستوني ته ورسېږي  -84او هغه
مهال تاسو (ورته) گورئ -83 ،او موږ هغه ته تر
تاسو ډېر ورلنډ وو خو تاسي نه وينئ -86 .نو كه
تاسو دين (الهي حكم) ته منقاد نه يئ  -80ستنه ئې
كړئ كه رښتيني يئ.
په دې مباركو آيتونو كي الندي مهمي خبري
(-)80-83
زموږ مخي ته اېښودل شوې:
 كه تاسو د هغه هللا تعالى د ارادې په وړاندي مقهور
او محكوم نه ياست چي د مرگ او ژوند واكمن دئ ،نو كله
چي ستاسو روح ستوني ته ورسېږي ،مړى د نزعي په حالت
كي گورئ ،هڅه مو دا وي چي هغه له مرگ وژغورئ ،خپل
ټول توان طاقت په كار وړئ ،نو كه كولى شئ دا د وتو
په حال كي روح بېرته وگرځوئ ،دا عزيز مو له مرگه
وژغورئ كه رښتيني يئ!!
 تاسو چي كله د خپل هغه عزيز خوا ته راغونډ يئ چي
روح ئې د وتو په حال كي وي او دا تمنا كوئ چي هغه له
مرگ وژغورل شي يا لږ تر لږه څه نور مهلت وركړى شي،
يا ئې دردناك حالت بدل او سا ئې په آسانۍ ووځي ،خو
يوه تمنا مو هم نشي ترسره كېدى ،فقط د ناهيلۍ او بې
وسۍ په حال كي د ده سخت حالت ته حيران حيران گورئ،
پوه شئ چي پدې وخت كي هللا جل شأنه همدلته ،د ده خوا
ته ،تر تاسو هغه ته نږدې او قريب وي.
 كه له خداى منكر انسان په خپلي غلطي عقيدې كي
رښتينى وى او د هغه رب په وړاندي مقهور او محكوم نه
وى چي د مرگ ژوند پرېكړه كوي نو د مرگ چاره به ئې
كړې وه او د دغه قاهر ذات پرېكړه به ئې ځنډولې وه.
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 كه تاسي د هللا د ارادې په وړاندي محكوم نه يئ ،د
مكافات او مجازات هغه سنت (دين) چي هللا وضع كړى ،هغه
سنن او ضوابط چي هللا جل جالله په دې عالم كي اېښي ،كه
تاسو د هغه په وړاندي محكوم نه يئ نو كله چي ستاسو
روح ستوني ته ورسېږي بېرته ئې ستنه كړئ كه رښتيني
ياست؟ ستاسي مرگ په دې داللت كوي چي د يوه چا د ارادې
په وړاندي محكوم يئ ،نه غواړئ په مرگ محكوم شئ،
انسان نه غواړي په زړښت محكوم شي ،د هغه قوتونه او
استعدادونه كمزوري يا ختم شي او كله چي د خپل قوت
لوړي څوكي او معراج ته ورسېږي بېرته دي په زوال
محكوم شي ،نه غواړي له مرگ سره مخامخ شي ،خو څه چاره
لري؟ دا چي كله ستا روح ستوني ته ورسېږي له بېرته
ستنولو ئې عاجز يې؛ دا ثابتوي چي ته د يوه چا د
ارادې په وړاندي محكوم يې .كه داسي نه وي نو بېرته
ئې ستنه كړئ كه رښتيني يئ.
لكه چي گورئ دلته يو ځل بيا ويل شوي چي هللا تعالى
انسان ته ورنږدې وي ،هم د ده په ژوند كي او هم ئې د
مرگ په وخت كي ،د آيت په پاى كي ويل شوي (و لكن
التبصرون :خو تاسو نه وينئ) له دې فقرې په ډېر وضاحت
سره معلومېږي چي هللا تعالى هملته حاضر وي خو موږ ئې
نشو ليدلى .كه څوك له دې انكار وكړي چي هللا تعالى په
هر ځاى كي له موږ سره دئ ،زموږ تر غاړي موږ ته
رانږدې دئ ،نو د قرآن له داسي څرگندو آيتونو ئې
انكار كړى چي د هيڅ ډول تأويل مجال په كي نشته .دوى
په دې نه پوهېږي چي د هللا تعالى په وړاندي مكان او
زمان ،فوق او تحت ،ماضي او مستقبل ،شاهد او غائب،
نږدې او لري مطرح نه دي ،دا ټول نسبي مفاهيم دي چي
يوازي د مخلوق په اړه صدق كوي.
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 -88نو كه هغه د مقربينو له ډلي وي -85 ،نو
هوسايي ،خوږوږمه گالن او له نعمتونو ډك جنت (به ئې
وي)  -50او كه د بختورو (اصحاب اليمين) له ډلي وي
نو (ورته وبه ويل شي) تا ته د بختورو له لوري سالم
دئ -52 ،او كه د الروركو درواغ گڼونكو له ډلي وي،
 -53نو بيا مېلمستيا به (ئې) تودې خوټېدونكې اوبه
ً چي دا
وي -54 ،او په دوزخ كي غورځول -53 ،يقينا
يو يقيني حقيقت دئ -56 ،نو د خپل ستر رب د نامه
تسبيح وايه.
( -)56-88په دې مباركو آيتونو كي د دې سورې تتمه او
خالصه زموږ په وړاندي ځلېږي او په آخرت كي د يادو
دريو ډلو حالت داسي انځوروي:
 څوك چي د مقربينو له ډلي وي هلته به ئې هوسايي،
خوږوږمه گالن او له نعمتونو ډك جنت په برخه شي.
 هغه چي د بختورو له ډلي وي نو ورته وبه ويل شي:
تا ته د بختورو له لوري سالم دئ.
 او هغه چي د تېروتو درواغ گڼونكو له ډلي وي نو په
تودو خوټېدونكو اوبو به ئې استقبال كېږي او په دوزخ
كي به غورځول كېږي.
 څه چي په دې سورې كي راغلي او څه چي د دغو دريو
ډلو په اړه دلته ويل شوي يقيني حقيقت دئ ،داسي حقيقت
چي د يقين او باور تقاضا كوي ،د باور كولو وړ حقيقت،
هرومرو به همداسي كېږي .قرآن د يقين درې حالتونه او
پړاوونه راښيي ،حق اليقين ،علم اليقين او عين
اليقين ،د دالئلو له مخي په څه باور كولو ته حق
اليقين وايي ،د شواهدو او آثارو له مخي په يوه څه
باور كولو ته علم اليقين وايي او په خپلو سترگو ليدو
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سره په هغه باور كولو ته عين اليقين وايي ،مثالونه
ئې دا دي :تاسو د يوې ماڼۍ په اړه اورئ چي پنځوس
كاله وړاندي له خامو خښتو جوړه شوې او په سيمي كي
ډېر بارانونه هم ورېدلي نو له ځان سره وايئ :دا ماڼۍ
به نسكورېدو ته نږدې شوې وي ،دې ته حق اليقين وايي،
هلته ورځئ او ماڼۍ له نږدې گورئ چي ځيني خښتي ئې
راپرېوتې دي نو دې نتيجې ته رسېږئ چي عمر ئې پاى ته
رسېدلى ،دې ته علم اليقين وايي ،خو څو ورځي وروسته
ورځئ او په خپلو سترگو گورئ چي ماڼۍ نسكوره شوې؛ دې
ته عين اليقين وايي.
 نو د خپل ستر رب د نامه تسبيح وايه ،د دې حقيقت
تقاضا دا ده چي د خپل ستر رب د نامه تسبيح ووايې او
له هر عيب او نقص ئې منزه او سپېڅلى وبولې.
د دې سورې د آخري آيت په اړه په يوه روايت كي داسي
راغلي:
مـا
ل
:
ـال
ق
ـه
ن
أ
ـه
ن
ع
هللا
َّ
ُ
ِى
ض
ر
ِى
ن
ه
ج
ل
ا
ِر
م
ا
ع
ن
ب
ة
ب
ُق
ْ ع
عن
ْ
ِْ
َّ
ْ ُ َّ ُ
ْ ُ ِّ
َِّهللا ﹽ«:
ِ) قـال لنـا رسُـول
ِـيم
لعظ
ِاسْم
ْ (فسبِّحْ ب
نزلت
بك اْ
ُ
ِ رِّ
ْلى)
بك األع
ما نزلت
ُوع
ُك
ِى ر
ُوها ف
اجْعل
ْ ( سبِّحِ اسْم رِّ
ِكُمْ » .فلَّ
ُمْ ».البيهقي
ِك
ِى سُجُود
ُوها ف
قال لنا  «:اجْعل
له عقبة بن عامر ﹽ روايت دئ چي وايي :كله چي دا آيت
ِ) نو رسول هللا ﹽ موږ ته
ِيم
لعظ
ِاسْم
نازل شو (فسبِّحْ ب
بك اْ
ِ رِّ
وويل :دا په خپلو ركوع گانو كي وايئ ،او كله چي دا
ْلى) راته وئې ويل :په
بك األع
آيت نازل شو ( سبِّحِ اسْم رِّ
خپلو سجدو كي ئې وايئ.
له دې او دې ته ورته آيتونو معلومېږي چي رسول هللا ﹽ
د لمانځه هر څه له قرآن اخيستي ،نه يوازي ركوع،
سجده ،قيام ،قرائت  ...بلكي د سجدې او ركوع تسبيحات
هم.
َّ
ِر
ْف
َغ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحديد
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الحديد) دئ چي له  65آيت
اخيستل شوى 61 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د
لومړي آيت (الحكيم) ،د دوهم آيت (قدير) ،د پنځم آيت
(االمور) ،او د اتم آيت (المؤمنين) ،ته ورته دي،
ديارلسم آيت ئې په (عذاب) پاى ته رسېدلى خو دا له
ورپسې آيت سره تړلى دئ او دواړه په (الغرور) پاى ته
رسېږي 67 ،او  66آيتونه په (الفاسقون) پاى ته رسېدلي
چي (االمور) ته ورته وزن او غږ لري .د آيتونو د غږ مد
و جزر سورې ته ډېر ښكلى او په زړه پوري غږ او وزن
وركړى ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ
چي د مدني دور په منځنيو كلونو كي نازل شوي .د سورې
له لسم آيت معلومېږي چي دا سوره د حديبيې له هغي
صلحي وروسته نازله شوې چي قرآن ئې د فتح مبين په
نامه يادوي.
     ....




   
   
    




  

او
له
او
په

 ....ستاسو هغه چي تر فتحي وړاندي ئې انفاق كړى
جنگېدلي (له نورو سره) برابر نه دي ،دوى د درجې
پلوه تر هغو ستر دي چي ترې وروسته ئې انفاق كړى
جنگېدلي ،او هللا له هر يوه سره غوره وعده كړې ،او هللا
هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
په دې اړه ځيني متعارض روايات هم مخي ته راځي چي
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ځيني ئې د دې سورې نزول د بعثت په لومړي كال ،ځيني
په څلورم كال او ځيني په اولسم كال كي گڼي ،روايات
داسي دي:
عون بن عبدهللا بن سالم له خپل پالر روايت كوي چي عبد هللا
بن مسعود وويل :زموږ د مسلمانېدو او د دې تر منځ چي
ْ تخْشع
ُوا أن
ِين آمن
َّذ
ِل
ْنِ ل
هللا په دې آيت سره (ألمْ يأ
همْ ِ
َِِّهللا) موږ معتوب كړو يوازي څلور كاله ول.
ْر
ِك
لذ
ُقل
ُ ُ
وبُ
گواكي دا آيت په مكه كي او د بعثت په څلورم كال نازل
شوى.
عبد هللا بن مسعود ﹽ ته منسوب بل روايت وايي :زموږ د
مسلمانېدو او د دې تر منځ چي هللا پر موږ عتاب وكړ
يوازي څلور مياشتي تېري شوې وې تر هغه چي دا آيت
همْ ِ
ْر
ِك
لذ
ْ تخْشع ُقل
ُوا أن
ِين آمن
َّذ
ِل
ْنِ ل
نازل شو (ألمْ يأ
ِ
ُ ُ
وبُ
َِّهللا)!!
انس ﹽ ته منسوب روايت وايي چي د قرآن د نزول له پيل
ِين
َّذ
ِل
ْنِ ل
اولس كاله وروسته دا آيت نازل شو ((ألمْ يأ
همْ ِ
َِِّهللا) ،په دې متعارضو
ْر
ِك
لذ
ْ تخْشع ُقل
ُوا أن
آمن
ُ ُ
وبُ
رواياوتو كي يو ئې هم د اعتبار وړ نه دئ ،دا ځكه چي
د سورې له متن ،محتوى ،اسلوب او د آيتونو له
اوږدوالي په وضاحت سره معلومېږي چي دا سوره په مدينه
كي او د الفتح له سورې وروسته نازله شوې.
 د دې مباركي سورې په لومړيو آيتونو كي د هللا تعالى
ځيني صفات بيان شوي ،ورپسې پر هللا تعالى او پيغمبر ئې
ايمان او د هللا په الر كي انفاق ته بلنه راكړى شوې ،د
انفاق په اړه تفصيلي بحث كېږي ،ورپسې په آخرت كي د
مؤمنانو او منافقينو حالت انځور شوى ،بيا مؤمنانو ته
ويل شوي چي اوس بايد هغه وخت رارسېدلى وي چي د هللا د
نامه او د قرآن د آيتونو په اورېدلو سره ستاسو زړونه
وپوړېږي ،بيا د آخرت په پرتله د دنيايي ژوند معنوي
ارزښت په ډېري اغېزناكي بڼي كي څېړل شوى ،ورپسې د
بخل يادونه شوې ،بيا د پيغمبرانو ﹽ د دعوت خالصه او د
دوى د بعثت موخه موږ ته راښيي په پاى كي هغو ته چي د
رسول هللا ﹽ تر بعثت وړاندي ئې پر هللا تعالى د ايمان
ادعاء كوله ويل شوي :اې هغو چي ايمان ئې راوړى! له هللا
ووېرېږئ او د ده پر پيغمبر ايمان راوړئ ،د دې ايمان
له امله به هللا تعالى تاسو ته د خپل رحمت دوه سهمه او
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برخي دركړي ،هم د
اجر ،داسي رڼا به
سم لوري تگ وكړى
تفكيك كړى شئ ،او
لوري بخښنه وشي.

مخكني ايمان اجر او هم د نوي ايمان
درپه برخه كړي چي په مرسته ئې په
شئ ،حق او باطل او ښه او بد سره
تاسو ته به د مهربان بخښونكي رب له
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 -1څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي د هللا تسبيح
وايي او هغه باحكمت عزتمن دئ -2 ،د آسمانونو او
زمكي ټولواكي د ده ده ،ژوند وركوي او مرگ وركوي
او هغه په هر څه توانمن دئ -3 ،دى هم لومړى دئ او
هم وروستى ،هم څرگند دئ هم پټ ،او دى په هر څه
پوه دئ -4 ،دى همغه دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په
شپږو ورځو كي پيدا كړل او بيا پر عرش برابر شو،
په هغه څه هم پوهېږي چي په زمكي كي ننوځي او په
هغه څه هم چي ترې وځي او په هغه څه هم چي له
آسمان راكښته كېږي او په هغه څه هم چي په كي لوړ
ځي ،او هغه په هر ځاى كي چي تاسو وئ درسره دئ ،او
هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ -3 .د
آسمانونو او زمكي ټولواكي د ده ده ،او چاري د هللا
لوري ته ستنول كېږي -6 ،شپه په ورځ كي ننباسي او
ورځ په شپه كي ننباسي ،او هغه د سينو په شته وو
ښه پوه دئ.
( -)6-1په دې مباركو آيتونو كي هللا تعالى داسي معرفي
شوى:
 څه چي په آسمانونو او زمكي كي دي د هللا په عبادت
بوخت دي او هغه له هر عيب او نقص منزه گڼي ،د حال او
قال په ژبه وايي چي هللا تعالى باحكمت عزتمن دئ.
 د آسمانونو او زمكي ټولواكي د ده ده ،هر څه د ده
دي ،واك ئې له ده سره دئ.
 د ژوند او مرگ پرېكړه د ده له لوري كېږي ،ژوو ته
دى ژوند وركوي او بېرته ئې په مرگ محكوموي.
 په هر څه توانمن دئ،
 دى لومړى دئ تر ده وړاندي هيڅ څه نه وو.
 دى وروستى دئ ،له ده پرته به هر څه له منځه ځي؛
يوازي دى تلپاته دئ .دا عالم او په هغه كي هر څه له
عدم او نېست پيدا شوي ،بېرته به له منځه ځي ،داسي چي
له هللا تعالى پرته به هيڅ څه نه وي پاته ،بيا به ئې
هللا تعالى په نوې بڼي كي راپيدا كوي ،په نوي عالم كي
به جنتيان په جنت كي تلپاته وي او دوزخيان په دوزخ
كي ،هغه خلود او تلپاينه له دې سره كوم تعارض نه لري
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چي هللا تعالى اول او آخر دئ ،قرآن دا هم وايي چي دوى
به په جنت او دوزخ كي تر هغه وي چي هللا تعالى ئې
غواړي ،يعني د دوى هغه خلود ذاتي نه دئ بلكي د هللا
تعالى له لوري دئ.
 دى څرگند دئ ،هر لوري ته او په هر څه كي د ده د
قدرت او شته والي نښي له ورايه ځلېږي او سترگور ئې
گوري .دې ته مو پام وي چي دلته ظاهر د باطن په مقابل
كي راغلى ،له څرگند پرته ئې په بله معنى نشو
اخيستلى ،هغه رأيه صحيح نه ده چي د قاهر او برالسي په
معنى ئې نيسي.
 دى پټ دئ ،داسي چي هيڅ سترگي ئې د ليدو توان نه
لري،
 په هر څه پوه دئ ،نه په زمكي كي څه ترې پټ دئ او
نه په آسمانونو كي ،هيڅ څه د ده د علم په وړاندي نشي
حجاب كېدى.
 آسمانونه او زمكه ئې په شپږو ورځو كي پيدا كړل او
بيا پر عرش برابر شو ،يعني هللا تعالى هم د آسمانونو او
زمكي خالق دئ او هم ټولواك ،هر څه ئې پيدا كړي او هر
څه د ده تر واك الندي دي او د ده حكم ته منقاد دي ،دا
عالم د ده ملك دئ او دى ئې مالك او حاكم.
 په هغه څه هم پوهېږي چي په زمكي كي ننوځي او په
هغه څه هم چي ترې وځي او په هغه څه هم چي له آسمان
راكښته كېږي او په هغه څه هم چي په كي لوړ ځي ،يعني
هللا تعالى نه يوازي ټول عالم پيدا كړى بلكي د عالم ذره
ذره د ده تر رعايت الندي ده ،هغه وړه دانه چي په زمكي
كي ننوځي ،هغه بوټى چي له زمكي راوځي ،د باران هر
څاڅكى چي له آسمان ورېږي ،او د اوبو هغه بخار چي لوړ
ځي ،ټول د هللا تعالى په حكم ،اراده او رعايت سره
رامنځته او ترسره كېږي،
 په هر ځاى كي له تاسو سره دئ،
 د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ،
 د آسمانونو او زمكي ټولواكي د ده ده ،او د

عالم ټولي چاري ده ته راجع كېږي،
 شپه په ورځ كي ننباسي او ورځ په شپه كي ننباسي،
شپه او ورځ د ده په اراده ځي راځي،
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 په ټولو هغو اسرارو پوه دئ چي د خلكو په سينو كي
پټ دي.





  
   







    








  
 -0پر هللا او د ده پر پيغمبر ايمان راوړئ او له
هغه څه انفاق وكړئ چي تاسو ئې په هغه كي ځاى
ناستي (د نورو وارث) كړي يئ ،نو چا چي ستاسو له
ډلي ايمان راوړ او انفاق ئې وكړ دوى ته ستر اجر
دئ -8 ،او څه درباندي شوي چي پر هللا ايمان نه راوړئ
حال دا چي پيغمبر تاسو بلي چي پر خپل رب ايمان
راوړئ او په داسي حال كي چي ستاسو ژمنه ئې ترالسه
كړې؛ كه مؤمنان يئ.
( -)8-0قرآن په دې مباركو آيتونو كي خپلو مخاطبينو
ته وايي:
 پر هللا او د ده پر پيغمبر ايمان راوړئ،
 له خپلو هغو شتمنيو انفاق كوئ چي هللا تعالى تاسو په
هغوى كي ځاى ناستي كړي يئ ،له نورو تاسو ته په ميراث
پاته شوې ،او هللا تعالى تاسو ته سپارلې دي ،دا ستاسو
اصلي ملكيت نه دئ ،د هللا له لوري يو امانت دئ ،څو ورځي
تاسو ته سپارل شوى ،د اصلي مالك د خليفه او نائب په
توگه،
 له تاسو چي چا ايمان راوړ او انفاق ئې وكړ دوى ته
ستر اجر دئ،
 څه درباندي شوي چي پر هللا ايمان نه راوړئ حال دا چي
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تاسو

ته

بلنه

دركوي

چي

پر

خپل

رب

ايمان

پيغمبر
راوړئ.
 ولي هغه څه نه كوئ چي ستاسو ايمان ئې غوښتنه كوي،
په داسي حال كي چي پيغمبر له تاسو دا ژمنه ترالسه كړې
چي د خپل ايمان له غوښتنو سره سم به عمل كوئ ،د
ايمان په لومړۍ ورځي تاسو دا ژمنه كړې ده چي د هللا او
د ده د پېغمبر اطاعت به كوئ ،داسي نه شي كېدى چي څوك
ً مؤمن وي او په عمل كي دي د خپل ايمان خالف
دي حقيقتا
عمل وكړي.
الندي روايات په ډېري ښكلې او اغيزناكي بڼي كي د
قرآن دا مطلب زموږ مخي ته ږدي:
ْها
ِن
ِى م
َّبِى ﹽ « ما بق
ة فقال الن
ْ عائ
عن
همْ ذبحُوا شاً
ِشة أَّ
نُ
ُّ
ُّها غيْر
ُل
ِى ك
ُها .قال « بق
ِف
ِالَّ كت
ْها إ
ِن
ِى م
ْ ما بق
» .قالت
ِها » .الترمذي
ِف
كت
له عائشې ﹽ روايت دئ چي دوى يوه مېږه ذبح كړې وه (او
له يوې اوږې پرته ئې نوره ټوله غوښه په مستحقينو
وېشلې وه) ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :څه ترې پاته شول؟ هغې
ورته وويل :له يوې اوږې پرته بل څه نه دي ترې پاته
شوي ،وئې فرمايل :ټول پاته شول له اوږې پرته.
يعني په حقيقت كي هغه څه پاته شول چي د هللا تعالى
په الر كي وقف شول.
َّبِى ﹽ فقال يا
ِلى الن
ٌ إ
يرة ﹽ قال جاء رجُل
هرْ
عن أُ
بى ُ
ِّ
ًا قال «أن
ْظمُ أجْر
ِ أع
َّدقة
رسُولَِّهللا أىُّ الص
دق وأْ
ْ تصَّ
نت صحِيحٌ
ِذا
َّى إ
ُ حت
ِل
مه
لغ
مل
ْر وتأ
لفق
ُ اْ
شحِيحٌ  ،تخْشى اْ
ِنى  ،وال ُ
تْ
ُْ
ُالن كذا  ،وِ
ْت ِ
د كان
لف
لف
ُوم ُقل
ْق
لحُل
بلغتِ اْ
ُالن كذا  ،وقْ
ِ
ُالن » بخاري او مسلم
لف
له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي يو سړى رسول هللا ﹽ ته راغى
او وئې ويل :يا رسول هللا! د كومي صدقې اجر تر ټولو
زيات دئ؟ وئې فرمايل :دا چي ته په داسي حال كي صدقه
وركړې چي روغ وې( ،پرې) حريص وې ،له فقر وېرېږې ،د
شتمني هيله لرې ،تر هغه ځنډ مه كوه چي سا ستوني ته
ورسې ږي بيا ووايي :د فالن لپاره دا او د فالن لپاره
دا ،په داسي حال كي چي عمالً د فالني شوى.
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ُول
َِّهللا -صلى هللا عليه وسلم -قال « يق
رسُول
ُ
ْ ماِ
ْنى
ٌ ما أكـل فـأف
ِ ثالث
له
ِن
ُ م
نما له
إ
َِّ
ِـب
هـو ذاه
ِوى ذل
اقتنى وما س
أع
ْطى ف ْ
ٌ
ِك فُ

يرة أن
ْ أب
عن
َّ
هرْ
ِى ُ
ِى
ِى مال
د مال
اْ
لعبُْ
بلى أو
أو
ْ لبِس فأْ
ْ
َّاسِ ».
ِلن
ُ ل
ُه
ِك
وتار
له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :بنده
وايي :زما مال ،زما مال ،په داسي حال كي چي ده ته د
خپل مال درې گوني دي :هغه چي خوړلي ئې دي او له منځه
ئې وړي ،هغه چي اغوستي ئې دي او زاړه كړي ئې دي ،او
هغه چي (د هللا لپاره ئې) بخښلي او خوندي ئې ساتلي ،له
دې پرته نور داسي دئ چي هغه تلونكى دئ او خلكو ته ئې
پرېښودونكى.





  


   
   
 
 -5دى همغه دئ چي پر خپل بنده ئې څرگند آيتونه
نازل كړل چي تاسو له تيارو د نور لوري ته وباسي،
ً چي هللا پر تاسو مهربان لوروونكى دئ.
او يقينا
( -)5په دې مباركو آيتونو كي د هللا تعالى يوې ستري
پېرزويني ته زموږ پام اړول شوى او هغه دا چي هللا تعالى
زموږ د الرښووني لپاره د خپل پيغمبر په الس څرگند
آيتونه ،الرښووني او احكام راولېږل ،د دې لپاره چي
موږ له تيارو د نور لوري ته وباسي ،موږ په تياره كي
وو ،د ځان او جهان ،مفيد او مضر ،دوست او دښمن ،ښه
او بد له پېژندو عاجز او دې ته اړ وو چي څوك مو مخه
روښانه كړي او داسي مشعل په الس كي راكړي چي په رڼا
كي ئې له تيارو د نور لوري ته ووځو ،مهربان لوروونكى
رب پر موږ دا لورېينه وكړه او دا مشعل ئې پر موږ
پېرزو كړ.
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 -10او څه درباندي شوي چي د هللا په الر كي انفاق نه
كوئ په داسي حال كي چي د آسمانونو او زمكي ميراث
د هللا دئ ،ستاسو هغه چي تر فتحي وړاندي ئې انفاق
كړى او جنگېدلي (له نورو سره) برابر نه دي ،دوى د
درجې له پلوه تر هغو ستر دي چي ترې وروسته ئې
انفاق كړى او جنگېدلي ،او هللا له هر يوه سره غوره
وعده كړې ،او هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې
كوئ.
( -)10په دې مبارك آيت كي د هغه چا حالت د حيرانتيا
وړ گڼل شوى چي د ايمان دعوى كوي خو د هللا تعالى په الر
كي له انفاق ډډه كوي ،خطاب ئې دا دئ :څه درباندي شوي
چي د هللا په الر كي انفاق نه كوئ په داسي حال كي چي د
آسمانونو او زمكي هر څه د هللا دي او ده ته په ميراث
ً ستاسو په واك كي دي سبا
پاته كېږي ،كه نن څه موقتا
به ئې اصلي مالك ته په ميراث پرېږدئ او تش الس به د
ده په لوري درومئ .له تاسو چي چا تر فتحي وړاندي
انفاق كړى او جنگېدلي مقام ئې د هللا تعالى په وړاندي
تر نورو ډېر لوړ دئ ،هيڅوك ورسره برابري نشي كولى،
دوى د درجې او مقام له پلوه تر هغو ستر او لوړ دي چي
تر دوى وروسته ئې د هللا تعالى په الر كي انفاق كړى او
جنگېدلي ،په داسي حال كي چي هللا له هر يوه سره غوره
وعده كړې ،او هللا تعالى ښه خبر دئ چي تاسو څه كوئ او د
كوم مقام او بدلې وړ يئ.
دا مطلب په يوه مبارك حديث كي داسي انځور شوى:
ْنا :يا
ِ ،قالُ :قل
ِيه
ْ أب
َِّهللا بن سالم ،عن
يوسُف بن عبْد
عن
ْ ُ
ىَّهللا
َُّ
َُّهللا صل
ْدنا؟ فقال رسُوِ
ل
ْ بع
ٌ أمْ من
ُ خيْر
ولَّهللا ،أنحْن
رسُ ِ

الحديد
د قرآن پلوشې
318
ِي سبِيل
ُ ف
ُه
ِق
ْف
ين
ُ أ
ِثْل
ِمْ م
ِه
َّ ألحد
ْ أن
َّم":لو
ِ وسل
عليْه
ِ
ُحُد ذهبًا ُ
ُ" .الطبراني
ِيفه
ُمْ وال نص
د أحدك
مَّ
َِّهللا ،ما بلغ ُ
يوسف بن عبدهللا بن سالم له خپل پالر روايت كوي چي ومو
ويل :يا رسول هللا! آيا موږ غوره يو او كه هغه چي تر
موږ وروسته راځي؟ نو رسول هللا ﹽ وفرمايل :كه د هغوى
كوم يو د هللا په الر كي د احد د غره په اندازه سره زر
وقف كړي ستاسو د يوه تن مد (يوه لپه) او د هغې
نيمايي ته به ونه رسېږي.
عن أبي سعيد قال  :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عام الحديبية فذكر حديثا طويال فيه أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال  « :ليأتين أقوام تحقرون أعمالكم مع
أعمالهم » قلنا  :من هم يا رسول هللا  ،أقريش ؟ قال « :
ال أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا » فقلنا  :هم
خير منا يا رسول هللا ؟ فقال  « : :لو كان ألحدهم جبل من
ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم وال نصيفه إن فضل ما
بيننا  ،وبين الناس هذه اآلية  :ال يستوي منكم من أنفق
من قبل الفتح» الطحاوي
له ابو سعيد خدري روايت دئ چي له رسول هللا ﹽ سره د
حديبيې په كال ووتلو... ،اوږد روايت دئ چي په ضمن كي
ئې راغلي  ...رسول هللا ﹽ وفرمايل :داسي وگړي به راشي
چي د هغوى د عملونو په پرتله به خپل عملونه ډېر لږ
او حقير شمېرئ ،ومو ويل :دا به څوك وي يا رسول هللا!
آيا قريش به وي؟ وئې فرمايل :نه؛ دوى يمنيان دي چي
ډېر نرم زړي او ډېر مالئم زړي دي ،ومو ويل :يا رسول
هللا! دوى تر موږ غوره دي؟ وئې فرمايل :كه د هغوى كوم
يو د هللا په الر كي د احد د غره په اندازه سره زر وقف
كړي ستاسو د يوه تن مد (يوه لپه) او د هغې نيمايي ته
به ونه رسېږي ،زموږ او د هغو خلكو تر منځ د فضيلت
   
مالك دا آيت دئ:
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 له دې وينا،وړاندي انفاق او قتال سره برابر نه دي
په بشپړ وضاحت سره معلومېږي چي دا سوره له يوې ستري
 د دې فتحي اطالق نه د بدر پر،فتحي وروسته نازله شوې
 يوازي د حديبيې،فتحي كېدى شي او نه د مكې پر فتحي
 د پورتني روايت له فحوى هم دغه.فتح ئې مصداق دئ
.حقيقت معلومېږي
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 -11هغه څوك دئ چي هللا ته كوم پور د حسنه قرض په
توگه وركړي ،چي ده ته به ئې څو برابره كړي او ده
ته به پرتمين اجر وي -12 ،هغه ورځ چي مؤمنين او
مؤمناني به داسي وي چي رڼا به ئې مخي او ښي لوري
ته وي ،نن به ستاسو زېرى هغه جنتونه وي چي ترې
الندي ويالې بهېږي؛ په هغه كي تلپاته ،همدا ستره
بريا ده -13 ،هغه ورځ چي منافقين او منافقاني به
هغو ته چي ايمان ئې راوړى وايي :موږ ته تم شئ چي
ستاسو له رڼا څه ځال ترالسه كړو ،وبه ويل شي :شا
لوري ته مو ستانه شئ او هلته كوم نور ولټوئ ،نو د
دوى تر منځ به داسي دېوال ووهل شي چي يوه دروازه
به ئې وي ،منځ ئې داسي چي په هغه كي به رحمت وي
او ظاهر ئې داسي چي په وړاندي ئې عذاب -14 ،دوى
ته به چيغي وهي :آيا موږ له تاسو سره نه وو؟! وبه
وايي :هو؛ خو تاسو خپل ځان په فتنې كي وغورځاوو
او انتظار مو وكړ او شك مو وكړ او هيلو دوكه كړئ
تر هغه چي د هللا حكم راغى او د هللا په اړه غولوونكي
وغولولئ.
( -)14-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څوك چي كوم څه په اخالص سره او له كوم ناوړه غرض
پرته د هللا تعالى په الر كي وقف كړي ،موخه ئې د خپل رب
رضاء ترالسه كول وي؛ هللا تعالى د ده دا قرباني داسي گڼي
لكه هللا تعالى ته پور وركول ،هللا تعالى دا پر خپلي ذمې د
داسي پور په توگه قبلوي چي پور وركوونكي ته ئې څو
برابره زياتوي او پر دې سر بېره غوره او پرتمين اجر
وركوي.
 داسي ورځ هرومرو راتلونكې ده چي مؤمنين او
مؤمناني به داسي وي چي رڼا به ئې مخي او ښي لوري ته
وي ،د دوى مخونه به ځلېږي ،هغه رڼا چي د ايمان له
كبله د دوى په برخه شوې په تلوار سره د جنت په لوري
تلو ته به ئې الرښوونه كوي ،د بريا سند به ئې په ښي
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الس كي ځلېږي ،د داسي جنتونو زېرى به وركول كېږي چي د
ونو او قصرونو الندي به ئې ويالې بهېږي ،په هغه كي به
تلپاته وي ،همدا ستره بريا ده،
 هغه ورځ چي منافقين او منافقاني به هغو ته چي
ايمان ئې راوړى وايي :موږ ته تم شئ چي ستاسو له رڼا
څه ځال ترالسه كړو ،وبه ويل شي :شا لوري ته مو ستانه
شئ او هلته كوم نور ولټوئ ،دا رڼا يوازي په دنيا كي
ترالسه كېدى شوه ،هغه به ترې محروم وي چي هلته په
تيارو كي پاته شوى او د ايمان له رڼا محروم شوى.
 د مؤمنانو او منافقانو تر منځ به داسي دېوال ووهل
شي چي يوه دروازه به ئې وي ،يوې خوا ته ئې مؤمنان او
بلي ته ئې منافقان ،پر يوه لوري به د رحمت وزر
غوړېدلى وي او بل لوري ته د عذاب سيورى ،ترې وړاندي
دوزخ،
 منافقين به مؤمنانو ته له لري او د دېوال له شا
چيغي وهي :آيا موږ له تاسو سره نه وو؟! وبه وايي:
هو؛ خو تاسو خپل ځان په فتنې كي وغورځاوو او مترصد
او منتظر وئ چي د مؤمنانو او كافرانو تر منځ به نښتي
په څه منتج كېږي ،چي بيا تاسو د بريالي لوري خوا ته
ودرېږئ ،د هللا تعالى د وعد او وعيد په اړه شكمن وئ،
اوږدو اوږدو دروغجنو هيلو دوكه كړئ ،تر هغه په دې
حالت كي پاته شوئ چي ستاسو د مرگ په اړه د هللا تعالى
حكم نافذ شو ،د هللا تعالى په اړه هم غولوونكي (شيطان)
وغولولئ.












    
  
 -13نو نن به نه له تاسو فديه اخيستل كېږي او نه
له هغو چي كفر ئې كړى ،استوگنځى مو اور ،همدا مو
مل ،او د ورتلو څومره بد ځاى!
( -)13منافقينو ته به وويل شي :نن ورځ به هيڅ څه
تاسو له الهي عذاب ونه ژغوري ،نه فديه او نه د چا
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مرسته او سپارښتنه ،ستاسو او د هغو برخليك سره ورته
دئ چي كفر ئې كړى ،استوگنځى مو اور ،همدا درسره وړ،
تاسو په دنيا كي يوه د بل ملتيا كوله نن مو اور مل
دئ ،د ورتلو څومره بد ځاى!







   






   



   
  
 -16آيا هغو ته چي ايمان ئې راوړى د دې وخت نه دئ
رارسېدلى چي زړونه ئې د هللا په يادولو او د هغه حق
له كبله وپوړېږي چي هللا نازل كړى او د هغو په څېر
نه شي چي تر دې وړاندي كتاب وركړى شوى وو او وخت
پرې اوږد شو نو زړونه ئې سخت شول او د دوى ډېرى
فاسقان ول؟!
( -)16د دې مبارك آيت په اړه څو خبري توجه غواړي:
 د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دا
سوره هغه مهال نازله شوې چي پر مسلمانانو كافي موده
تېره شوې نو ځكه دوى ته ويل شوي چي د دومره اوږدې
مودې له تېرېدو وروسته اوس بايد د دوى حالت داسي وي
چي د هللا تعالى د نامه په يادولو او د قرآن د هغو
زياتو برخو له كبله ئې په زړونو كي د هللا تعالى وېره
وي چي تر دې مودې پوري نازلي شوې ،هغه روايات د قرآن
له دې وينا سره تعارض لري چي ځيني وايي د بعثت له
پيل څلور مياشتي يا څلور كاله وروسته دا آيت نازل
شوى!! روايتونه دا دي:
بنِ عبِْ
ُود قال ما كان
ابن مسْع
ِ أن
ِيه
ْ أب
دَِّهللا عن
ْ عو
عن
َّ ْ
ْنِ ْ
ْ
ِ اآلية
ِه
ِهذ
ْ عاتبناَُّهللا ب
ِنا وبيْن أن
ِسْالم
بيْن إ
ِ (ألمْ يأنِ
همْ ِ
ِين.
ِن
ُ س
ْبع
ِالَّ أر
َِِّهللا) إ
ْر
ِك
لذ
وب
ل
ق
ع
ش
خ
ت
ن
أ
وا
ن
آم
ِين
َّذ
ِل
ل
ُ
ْ ْ
ُ ُ ُُ
رواه مسلم
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عون بن عبدهللا بن سالم له خپل پالر روايت كوي چي عبد هللا
بن مسعود وويل :زموږ د مسلمانېدو او د دې تر منځ چي
ْ تخْشع
ُوا أن
ِين آمن
َّذ
ِل
ْنِ ل
هللا په دې آيت سره (ألمْ يأ
همْ ِ
َِِّهللا) موږ معتوب كړو يوازي څلور كاله ول.
ْر
ِك
لذ
ُقل
ُ ُ
وبُ
گواكي دا آيت په مكه كي او د بعثت په څلورم كال نازل
شوى.
دا بل روايت وايي چي د بعثت په لومړي كال نازل
شوى:
عن عبدهللا بن مسعود قال كان بين إسالمنا وبين أن عاتبنا
هللا عز و جل أربعة أشهر حتى نزلت هذه اآلية ألم ي ن
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا.
له عبد هللا بن مسعود روايت دئ چي زموږ د مسلمانېدو او
د دې تر منځ چي هللا پر موږ عتاب وكړ يوازي څلور مياشتي
تېري شوې وې تر هغه چي دا آيت نازل شو (ألمْ يأ
ْنِ
همْ ِ
َِّهللا)!!
ْر
ِك
لذ
ْ تخْشع ُقل
ُوا أن
ِين آمن
َّذ
ِل
ل
ُ ُ
وبُ
نه پوهېږو چي خلك څنگه داسي متعارض روايات معتبر
گڼي او د احاديثو په كتابونو كي راوړل شوي!! په داسي
حال كي چي په دې سورې كي د قتال ،نفاق او فتحي په
څېر هغه اصطالحات راغلي چي په مدني سورتونو پوري مختص
دي او په مكي سورتونو كي ئې هيڅ نشو موندلى او دا په
ډېر وضاحت سره ښيي چي دا سوره په مدينه كي او هغه هم
له يوې مهمي فتحي وروسته نازله شوې.
همدا راز انس ﷵ ته منسوب روايت وايي چي د قرآن د
ََلم
نزول له پيل اولس كاله وروسته دا آيت نازل شو ((أ
ْ
ْنِ لَّ
َِِّهللا!! لكه چي
ْر
ِك
لذ
ْ ِ
هم
ُل
َ ق
تخْشَع
ُوا أ
من
ِين
ِلذ
يأ
َْ
ن َ
َ آَ
َ
بُ
ُوُ
گورئ په دې رواياتو كي ژور توپيرونه او تعارضات تر
سترگو كېږي ،په دې متعارضو رواياوتو كي يو ئې هم د
اعتبار وړ نه دئ ،دا ځكه چي د سورې له متن ،محتوى،
اسلوب او د آيتونو له اوږدوالي په وضاحت سره
معلومېږي چي دا سوره په مدينه كي او د الفتح له سورې
وروسته نازله شوې.
له دې مبارك آيت دا هم جوتېږي چي د ايمان يوه
لويه تقاضا دا ده چي د هللا تعالى د نامه په يادولو او
د قرآن په اورېدو سره به د مؤمن په زړه كي د هللا تعالى
وېره راپيدا كېږي ،هغه څوك په قرآن زيات پوه دئ او د
قرآن له الرښوونو ئې زياته برخه په نصيب شوې چي له
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خپل رب زيات وېرېږي ،دا آيت مؤمنانو ته وايي :د هغو
په څېر مه كېږئ چي تر دې وړاندي كتاب وركړى شوى وو
خو كله چي وخت پرې اوږد شو او ژر خپلو موخو ته ونه
رسېدل نو زړونه ئې سخت شول او د دوى ډېرى فاسقان
شول.

   




   
  
 -10په دې پوه شئ چي هللا زمكه له خپلي مړيني وروسته
ً چي خپل آيتونه مو درته بيان كړل
ژوندۍ كوي ،يقينا
د دې لپاره چي تعقل وكړئ.
( -)96د د ې آيت او مخكنيو مطالبو تر منځ يو خاص
ارتباط دئ چي پرې پوهېدل لږ غور او دقت غواړي ،دلته
ويل شوي چي هللا تعالى زمكه د هغې له مړيني وروسته
ژوندۍ كوي  ،په مخكني آيت كي ويل شوي :آيا هغو ته چي
ايمان ئې راوړى د دې وخت نه دئ رارسېدلى چي زړونه ئې
د هللا په يادولو او د هغه حق له كبله وپوړېږي چي هللا
نازل كړى ،د دې دواړو تر منځ تړاو دا دئ چي د هللا له
ياد او له الهي الرښوونو د غفلت او لري والي له كبله
زړونه مري ،خپل حساسيت له السه وركوي ،له معنوي پلوه
ئې نرمښت له منځه والړ شي او سخت شي ،د داسي زړه
خاوند د فسق ،عصيان او گناه لوري ته درومي ،دا مړه
او سخت زړونه د هللا په ذكر او د الهي الرښوونو په وږمې
راژوندي كېږي همغسي لكه چي مړه زمكه په باران سره
راژوندۍ كېږي ،په دې حقيقت هغه څوك پوهېدى شي چي
تعقل كوي.










   
ً چي صدقه وركوونكي نارينه او ښځينه او
 -18يقينا
هغه چي هللا ته ئې كوم پور د حسنه قرض په توگه

د قرآن پلوشې
الحديد
323

وركړى؛ څو برابره به ئې ورته زيات كړي او دوى ته
پرتمين اجر دئ.
( -)18په دې مبارك آيت كي يو ځل بيا ويل شوي چي هللا
تعالى به د صدقه وركوونكو صدقات او د هغو انفاق چي هللا
ته ئې كوم پور د حسنه قرض په توگه وركړى څو برابره
زيات كړي او دوى ته به پرتمين اجر وركړي ،په صدقاتو
او د هللا په الر كي د مال لگولو په نتيجه كي به هم د
دوى مال او صدقات زياتېږي او هم به غوره اجر ترالسه
كوي.





















  
 -15او هغه چي پر هللا او د ده پر پيغمبرانو ئې
ايمان راوړى؛ دوى د هللا په وړاندي ډېر رښتيني او
شهادت وركوونكي دي ،دوى ته خپل خپل اجر او رڼا
ده ،او هغه چي كفر ئې كړى او زما آيتونه ئې تكذيب
كړي دوى دوزخيان دي.
( -)91د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هغه څوك د هللا تعالى په وړاندي او د الهي معيارونو
له مخي هم ډېر رښتينى دئ او هم د حقيقت په نفع شهادت
وركوونكى؛ چي پر هللا تعالى او د ده پر پيغمبرانو ئې
ايمان راوړى ،په خپله ډېر صادق دئ او ايمان او باور
ئې پر صدق او رښتينولۍ والړ دئ او د نورو په وړاندي د
حق او حقيقت مدافع ،د خپل باور او ايمان عيني تجسم،
قول او عمل ئې د حق مالك او معيار.
هللا تعالى به دوى ته د خپل (صدق) او (شهادت) بشپړ


الحديد
د قرآن پلوشې
326
اجر وركوي او په دنيا او آخرت كي به ئې ځانگړې رڼا
په برخه كېږي .كه څه هم ځينو درنو مفسرينو داسي
انگېرل ې چي دلته د شهداء معنى هغه مؤمنان دي چي د هللا
په الر كي شهيدان شوي ،په داسي حال كي چي د شاهد او
شهيد اصلي معنى څرگند ،ليدونكى ،تر سترگو كېدونكى او
گواهي وركوونكى دئ ،د هللا په الر كي وژل شوى د دې لپاره
د شهيد په نامه ياد شوى چي د هغه قرباني د ده د
ايمان په رښتينولۍ گواهي وركوي ،قرآن مؤمنان د شهداء
على الناس په نامه ياد كړي ،دا ځكه چي دوى په خپل
قول او عمل سره د اسالم پر حقانيت گواهي او شهادت
وركوي ،دوى او د دوى وينا او عمل د حق لپاره مالك او
معيار شي .پر دې سربېره د دغو درنو مفسرينو تعبير د
آيت په سياق كي تشتت رامنځته كوي او ادبي ښكال او نظم
ته ئې صدمه رسوي.
 او هغه چي د كفر الر ئې غوره كړې او د هللا آيتونه ئې
تكذيب كړي دوى دوزخيان دي.













   





   







    
  
  
 -20په دې پوه شئ چي د دنيا ژوند يوازي لوبه،
بېهوده مشغولتيا ،سينگار ،ستاسو تر منځ يو پر بل
فخر كول ،د مال او اوالد په اړه يو تر بل زيات
درلودل دئ ،لكه هغه باران چي بوټي ئې كرونكي
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حيران كړي ،بيا وچ شي چي ته ئې زېړ شوى گورې ،بيا
مات مات شي ،او په آخرت كي هم شديد عذاب دئ او هم
د هللا مغفرت او رضاء ،او د دنيا ژوند له غولوونكې
متاع پرته بل څه نه دئ.
( -)20په دې مبارك آيت كي هغه دنيايي ژوند انځور شوى
چي د كافر لپاره وروستى هدف وي نه د آخرت لپاره يوه
مزرعه ،فرمايي :په دې پوه شئ چي د دنيا دا ژوند

داسي دئ لكه د ماشومانو لوبه ،لكه يوه بې هدفه او
بېهوده مشغولتيا ،د يوه سينگار په توگه ترې
استفاده كول ،يو پر بل د فخر او مباهات وسيله ترې
جوړول ،د مال او اوالد په اړه يو تر بل د زيات
درلودلو مسابقه ،دا ژوند د هغو بوټو ژوند ته ورته
دئ چي د باران له كبله له زمكي سر راوباسي ،سمسور
شي ،خپل كرونكي حيران كړي ،خو ژر وچ شي داسي چي
ته ئې تك زېړ گورې او په پاى كي مات مات شي ،د دې
ژوند په مقابل كي آخرت داسي دئ چي هلته هم شديد
عذاب دئ او هم د هللا مغفرت او رضاء ،د دنيا دا ژوند
داسي دئ چي انسان غولوي او له آخرت ئې غافلوي.
  










   








  
 -21د خپل رب بخښني او هغه جنت لوري ته تلوار
وكړئ چي سور ئې د آسمان او زمكي د سور په اندازه
دئ ،هغو ته تيار كړى شوى چي پر هللا او د ده پر
پيغمبرانو ئې ايمان راوړى ،همدا د هللا فضل دئ ،هغه
چا ته ئې وركوي چي دى ئې غواړي ،او هللا د ستر فضل
خاوند دئ.
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( -)21د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:

 مؤمنانو ته سپارښتنه كوي چي د خپل رب بخښني او
هغه جنت لوري ته تلوار وكړي چي سور ئې د آسمان او
زمكي د سور په اندازه دئ ،يعني دنيا بايد دغه ستر
او لوړ هدف ته د رسېدو وسيله كړئ ،د هغو په څېر
مه كېږئ چي دنيايي ژوند ئې داسي وي لكه د
ماشومانو لوبه ،لكه يوه بې هدفه او بېهوده
مشغولتيا ،تاسو كولى شئ چي د خپل رب بخښنه او
داسي جنت ترالسه كړئ چي سور به ئې د آسمان او زمكي
د سور په اندازه وي ،دا پوښتني راوالړېږي چي يو
انسان به له خپل دغه واړه جسم او دغو وړو وړو
استعدادونو سره له دومره ستر او پراخ جنت سره څه كوي
او څنگه به له هغه خوند او لذت اخلي؟!! او دومره

جنتونه به له كومه كېږي چي ټولو جنتيانو ته وركړى
شي؟ ډېرو ته به دا خبره مبالغه معلومه شي ،خو هغه
څوك چي پوهېږي دا اوس د آسمان په غېږ كي د هغو
ستورو شمېر څومره دئ چي هر يو ئې د زمكي په
اندازه يا تر زمكي غټ دئ!! ستور پېژاندي وايي چي
په آسمان كي شاوخوا يو سل شل مليارده ستورليكي
دي ،چي په هر ستورليكي كي تر سل مليارده زيات
ستوري دي!! آيا دا نه ښيي چي د قرآن په هيڅ وينا
كي نه د حقيقت خالف خبره شوې او نه غير دقيقه او
له مبالغې ډكه وينا.
دې ته مو هم بايد پام وي 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 چا حالت په جنت كي
انځوروي چي په دنيا كي ئې 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 يو نظر سره به هغه د ټولو دوزخيانو له
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منځه د دوزخ په يوې كندي كي ومومي او له جنته به پرې
غږ كړي ،او د دوى تر منځ به څو خبري تبادله شي ،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!! له دې معلومېږي چي هلته
به د انسان حواس څومره ځواكمن وي!!
خو 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 څخه 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 تلسكوپ 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 چي د
ساينس د ننني معيارونو له مستوى هم وړاندي ده؟!!
دا جنت هغو ته تيار كړى شوى چي پر هللا او د ده پر
پيغمبرانو ايمان راوړي ،همدا د هللا فضل دئ ،تاسو كولى
شئ د خپل رب دا ستر فضل ترالسه كړئ ،پر هللا تعالى او د
هغه پر پيغمبرانو ايمان او د دې ايمان له كبله د خپل
رب بخښنه او هغه ستر جنت ترالسه كول د هغه چا په برخه
كېږي چي هللا تعالى ئې د دې وړ ومومي.
هللا د ستر فضل خاوند دئ ،تاسو كولى شئ د دې الهي
فضل ترالسه كولو سعادت مو په برخه شي.
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 -22نه په زمكي كي كومه پېښه رامنځته كېږي او نه
ستاسو په خپل ځان كي مگر دا چي په كتاب كي (ثبت
ً چي دا
شوې) تر هغه وړاندي چي پيدا ئې كړو ،يقينا
هللا ته آسان دئ -23 ،تر څو د هغه څه له كبله ناهيلي
ونه كړئ چي له السه مو وتلي او نه پر هغه څه خوښي
وكړئ چي تاسو ته ئې دركړي ،او هللا هر فخر كوونكى
متكبر نه خوښوي -24 ،هغه چي بخل كوي او خلك پر
ً چي هللا
بخل گماري ،او څوك چي مخ واړوي نو يقينا
همغه ذات دئ چي ستايل شوى غني دئ.
( -)24-22د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د عالم په هري پېښي له وړاندي علم لري،
هغه ئې تر رامنځته كېدو وړاندي په ليكلې بڼي كي ثبت
ً چي دا كار هللا تعالى ته آسان دئ ،دا ځكه چي
كړې ،يقينا
هر څه هللا تعالى پيدا كوي ،هره پېښه د هللا تعالى په
اراده رامنځته كېږي ،هللا تعالى ته ماضي ،حال او مستقبل
يو شان دي ،د ده علم نه په زمان پوري محدود دئ او نه
په مكان پوري.
 دا الرښوونه د دې لپاره شوې چي موږ د هغه څه له
كبله ناهيلي ونه كړو چي له السه مو وتلي او نه پر هغه
څه خوښي وكړو چي موږ ته ئې راكړي.
 هللا تعالى هر فخر كوونكى متكبر نه خوښوي ،هغه چي
بخل كوي او خلك پر بخل گماري ،هغه چي پر هللا تعالى او
پر الهي مقدراتو ايمان نه لري ،په دې باور نه لري چي
هره پېښه د هللا تعالى په اراده رامنځته كېږي او هره
وركړه د ده له لوري ده ،داسي انسان كه څه له السه
وركړي مأيوس شي او كه ئې مال او دولت زيات شو هم كبر
كوي او هم بخل ،نور هم پر بخل گماري ،هللا تعالى هر فخر
كوونكى متكبر نه خوښوي.
 څوك چي پر دغو حقائقو له ايمان راوړلو ډډه وكړي
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ځان ته زيان رسوي ،هللا تعالى ته نه كومه گټه رسي او نه
كوم تاوان ،هللا تعالى غني دئ او په خپل ذات او صفاتو
كي د ستايني وړ.












  















  
ً چي خپل پيغمبران مو له څرگندو نښو سره
 -23يقينا
ولېږل او لدوى سره مو كتاب او ميزان ولېږلو چي
خلك پر عدالت قائم وي او هغه اوسپنه مو رالېږلې
(پيدا كړې) چي په هغې كي شديد جنگ دئ او خلكو ته
(ډېري) گټي ،او چي هللا هغه خلك معلوم كړي چي په
غياب كي د ده او د ده د پيغمبرانو ملتيا كوي،
ً چي هللا عزتمن ځواكمن دئ.
يقينا
( -)23د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هللا تعالى خپل پيغمبران له څرگندو الرښوونو او دالئلو
سره رالېږلي او د دوى په الس ئې (كتاب :احكام او
قوانين) او (ميزان :د حق او باطل د تفكيك او تشخيص
معيار) لېږلي ،په دې موخه چي خلك په خپلو كړنو او
تصرفاتو كي عدالت مراعات كړي.
 اوسپنه ئې پيدا كړې چي په هغې كي د شديد جنگ
امكانات هم شته او خلكو ته د ډېرو گټو امكانات هم،
داسي وسائل هم ترې جوړېدى شي چي د سختو جگړو باعث
كېږي او داسي وسائل هم چي خلكو ته ډېري گټي رسوي.
 له بيناتو ،كتاب او ميزان سره د پيغمبرانو لېږنه
او له دغو خصوصياتو او ځانگړتياوو سره د اوسپني
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پيدايښت د دې لپاره دي چي هللا تعالى هغه خلك معلوم كړي
چي په غياب كي د ده او د ده د پيغمبرانو ملتيا كوي.
 هللا تعالى عزتمن ځواكمن دئ.
دا مبارك آيت نه يوازي د پيغمبرانو ﹽ د دعوت خالصه
او د دوى د بعثت موخه موږ ته راښيي بلكي د اوسپني په
اړه يوه وړاندوينه زموږ مخي ته ږدي ،هغه مهال چي دا
آيت نازلېدو نه له اوسپني د سختو سختو جگړو په اړه
پراخه استفاده كېدله او نه د نورو گټورو وسائلو په
جوړولو كي ،له اوسپني پراخه استفاده ډېره وروسته پيل
شوه او په يوويشتمي پېړۍ كي خپل اوج ته ورسېده،
همداراز په دې آيت كي د هغو مجاهدينو په اړه هم يوه
دقيقه وړاند وينه زموږ په وړاندي ځلېږي چي دغه مهال
به د هللا تعالى په الر كي جهاد كوي ،ځكه دلته د هغو
مجاهدينو يادونه شوې چي د پيغمبر په غياب كي او هغه
مهال به د هللا تعالى په الر كي جهاد كوي چي اوسپنه به د
سختو جگړو مهمه وسيله وي!!
علمي څېړني وايي چي په زمكي كي د اوسپني مقدار تر
ټولو نورو فلزاتو زيات دئ ،نن د وسلو او نورو آالتو
په جوړولو كي له اوسپني تر بل هر فلز زياته استفاده
كېږي ،د اوسپني ځانگړتياوو دا امتياز وركړى چي په
صنعت كي زياته استفاده ترې وشي ،خو د اوسپني دا
اهميت هغه مهال جوت شو چي انسان له علمي پلوه ډېر
وړاندي والړ او د ډول ډول وسائلو د جوړولو پوهه او
امكانات ئې په برخه شول ،كه څوك اوس د اوسپني په اړه
ووايي چي د جنگي وسائلو په جوړولو كي د اوسپني لويه
ونډه ده او د انسان جنگ ته ئې شدت او پراخ ابعاد
وركړل او انسان تر نورو فلزاتو زياته گټه ترې اخلي
نو دا نه د تعجب خبره ده او نه د حقيقت خالف ،خو كه
چا دا خبره دوه درې پېړۍ وړاندي كړې وى؛ نه چا ورسره
منله او نه ئې صحيح گڼله!! خو قرآن څوارلس پېړۍ
وړاندي همدا وړاندوينه وكړه او دا دئ ترسره شوه.
دې ته مو هم پام وي چي اوسپنه د انسان د ويني يو
مهم عنصر دئ ،د چا په ويني كي چي دا ماده له ضروري
حده كمه شي په سختو ناروغيو اخته كېږي ،دا عادي خبره
نه ده چي قرآن د اوسپني گټو ته اشاره كوي او د قرآن
يوه سوره په همدې نامه (الحديد) ياده شوې.
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ً چي نوح او ابراهيم مو ولېږل او د
 او يقينا-26
دواړو په اوالد كي مو نبوت او كتاب وټاكلو نو د
دوى ځيني الر موندونكي شول او د دوى ډېرى فاسقان
 بيا مو د دوى پر پلونو خپل پيغمبران-20 ،شول
ورپسې كړل او عيسى د مريمي زوى مو ورپسې كړ او ده
ته مو انجيل وركړ او د هغو په زړونو كي مو زړه
 رحمت او رهبانيت راپيدا كړ چي د ده متابعت،سوى
 هغه رهبانيت چي دوى په خپله رامنځته كړ،ئې وكړ
او موږ د هللا د رضاء له لټولو پرته بل څه نه وو پرې
فرض كړي؛ نو په داسي توگه ئې هغه مراعات نه كړ چي
 نو د دوى هغو ته مو خپل خپل اجر،ورسره وړ وو
وركړ چي ايمان ئې راوړى وو او د دوى ډېرى فاسقان
.ول
: د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي-)20-26(
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 هللا تعالى نوح ﹽ او ابراهيم ﹽ د پيغمبرانو په توگه
راولېږل او تر دوى وروسته ئې د دواړو په اوالد كي د
نبوت او الرښود كتاب لېږلو لړۍ جاري وساتله ،ځينو د
دوى دعوت ته لبيك ووايو او د حق لوري ته هدايت شول
او ډېرى ئې فاسقان شول.
په دوى پسي ئې نور پيغمبران ولېږل او د دې لړۍ

په پاى كي ئې عيسى د مريمي زوى ورپسې كړ ،ده ته ئې
انجيل وركړ او د ده د پلويانو په زړونو كي ئې زړه
سوى ،رحمت او هغه رهبانيت راپيدا كړ چي دوى په خپله
رامنځته كړ او هللا تعالى نه وو پرې فرض كړى ،هللا تعالى
يوازي دا پرې الزم كړي وو چي د خپل رب رضاء ولټوي،
دوى د خپل ذهن زېږنده رهبانيت غوښتني ترسره نه كړې،
هغه څه ئې ونه كړل چي له دې رهبانيت سره وړ ول ،نو هللا
تعالى د دوى هغو ته خپل خپل اجر وركړ چي ايمان ئې
راوړى وو او د دوى ډېرى فاسقان شول.
لكه چي گوري د قرآن له نظره رهبانيت يو بدعت دئ،
خلكو رامنځته كړى ،په هيڅ الهي دين كي ئې منشأ نه شو
موندلى ،مسيحيانو رامنځته كړ ،په ښه نيت او د هللا د
رضاء ترالسه كولو په موخه ،خو بيا ئې د هغه غوښتني
ترسره نه كړى شوې ،د مسيحيانو يوه وړه ډله د ايمان
په سمي الري روانه شوه او ډېرى ئې فاسقان شول،
رهبانيت له (رهب :ترهي او وېري) اخيستل شوى ،هغه
سلوك ته وايي چي څوك د هللا له وېري دنيا ترك كړي ،له
خلكو بېل شي ،غرونو او ځنگلو ته پناه يوسي او په يوې
گوښې كي په عبادت بوخت شي ،گمان ئې دا وي چي له دې
الري كولى شي په گناهونو كي له پرېوتو ځان وژغوري او
د هللا تعالى رضاء ترالسه كړي ،په دين كي څه زياتول او د
هللا د رضاء ترالسه كولو تر نامه الندي له خپله ځانه نوې
الري غوره كول؛ يو كركجن بدعت او خطرناك آفت دئ چي تل
الهي اديان ورسره مخامخ شوي ،ډېر ئې له سمي الري كاږه
كړي ،د دين ښكلې څېره ئې بدرنگه كړې او خلك ئې له
الهي دين لري كړي .دين بشپړ دئ ،تراشلو او توږلو،
كموني او زياتوني ته اړتيا نه لري ،هر هغه څه ئې موږ
ته راښودلي چي د هللا تعالى رضاء ،د دنيا عزت او د آخرت
سعادت پرې ترالسه كولى شو ،چا چي په دين كي السوهني
كړې تېروتى ،په كږو الرو سر شوى او نورو ته ئې ستونزي
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راوالړي كړې.
دا مطلب په دې رواياتو كي څومره ښه انځور شوى:
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ُوها ما كتبْناها عليْه
ابتدع
ْ
له انس ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ به ويل :پر خپل ځان
ً چي
سختي مه كوئ كه نه نو سختي به درسره وشي ،يقينا
يوه قوم پر خپل ځان سختي وكړه نو هللا پر دوى سختي وكړه
چي دا ئې د دوى په صومعو او ديرونو (عبادت ځايونو)
كي پاته شوني دي (هغه رهبانيت چي دوى په خپله
رامنځته كړ موږ نه وو پرې فرض كړى).
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ْر
ِك
ء وذ
ف
ِْ
له ابو سعيد خدري ﹽ روايت دئ چي يو سړى ورته راغى او
وئې ويل :كومه سپارښتنه راته وكړه ،وئې ويل :د داسي
څه په اړه دي پوښتنه وكړه چي ما ئې په اړه تر تا
وړاندي له رسول هللا ﹽ پوښتلي ول :تا ته له هللا تعالى د
وېري درلودو سپارښتنه كوم چي هغه د ټولو چارو سر دئ،
جهاد درباندي الزم كړه چي هغه د اسالم رهبانيت دئ ،او
د هللا ذكر او د قرآن تالوت پر ځان الزم كړه چي دا په
درته هوسايي او په زمكي كي ستا لپاره د
آسمان كي
شرف باعث دئ.
رسول هللا ﷵ د رهبانيت په اړه فرمايلي :ال رهبانية في
االسالم :په اسالم كي رهبانيت نشته .رهبانية هذه اْلمة
الجهاد في سبيل هللا :د دې امت رهبانيت د هللا په الر كي
جهاد دئ.
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 -28اې هغو چي ايمان ئې راوړى! له هللا ووېرېږئ او د
ده پر پيغمبر ايمان راوړئ ،چي د خپل رحمت دوه
برخي دركړي او داسي رڼا درته وټاكي چي په هغه سره
تگ وكړئ او تاسو ته بخښنه وكړي ،او هللا مهربان
بخښونكى دئ -25 ،د دې لپاره چي اهل كتاب داسي ونه
انگېري چي د هللا د فضل په هيڅ څه به برالسي نه شي،
او دا چي فضل د هللا په واك كي دئ هغه چا ته ئې
وركوي چي دى ئې وغواړي ،او هللا د ستر فضل خاوند دئ.
آيتونه چي د سورې تتمه زموږ په
( -)25-28دا مبارك
وړاندي ږدي څو الرښووني موږ ته لري:
 هغو ته چي د رسول هللا ﹽ تر بعثت وړاندي ئې پر هللا
تعالى د ايمان ادعاء كوله ويل شوي :اې هغو چي ايمان
ئې راوړى! له هللا ووېرېږئ او د ده پر پيغمبر ايمان
راوړئ.
 د دې ايمان له امله به هللا تعالى دوى ته د خپل رحمت
دوه سهمه او برخي وركړي ،هم د مخكني ايمان اجر او هم
د نوي ايمان اجر ،او هم د دې اجر چي د دوى د ايمان
له كبله به ډېر نور د ايمان لوري ته هدايت شي ،د دې
اجر په څنگ كي به هللا تعالى دوى ته داسي رڼا ورپه برخه
كړي چي په مرسته ئې په سم لوري تگ وكړى شي ،حق او
باطل او ښه او بد سره تفكيك كړى شي ،او دوى ته به د
مهربان بخښونكي رب له لوري بخښنه وشي.
 د دوى ايمان او په بدل كي ئې د هللا تعالى له لوري
دا دوه سهمه اجر ،رڼا او بخښنه به د دې باعث شي چي
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اهل كتاب داسي ونه انگېري او نور هم د دوى په اړه
داسي گمان ونه كړي چي د هللا فضل يوازي په دوى پوري
مختص دئ ،له دوى پرته به نور په الهي فضل كي هيڅ
برخه نه لري او له اهل كتاب پرته به بل څوك په دې
موفق نه شي چي د خپل رب فضل ترالسه كړي ،دا حقيقت به
جوت شي چي هللا تعالى د ستر فضل خاوند دئ ،فضل په بشپړه
توگه د هللا په واك كي دئ ،هغه چا ته ئې وركوي چي دى ئې
وغواړي .اهل كتاب داسي انگېري چي دوى د هللا تعالى
دوستان او زامن دي ،دوى د جنت لپاره پيدا شوي او جنت
د دوى لپاره ،هللا تعالى يوازي د دوى له منځه پيغمبران
غوره كوي او پر پيغمبرانو ايمان او د هغوى ملگرتيا
يوازي د دوى په برخه كېږي ،يهودان دغو غلطو خبرو
غولولي ،د همدې لپاره پر غير يهودي پيغمبر له ايمان
راوړلو ډډه كوي ،كه د دوى له منځه ځيني پر رسول هللا ﹽ
ايمان راوړي په دې سره دا غلطي يهودي ادعاگاني
شنډېږي ،د ډېرو له ذهنه دا واهمه له منځه ځي او د
ايمان راوړلو الر ورته پرانيستل كېږي ،نو ځكه هللا تعالى
له داسي مؤمنانو سره د دوه سهمه اجر وعده كړې .د دې
آيت بل تعبير داسي هم كېدى شي :دوى ته د دوه سهمه
اجر وعده د دې لپاره شوې چي اهل كتاب داسي ونه
انگېري چي پر رسول هللا ﹽ د ايمان په نتيجه كي به له
الهي فضل محروم شي ،فضل د هللا تعالى په واك كي دئ هغه
چا ته ئې وركوي چي دى ئې په خپله وغواړي.
 دې ته مو پام وي چي ځينو درنو مفسرينو په
()   
كي (ال) زائد گڼلى او دا آيت ئې داسي ژباړلى :د دې
لپاره چي اهل كتاب پوه شي چي د هللا د فضل په هيڅ څه
قادر نه دي ،او دا چي فضل د هللا په واك كي دئ هغه چا
ته ئې وركوي چي دى ئې وغواړي ،د دې تعبير اساسي
ستونزه دا ده چي د آيت يوه برخه زائد گڼي ،په داسي
حال كي چي په قرآن كي نه زائد شته او نه ناقص ،قرآن
هم د معنى له پلوه بشپړ دئ او هم د الفاظو او ادبي
تركيب له پلوه ،غوره تعبير همغه دئ چي تر دې وړاندي
توضيح شو.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المجادله
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (المجادله) دئ چي د لومړي
آيت له (تجادلك) اخيستل شوى 22 ،آيتونه لري ،د
آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (سميع بصير) او د دوهم
آيت (عفو غفور) ته ورته دي ،دې ته بايد متوجه وو چي
د (اليم) او (مهين) په څېر صيغې د غږ له پلوه بصير
ته ورته دي او د (مؤمنون) او (تعملون) په څېر صيغې د
غږ له پلوه غفور ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې
هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مدني دور په منځنيو
كلونو كي نازل شوي.
د سورې په پيل كي د يوې مېرمني په اړه ويل شوي چي
هللا تعالى د هغې وينا هغه مهال واورېده چي د خپل مېړه
په اړه ئې له رسول هللا ﹽ سره مجادله كوله او هللا ته ئې
خپل شكايت وړاندي كولو!! هللا تعالى د همدې مېرمني د
مجادلې او شكايت په ځواب كي د ظهار مخكنى جاهلي دود
لغو كړ او وئې فرمايل :څوك چي له خپلو مېرمنو ظهار
كوي؛ ورته وايي :ته راباندي داسي شوې لكه د خپلي مور
شا ،په دې وينا سره ئې مېرمني د دوى ميندي نه گرځي،
ميندي ئې يوازي هغه دي چي دوى ئې زېږولي ،د دوى وينا
حقيقت نشي بدلولى ،د دوى دا وينا هم كركجنه ده او هم
دروغجنه او د حقيقت خالف .بيا د دې دروغجني وينا
كفاره بيان شوې او ويل شوي :داسي كركجنه او دروغجنه
وينا د سختي سزا وړ ده خو له دې كبله چي هللا بخښونكى
عفو كوونكى دئ له سختي سزا تېرېږي.
ورپسې د هغو وگړو برخليك څېړل شوي چي له هللا تعالى
او د هغه له پيغمبر سره د دښمنۍ الر غوره كوي ،وايي:
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دوى به هرو مرو له سپكاوي او ذلت سره مخامخ كېږي،
همغسي لكه چي د دوى وړانديني له ذلت او سپكاوي سره
مخ شوي ول .دوى ته ويل شوي چي گمان مه كوئ هللا تعالى
ستاسو له پټو مركو او غونډو خبر نه دئ ،نه داسي پټه
مركه شته چي د دريو ترمنځ وي او هللا تعالى ئې څلورم نه
وي او نه د پنځو ترمنځ چي دى ئې شپږم نه وي او نه تر
دې كم يا زيات مگر دا چي دى ورسره وي ،هرچېري چي وي،
ورپسې د همدوى په اړه ويل شوي چي له پټو مركو منع
شول خو دوى بيا هم پټي مركې كوي ،مركې ئې هم د داسي
څه په اړه چي گناه ،تېرى او له پيغمبر سرغړاوى گڼل
كېږي .خو كله چي رسول هللا ﹽ ته ورتلل نو په داسي
الفاظو به ئې پر ده سالم اچولو او د ده ستاينه به ئې
كوله چي هللا تعالى نه په هغو الفاظو پر رسول هللا ﹽ سالم
ويلى او نه ئې ستايلى ،پټو غونډو كي د گناه ،تېري او
له رسول هللا ﹽ د بغاوت خبري خو مخامخ له مبالغې ډكه
ستاينه ،په داسي الفاظو سره د رسول هللا ﹽ ستاينه چي
هللا تعالى نه دئ پرې ستايلى!!
بيا مسلمانانو ته الرښوونه شوې چي كله پټي مركې
كوئ نو پام كوئ چي دا د گناه ،تېري او له پيغمبر د
سرغړاوي په اړه نه وي ،بلكي بايد د ښېگڼي او تقوى په
اړه وي .تل او د خپلو پټو مركو په دوران كي هم له
هغه هللا وېره لرئ چي د ده لوري ته به ورغونډ كړى شئ.
ً شيطاني منشأ لري ،هغه څوك د پټو مركو
نجوى اكثرا
ضرورت احساسوي او د خپلو خبرو له څرگندولو وېرېږي چي
موخي او عزائم ئې بد وي .شيطان خپل ملگري د دې لپاره
پټو مركو ته هڅوي چي غواړي مؤمنان پرې غمجن كړي.
شيطان او ملگري ئې په دې پټو غونډو او نجوى سره
مؤمنانو ته هيڅ تاوان نشي رسولى ،مگر د هللا په إذن.
بيا د غونډو ځيني ضروري آداب ښودل شوي ،او ويل
شوي :اې مؤمنانو! كله چي د غونډو په دوران كي تاسو
ته وويل شي :د ناستي په ځاى كي پراخوالى وكړئ؛
ځانونه درټول كړئ او نورو ته ځاى وركړئ؛ نو ځاى پراخ
كړئ چي په بدل كي به ئې هللا تعالى پراخوالى درپه برخه
كړي ،او كله چي درته وويل شي :له خپل ځاى اوچت شئ او
په بل ځاى كي كښېنئ؛ يا د غونډي په پاى كي درته وويل
شي چي جلسه پاى ته ورسېده ،اوچت شئ او الړ شئ نو همدا
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كار وكړئ ،داسي مه انگېرئ چي په دې سره ستاسو سپكاوى
شوى او د خلكو په سترگو كي به ستاسو مقام او منزلت
راټيټ كړي.
ورپسې د منافقينو په اړه ويل شوي :د دوى مالونه
او اوالدونه به هيڅكله د هللا كوم عذاب ترې دفع نه كړى
شي .دوى دوزخيان دي ،په هغه كي به تلپاتي وي ،په
ورپسې آيت كي د هللا تعالى يو ثابت او نه بدلېدونكى سنت
زموږ په وړاندي ځلېږي او هغه دا چي د هللا او د ده د
رسول دښمنان به هرومرو له ذلت او سپكاوي سره مخامخ
ً همغسي وي لكه چي تر دوى
كېږي ،برخليك به ئې حتما
وړاندي ځينو له هللا او د ده له پيغمبرانو سره دښمني
كړې او له سپكاوي سره مخامخ شوي،
او د سورې په پاى كي د هللا حزب او د دې حزب د غړو
يوه اساسي ځانگړتيا راښودل شوي چي دا ده :له هغه چا
سره دوستي نه كوي چي د هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې
دښمني كړې وي كه څه هم هغوى د دوى پلرونه وي ،زامن
ئې وي ،وروڼه ئې وي او خپلوان ئې وي .د آيت الفاظ
داسي دي چي ښيي د ايمان خاوند هيڅكله د هللا له دښمنانو
سره دوستي نه كوي كه څه هم د ده ډېر نږدې خپلوان وي.
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ً چي هللا د هغي مېرمني وينا اورېدلې ده چي د
 -1يقينا
خپل مېړه په اړه ئې له تا سره مجادله كوله او هللا
ته ئې شكايت كولو ،او هللا ستاسو دواړو محاوره
ً چي هللا ښه ليدونكى اورېدونكى دئ.
اورېدله ،يقينا
( -)9په دې مبارك آيت كي د يوې مېرمني په اړه ويل
شوي چي هللا تعالى د هغې وينا هغه مهال واورېده چي د
خپل مېړه په اړه ئې له رسول هللا ﷵ سره مجادله كوله او
هللا ته ئې خپل شكايت وړاندي كولو!! راشئ وگورو دا كومه
بختوره مېرمن وه چي هللا تعالى د هغې دومره درناوى وكړ،
په قرآن كي ئې د دې يادونه وكړه ،د هغې د وينا او
شكايت اورېدو او دعاء قبلېدو ډاډ ئې وركړ؟! آيا له
رسول هللا ﷵ سره د دې مجادله دومره ارزښتمنه وه چي په
قرآن كي ئې يادونه وشي؟! آيا د دې وينا د هللا تعالى په
وړاندي دومره اهميت درلود چي د هغې د اورېدو په اړه
درې ځلي ووايي   ( :
،)   
(،)   
()   ؟!! د دې

وينا ،مجادلې او محاورې ته دومره جدي اهتمام د څه
لپاره؟!
لومړى بايد په دې پوه شو چي د دې مېرمني ستونزه
او شكايت څه وو او بيا دې پوښتني ته ځواب ولټوو چي
ولي دومره اهميت وركړى شوى .د قصې تفصيل داسي دئ چي
تر اسالم وړاندي او د جاهليت په دوران كي معمول دا وه
چي چا به د خپلي مېرمني د طالق په موخه هغې ته وويل:
ته له نن وروسته پر ما داسي شوې لكه خپله مور ،نو نه
يوازي مېرمن به پرې طالقه شوه بلكي د دوى بيا نكاح به
د تل لپاره حرامه گڼله كېده ،په مدينه كي يوه صحابي
چي اوس بن الصامت نومېدو خپلي مېرمني خوله بنت ثعلبه
ﹽ ته همدا خبره وكړه ،خو ډېر ژر په خپلي خبري پښېمان
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شو ،طالق واقع شوى وو ،د بېرته ستنېدو الري ئې پر خپلي
مخي بندي موندلې ،خوله ﹽ رسول هللا ﹽ ته ورغله ،د آيت
له الفاظو معلومېږي چي په دې اړه ئې له رسول هللا ﹽ سره
مجادله كړې ،دالئل ئې وړاندي كړي چي د دې خبري او طالق
څه فرق دئ ،بايد د خاوند وينا ئې يو طالق
تر منځ
وگڼل شي او د بيا نكاح حق وركړى شي ،رسول هللا ﹽ هغې ته
ويلي :ما ته ال تراوسه په دې اړه الرښوونه نه ده شوې،
خو داسي انگېرم چي طالق واقع شوى او هغه له تاسره نه
شي يو ځاى كېدى ،خوله ﹽد خپل اوالد په اړه پرېشانه
وه ،كه ئې له ځان سره ساتي نو د هغوى د پاللو او
ساتلو توان نه لري ،كه ئې خاوند ته پرېږدي دا
اندېښنه ورسره وه چي ضائع به شي ،هغه اعتناء به ورته
نه كوي چي يوه زړه سوانده مور ئې د اوالد په اړه لري،
د همدې لپاره ئې له رسول هللا ﹽ سره مجادله او محاوره
كوله ،هللا تعالى د دې دا مجادله او محاوره دومره خوښه
شوه چي په قرآن كي ئې د هغې يادونه وكړه ،او همدا
مهال او د دغي پېښي په ارتباط ئې د جاهليت د دور هغه
ناوړه او جاهلي دود لغو كړ او مسلمانانو ته ئې ضروري
الرښوونه وكړه .له دې په څرگنده توگه معلومېږي چي په
الهي دين كي د يوې كورنۍ له شړېدو مخنيوى څومره
ارزښت لري .د دې ارزښت په عظمت هغه مهال ښه پوهېدى
شو چي د رسول هللا ﹽ د يوه حديث په رڼا كي ورته ځېر شو،
حديث دا دئ:
ُ على
ْشه
ُ عر
ِيس يضع
بل
َّ إ
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َِّهللا ﹽ « إ
ِر قال قال رسُول
ْ جاب
عن
ُ
ِْ
لماِ
ْنة
ِت
ْ ف
هم
ً أع
ِلة
ْز
ُ من
ْه
ِن
اهمْ م
اه فأد
ُمَّ يبْعث
ء ث
ً
اْ
مُ
ْظُ
ْن ُ
ُ سراي ُ
ًا
ْت شيْئ
ُ ما صنع
ُول
ُ كذا وكذا فيق
ْت
ُ فعل
ُول
همْ فيق
ىء أحُ
دُ
يجِ ُ
ه
ن
ي
ب
ت
ق
ر
ف
ى
ت
ح
ه
ت
ك
ر
ت
ا
م
ل
و
ق
ي
ف
م
ه
د
ح
أ
ىء
ج
ي
م
ث
قال
ِ
ْ
ُ
َّ
ُ ُ
َّ ُ
ُُ ْ
َّ
ْ ُ
ُُْ
ُ
نت ».
ِع
ُ ن
ُول
ُ ويق
ْه
ِن
ِ م
ِيه
دن
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ْم أْ
ِ  -قال  -فيُْ
وبيْن ْ
رواه مسلم
ً چي
له جابر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :يقينا
شيطان خپل تخت پر اوبو ږدي بيا خپل ټولگي (د شر او
فساد خورولو لپاره) لېږي ،نو ده ته تر ټولو نږدي ئې
د مقام او منزلت له پلوه هغه وي چي تر ټولو لويه
فتنه ئې رامنځته كړې وي ،يو ئې ورشي او ووايي :دا او
دا مي وكړل ،هغه ورته ووايي :هيڅ دي نه دي كړي ،بيا
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د دوى يو ورشي او ووايي :تر هغه مي پرېنښود چي د ده
او د ده د مېرمني تر منځ مي بېلتون راوست ،رسول هللا ﹽ
وفرمايل :نو شيطان ئې ځان ته ورنږدې كړي او ورته
ووايي :ته ډېر ښه يې!!
له دې مبارك حديث معلومېږي چي شيطان ته تر قتل،
غال ،شراب او نورو سترو سترو گناهونو دا كار مهم
برېښي چي يوه كورنۍ له منځه والړه شي او د يوې مېرمني
او مېړه تر منځ بېلتون راشي .حقيقت دا دئ چي كورنۍ د
يوې ټولني د بنسټ لومړۍ خښته ده ،يوه ټولنه هغه مهال
د تباهۍ په درشل ودرېږي ،له بشپړي شړېدا سره مخامخ
كېږي او ماڼۍ ئې نسكورېږي چي د بنسټ دا لومړۍ خښتي
ئې وشړېږي .او دا هغه څه دي چي نن غربي ټولني او د
غرب الدينه تمدن ورسره مخامخ دئ ،په غرب كي هر كال د
نكاح شمېر تر طالق په سرعت سره كمېږي ،نوى نسل ئې له
نكاح ډډه كوي ،نكاح او ازدواج د آزادو جنسي اړيكو په
وړاندي خنډ گڼي ،زړه سواند مفكرين ئې د بدو پايلو
وړاندويني كوي او وايي :كه د دې خطرناك بهير مخنيوى
ونشي نو غربي ټولنه به ډېر ژر او په نږدې راتلونكي
كي له بشپړي تباهۍ سره مخامخ شي!!
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 -2ستاسو هغه چي له خپلو مېرمنو ظهار كوي (داسي
ئې پر ځان حراموي لكه خپله مور)؛ هغوى ئې ميندي
نه دي ،ميندي ئې له شكه پرته يوازي هغه دي چي دوى
ً چي دوى كركجنه او دروغجنه
ئې زېږولي ،او يقينا
ً چي هللا بخښونكى عفو كوونكى دئ.
خبره كوي او يقينا
 -3او هغه چي له خپلو مېرمنو ظهار كوي بيا هغه څه
ته ستنېږي چي ويلي ئې دي ،نو د يوې غاړي آزادول
دي؛ وړاندي تر دې چي يو له بل سره نږدېكت وكړي،
دا هغه څه دي چي تاسو ته پرې وعظ كېږي ،او هللا په
هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ -4 ،او څوك چي
ونه مومي نو دوه مياشتي پرله پسې روژه نيول دي،
وړاندي تر دې چي يو له بل سره نږدېكت وكړي ،او
څوك چي ونه توانېږي نو شپېتو مسكينانو ته خوراك
وركول دي؛ دا د دې لپاره چي پر هللا او د هغه پر
پيغمبر ايمان ولرئ ،او دا الهي پولي دي ،او
كافرانو ته دردوونكى عذاب دئ.
( -)4-2د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څوك چي له خپلو مېرمنو ظهار كوي؛ ورته وايي :ته
راباندي داسي شوې لكه د خپلي مور شا ،په دې وينا سره
ئې مېرمني د دوى ميندي نه گرځي ،ميندي ئې يوازي هغه
دي چي دوى ئې زېږولي ،د دوى وينا حقيقت نشي بدلولى،
د دوى دا وينا هم كركجنه ده او هم دروغجنه او د
حقيقت خالف.
 داسي كركجنه او دروغجنه وينا د سختي سزا وړ ده خو
له دې كبله چي هللا بخښونكى عفو كوونكى دئ له سختي سزا
تېرېږي.
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 هغه چي له خپلو مېرمنو ظهار كوي ،په حرمت كي ئې
له خپلي مور سره ورته بولي ،بيا خپلي خبري ته ستنېږي
چي بدله ئې كړي ،پر خپلي خبري پښيمان كېږي ،كفاره ئې
دا ده :تر هغه وړاندي چي په خپلو كي نږدېكت وكړي؛ يا
به يو مريى آزادوي ،كه په دې ونه توانېږي دوه مياشتي
به پر له پسې روژه نيسي ،او كه په دې هم ونه توانېږي
نو شپېتو مسكينانو ته به يو ورځنى خوراك وركوي،
وړاندي تر دې چي يو له بل سره نږدېكت وكړي ،د
(يعودون لما قالوا) ځيني نور تعبيرونه هم شوي ،لكه
دا چي ځينو ويلي :د ظهار وينا بيا اعاده كړي ،يعني
يو وار څه باك نه لري خو په تكرار سره ئې دا كفاره
الزمېږي ،ځينو ويلي چي له خپلي خبري راوگرځي ،دا
تعبيرونه له الفاظو سره اړخ نه لگوي ،الفاظ دا افاده
كوي چي (خپلي خبري ته ستنېږي) ،يعني پر خپلي خبري د
ودرېدو او عمل كولو پر ځاى غواړي بېرته ورستون شي او
بدله ئې كړي.
 دا الرښوونه د دې لپاره ده چي پر هللا او د هغه پر
پيغمبر د ايمان له غوښتنو سره سم عمل وكړئ .دا د هللا
تعالى له لوري ټاكل شوې هغه پولي دي چي بايد ترې تېر
نشئ.
 هغو كافرانو ته چي پر هللا او پيغمبر ايمان نه لري
او دا الهي پولي نه مراعاتوي دردوونكى عذاب دئ.
كه څه هم دلته د ظهار په اړه د ميندو يادونه شوې
او داسي برېښي چي خپلي مېرمني په حرمت كي له ميندو
سره تشبيه كول د دې حكم مصداق دئ؛ خو دا حكم يوازي
په ميندو پوري مختص نه دئ بلكي د نورو محارمو لپاره
يوه بېل گه ده ،له خور ،لور او نورو محارمو سره ئې
تشبيه كول پرې قياس كېږي ،او حكم ئې سره ورته دئ ،دا
په طالق كي غلظت او تشدد كول او د هغو شرعي آدابو نه
مراعاتول دي چي د طالق په اړه دين راښودلي ،لكه چي د
يو ځل طالق وركولو او درې ځلي طالق وركولو تر منځ
توپير شته؛ همداسي د طالق وركولو پر مهال داسي څه ويل
چي مېرمن له محارمو سره تشبيه كړى شي له عادي طالق
توپير لري او حكم ئې بېل دئ.
د قرآن له دې الرښووني معلومېږي چي په يوه مجلس كي
درې ځلي مېرمني ته طالق وركول درې طالقه گڼل كېږي نه
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يو طالق ،هغه رأيه كمزورې ده چي داسي طالق په يوه طالق
حسابوي ،كه په طالق كي الفاظ معتبر گڼل كېږي نو تكرار
به څنگه معتبر نه وي؟!!











   



  











    
  
ً هغه چي له هللا او د ده له پيغمبر سره
 -3يقينا
دښمني كوي همغسي سپك او ذليل شوي لكه هغه چي تر
ً چي څرگند آيتونه
دوى وړاندي سپك شوي ول ،او يقينا
مو نازل كړي ،او دغو كافرانو ته سپكوونكى عذاب
دئ -6 ،هغه ورځ چي هللا به دوى ټول راپاڅوي او په
هغه څه به ئې خبروي چي دوى كړي ،هغه چي هللا شمېرلي
او دوى هېر كړي او هللا په هر څه ناظر دئ.
( -)6-3په دې مباركو آيتونو كي د هغو وگړو برخليك
څېړل شوي چي له هللا تعالى او د هغه له پيغمبر سره د
دښمنۍ الر غوره كوي ،وايي :دوى به هرو مرو له سپكاوي
او ذلت سره مخامخ كېږي ،همغسي چي د دوى وړانديني له
ذلت او سپكاوي سره مخ شوي ول ،د وړاندينيو سپېره
برخليك د قرآن په څرگندو آيتونو كي بيان شوى ،دغو
كافرانو ته هم په دنيا كي سپكوونكى عذاب دئ او هم
هغه ورځ چي هللا به دوى ټول له خپلو قبرونو راپاڅوي او
په هغه څه به ئې خبروي چي دوى كړي ،په هغو چي هللا
تعالى شمېرلي او دوى هېر كړي ،دا ځكه چي هللا تعالى په
هر څه ناظر دئ.
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 -0آيا پام دي نه دئ چي هللا په هر هغه څه پوهېږي چي
په آسمانونو او په زمكي كي دي ،نه داسي نجوى شته
چي د دريو ترمنځ وي او دى ئې څلورم نه وي او نه د
پنځو ترمنځ چي دى ئې شپږم نه وي او نه تر دې كم
يا زيات مگر دا چي دى ورسره وي ،هرچېري چي وي،
بيا به ئې د قيامت په ورځ په هغه څه خبر كړي چي
دوى كولو ،بې شكه چي هللا په هر څه ښه پوه دئ.
( -)6د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 دې ته مو تل پام وي چي هللا تعالى په هر هغه څه
پوهېږي چي په آسمانونو او په زمكي كي دي.
نه داسي نجوى (پټه مركه) شته چي د دريو ترمنځ وي

او دى ئې څلورم نه وي او نه د پنځو ترمنځ چي دى ئې
شپږم نه وي او نه تر دې كم يا زيات مگر دا چي دى
ورسره وي ،هرچېري چي وي.
 بيا به هللا تعالى دوى د قيامت په ورځ په خپلو
اعمالو خبر كړي ،بې شكه چي هللا په هرڅه پوه دئ.
لكه چي گورئ په دې آيت كي په ډېر صراحت او وضاحت
سره ويل شوي چي هللا تعالى نه يوازي ستاسو په هر څه پوه
دئ بلكي كه تاسو درې وئ نو څلورم مو خداى دئ او كه
پنځه وئ شپږم مو خداى دئ ،كه تر دې لږ يا ډېر وئ
خداى درسره دئ په هر ځاى كي چي وئ ،د (علم) خوا ته د
(معيت) خبره كوي او وايي :هللا تعالى هم په هر څه پوه
دئ او هم په هر ځاى كي درسره دئ ،څوك چي پر قرآن
ايمان لري نو د هللا تعالى په اړه به ئې باور همدا وي،
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نه دا چي د هللا تعالى (علم) مني خو له (معيت) ئې انكار
كوي ،يو مؤمن انسان بايد هيڅكله د دې جسارت ونه كړي
چي د هللا تعالى د دې صريح كالم په خالف كومه وينا په
خوله راوړي او ووايي :هللا تعالى په هر ځاى كي له موږ
سره نه دئ!! او د هللا تعالى د معيت معنى علم دئ!! زموږ
باور بايد دا وي :هللا تعالى د پرېړو پرېړو حجابو له
آخوا موږ گوري او زموږ پر حالت پوهېږي ،زموږ پر ماضي
او مستقبل داسي پوهېږي لكه زموږ پر حال ،خو د دې علم
او پوهي په څرنگوالي له هللا تعالى پرته هيڅوك نه
پوهېږي ،همداراز هللا تعالى په هر ځاى كي له موږ سره وي
خو د دې معيت او نږدېوالي په كيفيت او څرنگوالي له هللا
تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي.
دا مطلب د الحديد په سوره كي په دې صيغه راغلى:
   
    









    




     
    



الحديد4 :
دى همغه دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په شپږو ورځو كي
پيدا كړل او بيا پر عرش برابر شو ،په هغه څه هم
پوهېږي چي په زمكي كي ننوځي او په هغه څه هم چي ترې
وځي او په هغه څه هم چي له آسمان راكښته كېږي او په
هغه څه هم چي په كي لوړ ځي ،او هغه په هر ځاى كي چي
تاسو وئ درسره دئ ،او هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي
تاسو ئې كوئ.
په دې مبارك آيت كي هم په ډېر وضاحت سره ويل شوي
چي هللا تعالى له تاسو سره دئ په هر ځاى كي چي وئ .دا
په داسي حال كي چي د آيت په لومړۍ برخي كي ويل شوي
چي هللا تعالى د آسمانونو او زمكي له پيدا كولو وروسته
پر عرش استوى وكړه ،د دې معنى دا ده چي پر عرش استوى
د دې منافي نه ده چي هللا تعالى په هر ځاى كي له موږ
سره هم دئ .په يوه آيت كي د دواړو خبرو يادونه همدا
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مطلب په گوته كوي ،يعني هللا تعالى د مخلوق په څېر نه
دئ چي په خاص مكان پوري محدود وي ،يو ځاى وي او بل
ځاى نه ،دا د مخلوق ځانگړتيا ده چي په يوه وخت كي
يوازي يو ځاى كي وي.
څوك چه قدير او عظيم خداى په مخلوق قياس كړي او د
خالق په اړه ئې هم په خپل ذهن كي مخلوق ته ورته
تصوير جوړ كړى وي ،دا كسان مجبورېږي د قرآنكريم
الفاظ تأويل كړي او له هر لفظ داسي معنى راوباسي چي
د دوى له ذهن او تصور سره برابره وي ،دلته هم د آيت
يوه برخه مني او بله برخه ئې تأويلوي او داسي معنى
ترې راباسي چي وښيي هللا تعالى په هر ځاى كي له موږ سره
نه دئ ،بلكي يوازي د عرش په محدوده كي محدود دئ.





   
   







   
















 
 -8آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي له پټي مركې
منع شول بيا هغه څه ته ستنېږي چي ترې منع شوي او
د گناه ،تېري او له پيغمبر د سرغړاوي په اړه پټي
مركې كوي ،او كله چي درته راشي نو په داسي الفاظو
سالم درته وايي چي هللا په هغه سره پر تا سالم نه دئ
ويلى او له ځان سره وايي :هللا مو ولي پر هغه څه نه
تعذيبوي چي موږ ئې وايو! هغه دوزخ ورته بس دئ چي
ورننوځي به ،نو د ورتگ څومره بد ټاټوبى!
( -)8په دې مبارك آيت كي د منافقينو د پټو مركو په
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اړه داسي ويل شوي:
 آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي له پټو مركو منع
شول خو دوى بيا هم پټي مركې كوي ،مركې ئې هم د داسي
څه په اړه چي گناه ،تېرى او له پيغمبر سرغړاوى گڼل
كېږي.
 خو كله چي رسول هللا ﹽ ته ورتلل نو په داسي الفاظو
به ئې پر ده سالم اچولو او د ده ستاينه به ئې كوله چي
هللا تعالى نه په هغو الفاظو پر رسول هللا ﹽ سالم ويلى او
نه ئې ستايلى ،پټو غونډو كي د گناه ،تېري او له رسول
هللا ﹽ د بغاوت خبري خو مخامخ له مبالغې ډكه ستاينه ،په
داسي الفاظو سره د رسول هللا ﹽ ستاينه چې هللا تعالى نه دئ
پرې ستايلى!! كه څه هم ځينو درنو مفسرينو داسي
انگېرلې چي په دې سره د يهودو هغو الفاظو ته اشاره
شوې چي له رسول هللا ﹽ سره د مالقات پر مهال به ئې
كارول ،لكه د السالم عليك پر ځاى السام عليك ويل او د
راعنا پر ځاى راعينا ويل ،خو دا تعبير د آيت له سياق
و سباق سره اړخ نه لگوي ،دلته بحث د منافقينو په اړه
دئ نه د اهل كتاب په اړه ،د منافقينو پټ او څرگند
چلن انځور شوى ،په پټه عاصي او په څرگنده او مخامخ
غوړه مال ،په پټو غونډو كي د گناه ،تېري او سرغړاوي
خبري كوي خو كله چي له رسول هللا ﹽ سره مخامخ شي د هغه
په ستايني كي غلو كوي او په داسي الفاظو ئې ستايي چي
هللا تعالى نه دئ پرې ستايلى .له ورپسې آيتونو په ډېر
وضاحت سره معلومېږي چي دلته د بحث موضوع د منافقينو
چلن دئ نه د اهل كتاب چلن.
دا منافقين له ځان سره وايي :هللا مو ولي پر هغه څه

نه تعذيبوي چي موږ ئې وايو! كه محمد ﹽ د خداى پيغمبر
وي ،هغه څوك د عذاب وړ وي چي د ده مخالفت كوي ،ولي
زموږ له پټو مركو نه خبرېږي او ولي زموږ د څرگندو
خبرو په ماهيت نه پوهېږي؟!! ولي د ده خداى موږ ته
سزا نه راكوي.
 هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :هغه دوزخ ورته
بس دئ چي دوى به هرومرو ورننوځي ،د ورتگ څومره بد
ټاټوبى!
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 -5اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي پټي مركې
كوئ نو د گناه ،تېري او له پيغمبر د سرغړاوي په
اړه پټي مركې مه كوئ ،او د ښېگڼي او تقوى په اړه
پټي مركې كوئ ،او له هغه هللا ووېرېږئ چي د هغه لوري
ته به ورغونډ كړى شئ -10 ،دا نجوى يوازي د شيطان
له لوري وي چي غواړي هغه پرې غمجن كړي چي ايمان
ئې راوړى؛ په داسي حال كي چي هغوى ته د كوم ضرر
رسوونكى نه دئ مگر د هللا په إذن ،نو مؤمنان دي پر
هللا توكل وكړي.
( -)10-5په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته د نجوى
په اړه دا الرښووني شوې:
 كله چي پټي مركې كوئ نو پام كوئ چي دا د گناه،
تېري او له پيغمبر د سرغړاوي په اړه نه وي ،بلكي
بايد د ښېگڼي او تقوى په اړه وي.
 تل او د خپلو پټو مركو په دوران كي هم له هغه هللا
وېره ولرئ چي د ده لوري ته به ورغونډ كړى شئ.
ً شيطاني منشأ لري ،هغه څوك د پټو مركو
 نجوى اكثرا
ضرورت احساسوي او د خپلو خبرو له څرگندولو وېرېږي چي
موخي او عزائم ئې بد وي.
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 شيطان خپل ملگري د دې لپاره پټو مركو ته هڅوي چي
غواړي مؤمنان پرې غمجن كړي.
شيطان او ملگري ئې په دې پټو غونډو او نجوى سره

مؤمنانو ته هيڅ تاوان نشي رسولى ،مگر د هللا په إذن.
 مؤمنان دي پر هللا توكل وكړي.
په الندي روايت كي د نجوى په اړه مؤمنانو ته داسي
الرښوونه شوې:
ً فـال
ُمْ ثالثـة
ْـت
ُن
ِذا ك
َِّهللا ﹽ « إ
َِّهللا قـال قـال رسُـول
ْ عبْد
عن
ُ
ِ أن
ْ أجْل
ِن
َّاسِ م
ِالن
ِطُوا ب
َّى تخْتل
ِ حت
ُون اآلخر
ْنانِ د
يتناجى اث
ْ
ُ ».
ِنه
يحْز
ُ
له عبدهللا ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :كله چي
تاسو درې تنه وئ نو دوه دي له درېيم پرته په خپلو كي
پټي خبري نه كوي ،تر هغه چي له خلكو سره مختلط شئ،
له دې كبله چي دا كار ئې اندېښمن كوي.






















  
  




 
 -11اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي درته وويل
شي :د ناستي په ځاى كي پراخوالى وكړئ؛ نو
پراخوالى وكړئ چي هللا پراخوالى درپه برخه كړي ،او
كله چي درته وويل شي :اوچت شئ؛ نو اوچت شئ ،هللا به
ستاسو د هغو درجې لوړي كړي چي ايمان ئې راوړى او
هغه چي علم وركړى شوى ،او هللا په هغه څه ښه خبر دئ
چي تاسو ئې كوئ.
( -)11په دې مبارك آيت كي د غونډو ځيني ضروري آداب
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موږ ته راښودل شوي ،موږ ته وايي :اې مؤمنانو! كله چي
د غونډو په دوران كي تاسو ته وويل شي :د ناستي په
ځاى كي پراخوالى وكړئ؛ ځانونه درټول كړئ او نورو ته
ځاى وركړئ؛ نو ځاى پراخ كړئ چي په بدل كي به ئې هللا
تعالى پراخوالى درپه برخه كړي ،او كله چي درته وويل
شي :له خپل ځاى اوچت شئ او په بل ځاى كي كښېنئ؛ يا د
غونډي په پاى كي درته وويل شي چي جلسه پاى ته
ورسېده ،اوچت شئ او الړ شئ نو همدا كار وكړئ ،داسي مه
انگېرئ چي په دې سره ستاسو سپكاوى شوى او د خلكو په
سترگو كي به ستاسو مقام او منزلت راټيټ كړي ،هللا تعالى
به د هغو درجې لوړي كړي چي ايمان ئې راوړى او علم
وركړى شوى ،يعني مقام او منزلت په (ايمان) او (علم)
پوري تړل شوى ،هغه څوك د لوړ مقام او منزلت خاوند دئ
چي د ايمان او علم له پلوه ترنورو وړاندي او لوړ وي.
دا د هغه هللا تعالى الرښووني دي چي ستاسو د ټولو كړنو
په څرنگوالي او د هغوى په ماهيت او ارزښت ښه پوه دئ.
په دې روايت كي هم د مجلس د دغو آدابو په اړه موږ
ته الرښوونه شوي:
ِن
َّجُل م
ُ الر
َّجُل
ِيمُ الر
يق
ُمر قال قال رسُول
ابنِ ع
ْ
ُ
عنِ ْ
َِّهللاﹽ « ال ُ
ُوا » .مسند احمد
ْ تفسَّحُوا وتوسَّع
ِن
ِ ولك
ِيه
ِس ف
ِ فيجْل
ِه
ِس
مجْل
له ابن عمر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :يو سړى
دي بل سړى له خپل ځاى پورته كېدو ته نه اړباسي چي دى
ئې په ځاى كي كښېني ،بلكي (د ناستي په ځاى كي)
پراخوالى او وسعت وكړئ.
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 -12اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي له پيغمبر
سره پټه مركه كوئ نو له خپلي پټي مركې وړاندي
كومه صدقه وركړئ ،همدا ستاسو لپاره غوره او زيات
سپېڅلى دئ ،او كه ئې ونه مومئ نو هللا مهربان
بخښونكى دئ -13 ،آيا له دې ووېرېدئ چي تر خپلو
پټو مركو وړاندي صدقات وركړئ ،نو كه داسي مو ونه
كړل او هللا پر تاسو پېرزوينه وكړه (درته معاف ئې
كړ) نو لمونځ وكړئ ،زكات وركړئ او د هللا او د ده د
پيغمبر اطاعت وكړئ ،او هللا په هغه څه ښه پوه دئ چي
تاسو ئې كوئ.
( -)13-12په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته الرښوونه
شوې چي كله له رسول هللا ﹽ سره د پټو خبرو ضرورت احساس
كړئ نو له پټي مركې وړاندي كومه صدقه وركړئ ،دا صدقه
وركول درته غوره او زيات سپېڅلى كار دئ ،په دې سره
به ستاسو له زړونو هغه خيري ووځي چي د داسي نجوى
هيله ئې د انسان په زړه كي راوالړوي ،ځيني غواړي د
نجوى په ترڅ كي له رسول هللا ﹽ مالي مطالبات وكړي او
ځيني بيا په دې سره غواړي په مسلمانانو كي وجاهت
ترالسه كړي ،تر نجوى وړاندي صدقه وركول به د داسي
وسوسو مخنيوى وكړي ،خو كه د صدقې لپاره څه ونه مومئ
نو هللا مهربان بخښونكى دئ .كه دا كار درته گران برېښي
چي تر خپلو پټو مركو وړاندي صدقات وركړئ ،او داسي مو
ونه كړل او هللا تعالى ئې درته معاف كړي؛ نو لمونځ
وكړئ ،زكات وركړئ او د هللا او د ده د پيغمبر اطاعت
وكړئ ،او په دې باور ولرئ چي هللا تعالى په هغه څه ښه
پوه دئ چي تاسو ئې كوئ.
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 -14آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي له داسي وگړو
سره ئې دوستي كړې چي هللا پرې غضب كړى ،نه دوى ستاسي
له ډلي دي او نه د هغوى له ډلي ،په داسي حال كي
په درواغو لوړه كوي چي پوهېږي -13 ،هللا سخت عذاب
ورته تيار كړى ،هغه څه له شك پرته ډېر بد دي چي
دوى ئې كوي -16 ،له خپلو قسمونو ئې ډال جوړ كړى
او د هللا له الري ئې ډډه كړې چي له كبله ئې دوى ته
سپكوونكى عذاب دئ.
( -)16-14په دې مباركو آيتونو كي د منافقينو په اړه
دا الرښووني شوې:
 آيا هغه پېژنې چي دوستي او ملگرتيا ئې له هغو سره
ده چي هللا پرې غضب كړى ،همغه چي د هللا او د ده دين له
دښمنانو سره دوستي كوي؟
 د دوى دوهم خصلت دا دئ چي له هيچا سره ئې دوستي
رښتينې او صادقانه نه وي ،نه د مؤمنانو له ډلي دي او
نه د دوى د دښمنانو له ډلي ،له هر يوه سره د خپل غرض
لپاره ملگرتيا كوي.
 درېيم خصلت ئې دا دئ چي دروغ وايي او دروغجن
قسمونه كوي ،په داسي حال كي چي پوهېږي وينا او ادعاء
ئې دروغجنه ده خو لوړه كوي چي رښتيا وايي!!
 دغو منافقينو ته هللا تعالى سخت عذاب تيار كړى ،په
دنيا او آخرت كي به له شديد الهي عذاب سره مخامخ
كېږي.
 د دوى كړني ډېري بدي دي ،دروغجني لوړي ،د هللا له
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دښمنانو سره دوستي ،او نوري كړني ئې بدي دي.
 دوى له خپلو قسمونو ډال جوړ كړى ،په قسمونو سره
له ځان دفاع كوي ،چي پر بدو كړنو ئې اعتراض وشي نو د
قسم ډال راوړاندي كړي او وايي :د هللا په نامه لوړه كوو
چي موږ مؤمنان يو ،په زړه كي اخالص لرو كه څه هم د
عمل له پلوه كمى لرو.
 دوى به تل داسي ومومئ چي د ژوند په ډېرو برخو كي
د هللا له الري عدول كوي ،په كږو الرو درومي ،په جهاد كي
برخه نه اخلي ،په لمانځه كي كسل وي ،له انفاق ډډه
كوي.
 د دغه نفاق له كبله هللا تعالى دوى ته سپكوونكى عذاب
ټاكلى.




  


































  




    


 
 -10هيڅكله به نه د دوى مالونه د هللا كوم څه (كوم
عذاب) ترې دفع كړى شي او نه ئې اوالدونه ،دوى
دوزخيان دي ،په هغه كي تلپاته -18 ،هغه ورځ چي هللا
به دوى ټول راپاڅوي نو ده ته به همغسي لوړي كوي
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لكه چي تاسو ته قسمونه خوري ،او داسي به انگېري
چي دوى په كوم څه (موفق كېدونكي) دي ،پام چي
ً همدا دوى دروغجن دي -15 ،شيطان پرې مسلط
يقينا
شوى نو د هللا يادونه ئې ترې هېره كړې ،دا ډله د
ً همدا د شيطان د حزب
شيطان حزب دئ ،پام چي يقينا
(غړي) تاوانيان دي.
( -)15-10په دې مباركو آيتونو كي د منافقينو په اړه
دا الرښووني شوې:
 د دوى مالونه او اوالدونه به هيڅكله د هللا كوم عذاب
ترې دفع نه كړى شي.
 دوى دوزخيان دي ،په هغه كي به تلپاتي وي.
 هغه ورځ چي هللا تعالى به ټول انسانان له قبرونو
راپاڅوي ،هغه مهال به دا منافقين د هللا تعالى په
وړاندي داسي لوړي كوي لكه چي نن ئې تاسو ته كوي،
داسي به انگېري چي په دې قسمونو سره كولى شي څه
ترالسه كړي او كوم موفقيت ئې په برخه شي.
 اې مؤمنانو! له دغو منافقينو سره په خپلي معاملې
كي محتاط اوسئ ،په خبرو ئې باور مه كوئ ،دوى دروغجن
دي،
 شيطان پرې مسلط شوى ،همدې شيطان په خپلو وسوسو
سره هللا تعالى او د هغه يادونه او ذكر ترې هېر كړى.
ً همدا د
 دا ډله د شيطان حزب دئ ،پام چي يقينا
شيطان د حزب (غړي) تاوانيان دي.













    
  
ً هغه چي له هللا او د ده له رسول سره دښمني
 -20يقينا
كوي همدا دوى د ډېرو سپكو په ډلي كي دي -21 ،هللا دا
ليكلي چي هم به زه هرومرو برالسى كېږم او هم زما
ً چي هللا عزتمن ځواكمن دئ.
پيغمبران ،يقينا
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( -)21-20په دې مباركو آيتونو كي د هللا تعالى يو ثابت
او نه بدلېدونكى سنت زموږ په وړاندي ځلېږي او هغه دا
چي د هللا او د ده د رسول دښمنان به هرومرو له ذلت او
ً همغسي وي
سپكاوي سره مخامخ كېږي ،برخليك به ئې حتما
لكه چي تر دوى وړاندي ځينو له هللا او د ده له
پيغمبرانو سره دښمني كړې او له سپكاوي سره مخامخ
ً برالسى كېږم
شوي ،هللا تعالى دا ليكلي چي هم به زه حتما
او هم زما پيغمبران ،د حق او باطل تر منځ جگړي كي به
حقپال هرو مرو بريالي كېږي ،دا د الهي مقدراتو نه
بدلېدونكې برخه ده ،د بريا او ماتي دا پرېكړه نه د
دواړو لوريو په عدد او عدة پوري تړلې ده او نه د دوى
ً چي هللا عزتمن ځواكمن دئ،
په زور او ځواك پوري ،يقينا
قوي دئ د خپلي هري پرېكړي پر پلي كولو قادر دئ ،عزيز
دئ هيڅوك ئې د ارادې په وړاندي نه شي خنډ كېدى.













  



  






   
  







   
    





 
 -22هغه قوم چي پر هللا او پر آخرت ئې ايمان وي؛
هيڅكله به ئې داسي ونه مومې چي له هغه چا سره
دوستي وكړي چي له هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې
دښمني كړې وي ،كه څه هم دوى ئې پلرونه وي ،زامن
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ئې وي ،وروڼه ئې وي او خپلوان ئې وي ،همدغه كسان
دي چي هللا د دوى په زړونو كي ايمان ثبت كړى او په
خپله روح (غيبي فيض) سره ئې د هغوى مرسته كړې،
هغوى به داسي جنتونو ته داخل كړي چي ترې الندي
ويالې بهېږي ،په هغه كي تلپاته ،هللا له هغوى راضي
شوى ،دوى له هللا راضي شوي ،همدا د هللا حزب دئ( ،دغه
ً چي د هللا حزب بريالى
كسان د هللا د حزب غړي دي) يقينا
دئ.
( -)22په دې مبارك آيت كي د هللا حزب او د دې حزب د غړو
يوه اساسي ځانگړتيا راښودل شوې چي دا ده :له هغه چا
سره دوستي نه كوي چي د هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې
دښمني كړې وي كه څه هم هغه د دوى پلرونه وي ،زامن ئې
وي ،وروڼه ئې وي او خپلوان ئې وي .د آيت الفاظ داسي
دي چي ښيي د ايمان خاوند هيڅكله د هللا له دښمنانو سره
دوستي نه كوي كه څه هم د ده ډېر نږدې خپلوان وي،
يعني دا په بشپړه توگه د ايمان منافي عمل دئ چي څوك
د هللا او د هغه د دين له دښمنانو سره دوستي وپالي او
هغوى ته د دوستي الس اوږد كړي ،د حزب هللا د متعهدو غړو
يوه اساسي ځاتنگړتيا دا ده چي د دين دښمنانو ته د
دوست په سترگه نه گوري ،دوستي او دښمني ئې د ايمان
په رڼا كي وي ،د هللا دوست ئې دوست او د هللا دښمن ئې دښمن
وي ،نو كه داسي څوك په نظر درشي چي د هللا له دښمنانو
سره دوستي پالي او هغوى ته د دښمن په سترگه نه گوري
او سره له دې دعوى كوي چي پر هللا او د آخرت پر ورځي
ايمان لري پوه شئ چي دوى دروغ وايي ،د ايمان دعوى ئې
دروغجنه ده او په الهي معيارونو كي هيڅ ارزښت نه
لري .د ايمان واقعي او رښتيني خاوندان هغه دي چي
دوستي او دښمني ئې د ايمان له مخي وي ،هللا تعالى يوازي
همدغو مؤمنانو ته واقعي ايمان ورپه برخه كړى ،د دوى
په زړونو كي ئې ايمان ثبت كړى او په خپله روح او
غيبي فيض سره ئې د هغوى مرسته كړې ،هغوى به داسي
جنتونو ته داخل كړي چي ترې الندي ئې ويالې بهېږي ،په
هغه كي تلپاتي ،هللا له هغوى راضي شوى ،دوى له هللا راضي
شوي ،همدا د هللا حزب دئ او دغه كسان د هللا د حزب غړي دي،
ً چي د هللا حزب بريالى دئ او هللا تعالى د دې حزب د
يقينا
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحشر
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الحشر) دئ چي د سورې له
دوهم آيت اخيستل شوى 24 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د لومړي آيت (الحكيم) ،د دوهم آيت (األبصار) او د
اتم آيت (الصادقون) ته ورته دي ،دې ته بايد متوجه وو
چي د (الفاسقين) او (القدير) په څېر صيغې د غږ له
پلوه (الحكيم) ته ورته دي او د (العقاب) په څېر صيغې
د غږ له پلوه (األبصار) ته ورته دي ،د آيتونو
اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مدني دور
په منځنيو كلونو كي نازل شوي .د معتبرو رواياتو له
مخي دا سوره له هغه وروسته نازله شوه چي د بني نضير
په نامه يوه يهودي قبيله له مدينې وايستل شوه ،دا
پېښه هغه مهال رامنځته شوه چي د دغي قبيلې مشرانو د
رسول هللا ﹽ د وژلو منصوبه جوړه كړې وه ،رسول هللا ﹽ د يوې
النجې د حل و فصل په موخه د دوى كلي ته ورغلى وو ،دوى
يو سړى گمارلى وو چي د بام له سره به هغه مهال د
مېچني يوه لويه ډبره پر رسول هللا ﹽ راغورځوي چي هغه به
د خبرو لپاره له دوى سره د دېوال خوا ته ناست وي ،خو
تر اقدام څو شېبې وړاندي هللا تعالى خپل پيغمبر خبر كړ،
توطئه شنډه شوه ،رسول هللا ﹽ مدينې ته ستون شو ،له
ستنېدو سره سم او له ضروري مشورو وروسته ئې دوى ته
احوال ولېږو چي په لسو ورځو كي له مدينې ووځي ،څوك
چي ونه وتلو هغه به وژل كېږي ،د منافقينو مشر عبدهللا
بن ابى بن سلول هغوى ته احوال ولېږو چي د خپلو
پلويانو په دوه زره جنگياليو سره به د دوى مرسته
كوي ،د بني قريظه او بني غطفان قبيلې به هم د دوى
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مرستي ته رادانگي ،له وتلو ډډه وكړئ او پر خپل ځاى
ټينگ پاته شئ ،دغو دروغجنو وعدو او ډاډېينو دوى دوكه
كړل او رسول هللا ﹽ ته ئې ځواب ولېږو چي موږ نه وځو ،څه
چي دي له وسه پوره وي هغه وكړه ،رسول هللا ﹽ د څلورم
هجري كال د ربيع االول په مياشت كي د دوى سيمه محاصره
كړه ،له شپږو يا پنځلسو ورځو محاصرې وروسته هغوى په
دې شرط له مدينې وتلو ته چمتو شول چي له وسلو پرته
به يوازي دومره سامان له ځان سره وړي چي يو اوښ ئې
وړلى شي ،په دې توگه مدينه د يهودانو له يوې بلي
شريري قبيلې تصفيه شوه ،د دې قبيلې يوازي دوو تنو
ايمان راوړ نور ټول د شام او خيبر په لوري والړل .په
دې اړه بايد څو مهمي خبري په پام كي ولرو:
 يهودان د مدينې او د حجاز اصلي اوسېدونكي نه ول،
دوى هغه مهال له فلسطين دې سيمي ته راغلي ول چي
روميانو د دوى سيمه ونيوله ،د دوى معبدونه ئې وران
كړل ،كتابونه ئې وسوزول ،څوك چي د دښمن الس ته ورغى
ووژل شو ،نور ئې يوې خوا بلي خوا ته وتښتېدل ،ډېرى
ئې د جنوب په لوري شام او بيا حجاز ته كوز شول ،دوى
چي چېري اوبه وموندلې هملته مېشت شول ،د څو پېړيو په
تېرېدو سره ئې خپله اصلي ژبه هېره كړه ،نه يوازي
عربي ژبه ئې خپله كړه بلكي ورو ورو ئې نومونه هم
عربو ته ورته شول ،خو خپل قومي هويت او تعصب ئې هېر
ً متمدني سيمي د كوچي عربو
نه كړ ،دوى له يوې نسبتا
سيمي ته راكوز شوي وو ،په لنډي مودې كي په دې
وتوانېدل چي د سيمي اقتصادي زېرمي ترالسه كړي ،د سود
او د عربو د بېلو بېلو قبيلو د جنگولو له الري ئې د
كرني سمسوري زمكي ،تجارت او بازار تصرف كړ ،كله چي
رسول هللا ﹽ د مدينې د دوو مهمو قبيلو اوس او خزرج د گډ
پالوي په بلنه مدينې منورې ته هجرت وكړ ،دواړو قبيلو
د ايمان الر غوره كړه او د رسول هللا ﹽ د كلكي او
صادقانه ملگرتيا لپاره ئې مال وتړله ،خپلي هغه مخكنۍ
خپلمنځۍ جگړي ئې د تل لپاره هېري كړې چي نږدې دوه
پېړۍ ئې دوام كړى وو ،يهودو دا انكشافات پر مدينې
خپلي اقتصادي ،مذهبي او اجتماعي سلطې ته ستر گواښ
وگڼلو ،د اوس او خزرج له جگړو دوى ته ډېري گټي
رسېدې ،د رسول هللا ﹽ د اهتمام له كبله د يهودانو مشران
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دې ته اړ شول چي له مسلمانانو سره په مدينه كي د گډ
ژوند او له مدينې د گډي دفاع داسي يوه معاهده السليك
كړي چي مهم بندونه ئې دا وو:
 ....إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بيـنهم
النصح والنصيحة والبر دون اإلثم وإنه لـم يـأثم امـرْ
بحليفه وإن النصـر للمظلـوم وإن اليهـود ينفقـون مـع
المؤمنين ما داموا محاربين وإن يثرب حرام جوفها ألهـل
هذه الصحيفة  ....وإنه ما كان بين أهل هـذه الصـحيفة
من حدث أو اشتجار يخاف فساده ف ن مرده إلى هللا عز و جل
وإلى محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإنه ال تجار قريش
وال من نصرها وإن بينهم النصر على من دهـم يثـرب ....
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ...
 ...د يهودانو خپل لگښتونه به د دوى په غاړه او د
مسلمانانو به د دوى په غاړه وي ،تر منځ به ئې د هغه
چا په ضد ملتيا وي چي د دې معاهدې له كوم لوري سره
جنگېږي ،او دا چي د دوى تر منځ به د خواخوږۍ او
ښېگڼي تعلق وي نه د گناه او تېري ،او دا چي هيڅ يو
به پر خپل حليف تېرى نه كوي ،د مظلوم مرسته به كېږي،
كله چي دوى جنگېږي يهودان به له مؤمنانو سره يو ځاى
د جگړي په لگښت كي برخه اخلي ،د دې معاهدې لوري به د
مدينې منځ محترم گڼي (په دې كي به له فساد او فتنې
راوالړولو ډډه كوي) ،كه د دې معاهدې د لوريو تر منځ
داسي شخړه او النجه راوالړه شوه چي له فساد ئې وېره
كېده نو هللا تعالى او محمد رسول هللا ﹽ ته به راجع كېږي،
نه به قريشو ته پناه وركول كېږي او نه هغو ته چي د
دوى مرسته ئې كړې ،د دواړو لوريو ترمنځ به د هغه چا
په خالف مرسته وي چي پر مدينې تېرى وكړي ...په هر يوه
به د خپلي مخي لوري دفاع الزمه وي...
يهودانو د دغي معاهدې درناوى ونه كړ ،تر ټولو
وړاندي د بني قينقاع قبيلې خپلي ژمني تر پښو الندي
كړې ،دوى د ښار په يوې بېلي سيمي كي مېشت ول ،د لوښو
او وسلو جوړول ئې دنده وو ،په وسلو ښه سنبال ول،
نږدې اوه سوه وسله وال جنگيالي ئې درلودل ،په خپلو
مټو او وسلو غره ول ،د خزرج قبيله ئې حليفه او عبدهللا
بن ابى بن سلول ئې حامي وو ،د بدر په جگړي كي د
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مسلمانانو د بريا له كبله دومره تحريك شوي وو چي د
دوى سيمي ته ورتلونكي مسلمانان به ئې ځورول ،خبره ئې
دې حد ته ورسېده چي يوه ورځ ئې يوه مسلمانه مېرمن په
بازار كي بربنډه كړه ،نښته رامنځته شوه ،په نښتي كي
يو مسلمان او يو يهودي ووژل شول ،رسول هللا ﹽ هلته
ورغى ،دوى ئې راغونډ كړل او نصيحت ئې ورته وكړ ،خو
هغوى ورته وويل :اې محمده! (ﹽ) ته به پر موږ د قريشو
گمان كوې ،هغوى په جگړي نه پوهېدل نو ځكه تاسو ماته
وركړه ،خو كه له موږ سره مخامخ شوئ نو پوه به شئ چي
مېړنى څنگه وي ... ،د دوى شرارتونه هغه ځاى ته
ورسېدل چي رسول هللا ﹽ مجبور شو د د درېيم هجري كال د
شوال يا ذي القعدې په مياشت كي د دوى سيمه محاصره
كړي ،ال د محاصرې پنځلس ورځي نه وې تېري شوې چي هغوى
وسله پر زمكه كېښوده ،تسليم شول او جنگيالي ئې ونيول
شول ،عبدهللا بن ابي د دوى حمايت ته راوړاندي شو او له
رسول هللا ﹽ ئې په الحاح او اصرار سره غوښتل چي هغوى ته
عفو وكړي ،رسول هللا ﹽ په دې شرط دوى ته عفو وكړه چې د
بني قينقاع قبيله خپل ټول مال ،وسله او سامان پرېږدي
او له مدينې به ووځي.
د بني نضير د قبيلې د مفتن مشر كعب بن اشرف په
اړه هم په رواياتو كي داسي راغلي:
له عبدهللا بن كعب بن مالك روايت دئ چي يهودي كعب بن
االشرف شاعر وو او په خپلو شعرونو كي به ئې د رسول هللا
ﹽ هجو كوله او قريش كفار به ئې هڅول ،رسول هللا ﹽ په
داسي حال كي مدينې ته راغى چي اوسېدونكي ئې سره گډ
وډ ول ،ځيني ئې مسلمانان ول چي د پيغمبر عليه السالم
بتان
بلني راغونډ كړي ول ،او ځيني ئې مشركان ول چي ُ
ئې لمانځل ،او ځيني يهودان ول چي د حصارونو او
كالگانو خاوندان ول ،چي د اوس او خزرج حليفان ول ،نو
رسول هللا ﹽ وغوښتل چي د دوى ترمنځ صلح او روغه جوړه
حاكمه وي ،وضعيت داسي وو چي يو سړى به مسلمان وو،
پالر به ئې مشرك وو ،بل به مسلمان خو ورور به ئې مشرك
وو ،كله چي پيغمبر عليه السالم راغى نو د مدينې
مشركانو او يهودو رسول هللا ﹽ او د هغه ياران ډېر
ځورول ،هللا تعالى خپل رسول او مسلمانانو ته د دې
اذيتونو په وړاندي د صبر او عفوي كولو امر وكړ ،چي
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په همدې اړه ئې دا آيت راولېږو ...( :ولتسمعن من
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى
كثيرا ) ...او د دوى په اړه ئې وفرمايل( :ود كثير من
اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من
عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا
واصفحوا) ،نو كله چي كعب بن االشرف د پيغمبر عليه
السالم او مسلمانانو له ځورولو الس وانه خيست؛ رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم سعد بن معاذ ته امر وكړ چي د هغه د
وژلو لپاره يو ټولگى ولېږي ،نو سعد بن معاذ داسي يو
پنځه كسيز ټولگى ولېږو چي دا كسان هم په كي وو :محمد
بن مسلمة االنصاري ،ابو عبس االنصاري او حارث د سعد بن
معاذ وراره .نو ماخستن د هغه مجلس په دوران كي ورغلل
چي په خپلي پورتنۍ خوني كي ئې جوړ كړى وو ،كله چي
كعب بن االشرف وليدل ناآشنا ورته معلوم شول او ترې
ووېرېدو ،او ورته وئې ويل :څه شي دلته راوستئ؟ ورته
وئې ويل :تا ته يوه حاجت راوستي يو ،وئې ويل :نو له
تاسو دي څوك رانږدې شي چي ما ته ئې ووايي ،ځيني
ورنږدې شول او وئې ويل :تا ته د دې لپاره راغلي يو
چي خپلي زغري درباندي وپلورو او پيسې ئې په خپلو
اړتياوو ولگوو ،هغه وويل :وهللا ښه به وي كه دا كار
وكړئ ،ځكه تاسو د دې سړي له درتلو وروسته له كړاوونو
سره مخامخ شوي يئ ،نو وعده ئې ورسره وكړه چي ماخستن
داسي مهال ورشي چي خلك ترې تللي وي ،نو ورغلل او يوه
ئې ورږغ كړ ،نو له خپله ځايه پورته شو چي ووځي،
مېرمني ئې ورته وويل :په دې وخت كي به څوك دروازه د
داسي كار لپاره نه درټكوي چي ستا د خوښي كار وي ،وئې
ويل :نه؛ دوى خپله خبره ما ته كړې ده ،نو ورووت،
ََ
مسَْ
ة غېږ وركړه او خپلو ملگرو ته ئې وويل:
لم
َم
مح
َُّ
د بن َ
ُ
كه ما هم له ده سره يو ځاى وژنئ پروا ئې نشته خو چي
درنه خالص نشي ،نو ځينو په خپلو تورو په شا كي وواهو،
كله چي ئې هغه وواژو نو مشركين او يهودان ووېرېدل،
سبا پيغمبر عليه السالم ته ورغلل ،او وئې ويل :تېره
شپه زموږ دوست چي زموږ له مشرانو وو ووژل شو ،رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم هغه خبري ورپه ياد كړې چي ده به په
خپلو اشعارو كي كولې ،په دې سره ئې دوى له داسي كولو
منع كړل او دې ته ئې وبلل چي د پيغمبر عليه السالم،

د قرآن پلوشې
الحشر
360
دوى او مسلمانانو ترمنځ يوه پاڼه وليكل شي چي ټول به
دغي معاهدې ته التزام كوي ،نو پيغمبر عليه السالم د
لسو كلونو لپاره داسي يوه معاهده وليكله.
يهودانو نه يوازي د دغي معاهدې هيڅ درناوى نه دئ
كړى بلكي تل ئې په پټه دښمن د مسلمانانو په ضد جنگ
ته هڅولى او د خپلي مرستي او ملگرتيا ډاډ ئې وركړى!!
دوى د احد د جگړي په دوران كي هم د معاهدې پروا ونه
كړه او له مدينې دفاع ته چمتو نشول ،نه يوازي دا
بلكي بني نضيرو د رسول هللا ﹽ د وژلو منصوبه جوړه كړه
او هغه هم هغه مهال چي رسول هللا ﹽ د يوې النجې د حل و
فصل لپاره د دوى سيمي ته ورغلى وو.
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 -1څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي
دي هللا ته تسبيح كوي او هغه باحكمت عزتمن دئ.
( -)9په دې مبارك آيت كي قرآن عظيم الشأن د آسمانونو
او زمكي هر څه د دې مطلب د اثبات لپاره د گواه او
شاهد په توگه وړاندي كوي چي هللا له هر عيب او نقص
منزه ،عزيز او حكيم دئ.
د تسبيح لفظ په قرآن كي په څو معنى وو راغلى:
 - 9په پاكۍ اعتراف كول ،له عيب او نقص منزه گڼل او
دا اعتراف او تنزيه او تزكيه د مخصوصو الفاظو په
ذريعه څرگندول.
 - 6د حال په ژبه د خپل صانع او پالونكي په پاكۍ او
سپېڅلتيا شهادت وركول او ليدونكي ته دا انتباه وركول
چي د دې توكي پ يداكوونكى له عيب او نقص اوچت او لوړ
دئ.
 - 8المبو وهل او په سرعت او عجلې سره د يوه كار د
سرته رسولو هڅه كول.
د تسبيح دغو درې گونو معانيو ته په پام سره د حشر
سورې لومړى آيت دا مطالب افاده كوي:
 - 9د آسمانونو او زمكي هر څه هللا په پاكۍ يادوي ،هغه
له هر عيب او نقص منزه گڼي او ذكر ئې كوي.
 - 6د دې كائناتو هر څه په كامل انقياد سره د هللا
تعالى په عبادت او بندگۍ لگيا دي ،په هماغه مسير كي
خوځي چي هللا ورته ټاكلى او هماغه څه كوي چي هللا تعالى
ورباندي گمارلي او هر يو د خپلي مشخصي دندي په سرته
رسولو كي مصروف دئ.
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 - 8د زمكي او آسمانونو هر څه په دې شهادت وركوي چي
هللا له هر عيب او نقص منزه دئ.
دا چي د هللا تعالى په زمكي او آسمانونو كي بېهوده
او بې هدفه شى نشې موندلى ،هر څه سم ،سالم او په خپل
حد كي كامل پيدا شوى ،هر څه د يوه معين هدف د تحقق
لپاره پيدا شوى ،د عالم ټول موجودات له خاصو ضوابطو
او سننو سره سم د ټاكلي منهج مطابق د معين هدف په
لوري په منظم او مستمر حركت سره هغه تر سره كوي او
خاص نتائج وړاندي كوي .دا نظم ،تعادل ،ښايست او
هدفمني په خپله ثابتوي چي د دې عالم صانع ،مدبر،
پالونكى او ساتونكى له عيب او نقص منزه دئ ،عليم او
حكيم دئ او په هر كار كي ئې مصلحت او حكمت مضمر دئ.
د دې خور ،ستر او پراخ عالم اداره او د هر جزء حركت
سمبالول او د بې انتهاء اجزاوو د ټكر او تصادم
مخنيوى په خپله ثابتوي چي د دې عالم پالونكى رب،
عزيز او غالب دئ او په هر كار قادر او توانا.
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 -2دى همغه ذات دئ چي د اهل كتاب هغه كافران شوي
ئې له لومړي غونډېدو سره سم له خپلو كورونو
وايستل ،تاسو دا گمان نه كولو چي دوى به ووځي او
دوى گمان كولو چي كالگاني به ئې د هللا په وړاندي د
دوى ساتونكې وي ،نو هللا په داسي توگه ورغى چي دوى
ئې گمان نه وو كړى ،او د دوى په زړونو كي ئې وېره
واچوله ،خپلي خوني ئې په خپل الس او د مؤمنانو په
الس ورانولې ،نو اې سترگورو! عبرت واخلئ -3 ،او كه
هللا د دوى په اړه وطن پرېښودل نه وى ليكلي نو دوى
ً په دنيا كي تعذيب كړي ول ،په داسي حال
به ئې حتما
كي چي دوى ته په آخرت كي د اور عذاب دئ -4 ،دا له
دې كبله چي دوى د هللا او د ده د رسول مقابله وكړه
او څوك چي د هللا مقابله وكړي نو هللا سخت سزا وركوونكى
دئ.
( -)3-6د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي د اهل كتاب هغه كافره ډله
ئې ستاسو له راغونډېدو سره سم له خپلو كورونو
وايستله ،تاسو دا گمان نه كولو چي دوى به دومره ژر
او له كوم مقاومت او جگړي پرته ووځي او دوى گمان
كولو چي كالگاني به ئې د بريد په وړاندي د دوى ساتنه
وكړي او د دوى په اړه به د هللا تعالى پرېكړه وځنډوي،
دلته ويل شوي چي دوى گمان كولو كالگاني به ئې له هللا
وساتي ،ځينو درنو مفسرينو داسي انگېرلې چي گواكي
يهودانو همدا عقيده درلوده ،دا ځكه چي په خپلو مذهبي
كتابونو كي ئې راغلي وو چي د دوى جد يعقوب ﷵ له خداى
سره غېږي نيولې وې او خداى نه وو توانېدلى هغه
څملوي ،ځينو بيا داسي انگېرلې چي گواكي دلته د هللا
يادونه په مجازي توگه شوې او مراد ترې د مؤمنانو
لښكر دئ ،دا دواړه تعبيرونه ستونزي لري ،غوره تعبير
دا دئ چي دوى گمان كولو د خپلو مضبوطو كالگانو په مټ
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به الهي مقدرات بدل كړي او د هللا تعالى د هغي پرېكړي د
تحقق مخه به ونيسي چي د دوى د ماتي په اړه ئې كړې
وه .همداراز د ( ) په اړه ځينو
درنو مفسرينو حشر د بني نضير قبيلې ته منسوب كړى او
ويلي ئې دي چي مراد ئې د دوى راغونډول او ايستل دي،
لومړي ځل د دغي نښتي په ترڅ كي له مدينې وايستل شول
او دوهم ځل د عمر ﷵ په زمانه كي د يهودو د نورو
قبيلو په شمول له ټول حجاز وايستل شول ،غوره تعبير
دا دئ چي په الحشر سره د مسلمانانو د لښكر راغونډېدو
ته اشاره شوې او د ( ) معنى د
راغونډېدو په همغه لومړي سر كي ده ،يعني دښمن ډېر ژر
او له كوم مقاومت او جگړي پرته د مسلمانانو له
راغونډېدو سم وتلو ته چمتو شو.
 دوى پر خپلو وسلو او كالگانو غره ول ،محاسبه ئې دا
وه چي هيڅ يرغلگر نشي كولى د دوى مضبوطي مورچلي او
كالگاني فتح كړي ،خو هللا تعالى له داسي الري او په داسي
توگه د دوى د ماتي بندوبست وكړ چي دوى په خپلو
محاسباتو كي په پام كي نه وه نيولې ،هللا تعالى د دوى
په زړونو كي وېره واچوله ،دغه وېره په دې منتج شوه
چي تسليم شي ،وسله پر زمكه كښېږدي ،خپلي كالگاني
مسلمانانو ته تسليمي كړي ،دلته ويل شوي چي خپلي خوني
ئې په خپل الس وراني كړي؛ ځينو درنو مفسرينو ويلي چي
دا كار ئې له معاهدې وروسته او هغه مهال كړى چي دوى
ته له وسلې پرته د يوه اوښ سامان وړلو اجازه وركړى
شوه ،نو ځينو ئې د خپلو خونو دروازې او كړكۍ ايستلې
دي او له ځان سره ئې وړې دي ،خو له وضعيت او الفاظو
داسي معلومېږي چي دوى د بريد په سر كي هغه كورونه او
خوني پرېښي دي چي په خوندي ځايونو كي نه ول ،له حصار
او كالگانو بهر ول ،دا ئې يا په خپله وران كړي يا ترې
پاته شوي او مسلمانانو وران كړي .داسي معلومېږي چي
بني نضيرو دا هيله درلوده چي د مدينې منافقين او
نوري قبيلې به د دوى مرسته وكړي خو د څو ورځو محاصرې
په دوران كي ئې د دې هيلي تر سره كېدو هيڅ څرك
ترسترگو نشو ،تر دې پېښي وړاندي دوو نورو پېښو هم
دوى سخت وېرولي ول :تر محاصرې وړاندي د دوى ستر مشر
كعب بن اشرف ووژل شو ،دوى ته معلومه شوه چي دى د
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مسلمانانو د يوې ډلي په الس په خپل كور كي وژل شوى،
همداراز تر دې بريد لنډه موده وړاندي د يهودو بله
ُقاع د مسلمانانو په الس ځپل شوې وه ،او
َين
قبيله بني ق
تش الس له مدينې ايستل شوې وه .نو ځكه ئې همت ويلي شو
او د مسلمانانو شرائطو ته ئې غاړه كېښوده.
 په دې پېښي كي د هغو لپاره د عبرت درس دئ چي د
بصيرت خاوندان وي.
 كه هللا تعالى د دوى په اړه دا پرېكړه نه وى كړې چي
د وطن پرېښودل او له مدينې ايستل ورته كافي وگڼي نو
ً په دنيا كي تعذيب كړي ول ،په داسي
دوى به ئې حتما
حال كي چي دوى ته په آخرت كي د اور عذاب دئ.
 دوى له دې كبله له دغه برخليك سره مخامخ شول چي د
هللا او د ده د رسول مقابله ئې وكړه ،او دا د هللا تعالى
ثابت سنت دئ چي څوك له هللا تعالى سره د دښمنۍ الر غوره
كړي نو د ده له سختي نيوني او عذاب سره به مخامخ شي.

    
  





    










   
    
    














    
   

د قرآن پلوشې
الحشر
303




   








 
 -3د كجورو كومي وني چي تاسو قطع كړې او يا مو پر
خپلو جرړو والړي پرېښودې نو دا د هللا په إذن او د دې
لپاره وو چي دا فاسقان سپك كړي -6 ،او هللا چي د دوى
كوم څه پر خپل پيغمبر ولورول نو تاسو نه كوم آس
پرې ځغلولى او نه كوم اوښ ،خو هللا خپل پيغمبران پر
هغه څه مسلطوي چي دى ئې غواړي او هللا پر هر څه
توانا دئ -0 ،د دغو كليو د هستوگنو كوم څه چي هللا
پر خپل پيغمبر لورولي نو دا د هللا ،د پيغمبر ،د
خپلوانو ،يتيمانو ،مسكينانو او د مسافرانو دي ،دا
د دې لپاره چي هغه ستاسو د غنيانو تر منځ الس په
الس نه شي ،پيغمبر چي تاسو ته څه دركړي هغه واخلئ
او له څه ئې چي منع كړئ له هغه ډډه وكړئ او له هللا
ً چي هللا شديد العقاب دئ.
ووېرېږئ ،يقينا
( -)6-5له دې مباركو آيتونو څو مهم مطالب ترالسه كوو:
 د بني نضير د كالگانو شاوخوا د كجورو وني وې ،د
جنگي مقاصدو لپاره د هغو ونو قطع كول ضروري وو چي د
مجاهدينو په وړاندي خنډ كېدې ،رسول هللا ﷵ د داسي ونو د
وهلو اجازه وركړې ،نوري ئې پر خپل حال پرېښې.
 له جگړي وروسته منافقينو دا تبليغات كړي چي
مسلمانانو ولي دا كار وكړ او وني ئې ووهلې ،دلته د
دوى په ځواب كي ويل شوي چي دا د هللا په إذن سره او د
دې لپاره وو چي دا فاسقان سپك كړي ،يعني په داسي
حاالتو او مواردو كي دا كار جائز دئ.
 دلته هغه مال (غنيمت) ته د فىء نوم وركړى شوى چي
له جگړي پرته د مسلمانانو الس ته ورځي ،دا د هللا تعالى
يوه لورېينه ده چي د مسلمانانو د سورو او پليو له
بريد او جگړي پرته ئې پر دوى پېرزو كوي ،مجاهدين به
دې ته د غنيمت په سترگه نه گوري او د برخي ترالسه
كولو هڅه به نه كوي .هللا تعالى پر هر څه قادر دئ كولى
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شي مسلمانانو ته داسي وړيا برياوي او غنيمتونه ورپه
برخه كړي .د غنيمت په اړه حكم دا دئ چي په پنځو برخو
به وېشل كېږي ،څلور برخي په جگړي كي د برخوالو او
يوه برخه د بيت المال ،وضاحت ئې د االنفال سورې په 39
آيت كي راغلى ،او د فىء حكم دا دئ چي ټول به دغو
مواردو ته مختص كېږي چي په اوم آيت كي ښودل شوي،
فقهاوو د دې مزيد وضاحت كړى او ويلي ئې دي :غنيمت
يوازي هغه منقول اموال دي چي د جگړي په ترڅ كي د
دښمن له لښكر ترالسه كېږي ،د دښمن نور منقول او
غيرمنقول اموال لكه زمكي ،كورونه ،سامان او وسائل چي
د دښمن په ملك او استوگنځي كي ترالسه كېږي د غنيمت په
ضمن كي نه گڼل كېږي.
 كوم څه چي د دې محاصرې په نتيجه كي هللا تعالى پر
خپل پيغمبر لورولي دا د هللا ،د پيغمبر ،د خپلوانو،
يتيمانو ،مسكينانو او د مسافرانو دي ،وېش به ئې له
الهي الرښوونو سره سم ،د رسول هللا ﷵ له لوري او په دغو
مواردو كي وي.
 دلته د فىء لومړى سهم هللا او د هغه رسول ته مختص
شوى ،د رواياتو په رڼا كي معلومېږي چي رسول هللا ﷵ به د
فىء له اموالو يوازي دومره څه ځان ته گرځول چي د ده
او د ده د عيال د يوه كال نفقه شي نور به ئې د جهاد
په چارو او مجاهدينو ته د وسلو او سورليو برابرولو
لپاره لگول ،د رسول هللا ﷵ له رحلت وروسته دا برخه بيت
المال ته انتقال شوې.
 دوهم سهم خپلوانو ته مختص شوى چي مراد ترې د رسول
هللا ﷵ خپلوان بني هاشم او بني مطلب دي ،دا سهم د دې
لپاره ټاكل شوى وو چي رسول هللا ﷵ د هغو خپلوانو مالي
مشكالت حل كړى شي چي د ده مرستي ته اړ وو يا ده په
خپله له هغوى سره د مرستي ضرورت احساسولو ،د رسول هللا
ﷵ له رحلت وروسته دا برخه هم منتفي شوې ،البته د دوى
د مسكينانو او حاجتمنو حقوق د نورو حاجتمنو او
مستحقينو په څېر له بيت المال وركول كېږي ،دې ته په
پام سره چي بني هاشم زكات نشي اخيستى نو له نورو
مواردو بايد د دوى ستونزه حل شي.
 دلته د اسالم د اقتصادي نظام يو بنسټيز او اساسي
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اصل زموږ مخي ته ځلېږي ،وايي :فىء ځكه غنيمت نه گڼل
كېږي او بايد په حاجتمنو ووېښل شي چي شتمني د غنيانو
تر منځ الس په الس نشي ،يعني مال او دولت د څو شتمنو
او غنيانو په الس كي محصور او محدود نشي بلكي په
پراخه پيمانه ووېشل شي او د څو كسانو په الس كي د
شتمنيو له تمركز مخنيوى وشي ،دا اصل كه له يوې خوا
موږ ته الرښوونه كوي چي د غنيمت او فىء د وېش قوانين
د دې لپاره وضع شوي چي د مفتوحه سيمو زمكي ،مالونه،
وسائل او نوري شتمنۍ يوازي د هغو الس ته ورنشي چي
وسله لري او په فتوحاتو كي ئې برخه اخيستې ،بلكي د
حاجتمنو اړتياوو ته په پام سره په ضروري مواردو كي
وكارول شي ،له بلي خوا موږ ته وايي چي د اغنياوو په
الس كي د شتمنيو تمركز هغه څه دي چي هللا تعالى ئې نه
خو ښوي او دا بايد د اسالمي نظام د مهمو اهدافو په ضمن
كي وي چي د شتمنيو وېش عادالنه وي او د اغنياوو په
واك كي د هغوى له تمركز مخنيوى وشي ،داسي نه لكه
اوسنى غربي پانگوال نظام چي په هغه كي غني ورځ تر
بلي الزيات غني كېږي او فقير الزيات فقير كېږي ،دا نن
په امريكا كي پانگوال نظام په دې منتج شوى چي د
متحده اياالتو اتيا سلنه شتمني د څو شتمنو په واك كي
ده ،كه پر امريكا باندي داسي قهرجن او ځواكمن پوليسي
نظام حاكم نه وى چي هر پاڅون ئې په شدت او قهر سره
ځپلى نو ډېر پخوا به دا نظام ړنگ شوى وو ،دا نږدې
دوهم كال دئ چي په امريكا كي د دې نظام په ضد تر دې
نامه الندي پاڅون پيل شوى چي (وال سټريټ محاصره كړئ)،
وال سټريټ د امريكايي پانگوال نظام د مال تير دئ ،كه
امريكا د وسلو د خرڅالو بازارونه له السه وركړي ،كه
ډالر په جهاني تجارتي تبادالتو كي خپل ځاى نورو
اسعارو ته پرېږدي او اوسنى اعتبار ئې له منځه والړ
شي ،كه امريكا په خپلو مستعمراتو كي خپل ماركيټونه
له السه وركړي ،نو امريكا به نه يوازي خپل اوسنى حالت
د لنډي مودې لپاره ونشي ساتلى بلكي ډېر ژر به د
شوروي اتحاد په برخليك اخته شي.
 اسالم دې هدف ته د رسېدو لپاره چي شتمني د اغنياوو
تر منځ الس په الس نه شي ،ځانگړې جامع او اغېزمنه
تگالره غوره كړې ،سود او احتكار ئې حرام كړي چي دا
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دواړه د پانگوال نظام دوه اساسي بنسټونه دي ،د ميراث
داسي قانون ئې وضع كړى چي د هر شتمن له وفات وروسته
د هغه شتمني د ډېرو تر منځ ووېشل شي ،زكات ئې فرض
كړى ،صدقات او كفارې ئې الزم كړې ،اغنياوو ته وايي:
ستاسو په مالونو كي د مسكينانو يو ثابت حق دئ چي
بايد اداء ئې كړئ ،حكومت په دې گماري چي د نېستمنو
متكفل وي او د دولت له بيت المال د دوى حاجتونه رفع
كړي.
 په اوم آيت كي د اسالم يوه بل اساسي او بنيادي اصل
ته هم اشاره شوې او هغه دا چي مؤمنانو ته ويل شوي:
پيغمبر چي تاسو ته څه دركړي هغه واخلئ او له څه ئې
چي منع كړئ له هغه ډډه وكړئ ،په دې وينا سره يوازي د
غنائمو د وېش په اړه الرښوونه نه ده شوې بلكي ميدان
ئې ډېر پراخ دئ او د ژوند ټول ابعاد احتوى كوي ،مطلب
ئې دا دئ چي د جائز او ناجائز ،حالل او حرام ،روا او
ناروا په اړه به د رسول هللا ﷵ وينا او پرېكړه معيار او
مالك گڼئ ،د هغه څه ترالسه كولو حق به ځان ته وركوئ چي
رسول هللا ﷵ درته جائز كړي او له هغه څه به ډډه كوئ چي
ده درته ناروا گڼلي.
د اوم آيت په پاى كي ويل شوي :له هللا تعالى

ً چي هللا شديد العقاب دئ .يعني په خپلو
ووېرېږئ ،يقينا
ټولو تصرفاتو او كړنو كي محتاط اوسئ او له داسي څه
ځان وساتئ چي هللا تعالى پرې ناراض كېږي او د
شديدالعقاب رب له نيوني او مؤاخذې سره مو مخامخ كوي.
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 -8د مهاجرينو هغو فقيرانو ته چي له خپلو كورونو
او مالونو ايستل شوي ،د هللا فضل او رضاء لټوي او د
هللا او د ده د رسول ملتيا كوي ،همدا دوى رښتيني دي،
 -5او هغه چي تر دوى وړاندي ئې په دې كور او د
ايمان (غېږ) كي ځاى نيولى ،له هغو سره محبت لري
چي د دوى لوري ته ئې هجرت كړى ،او په خپلو سينو
كي هغه څه ته اړتيا نه مومي چي دوى ته وركړى شوي
او پر خپل ځان نورو ته ترجيح وركوي كه څه هم په
خپله ډېر حاجتمن وي ،او څوك چي د خپل نفس له حرص
او بخل خوندي پاته شو همدا دوى بريالي دي -10 ،او
هغه چي تر دوى وروسته راغلي او وايي :اې زموږ
ربه! موږ او زموږ هغو وروڼو ته بخښنه وكړه چي پر
موږ ئې د ايمان لوري ته سبقت كړى او زموږ په
زړونو كي هغو ته رخه او كينه مه گرځوه چي ايمان
ً چي ته مهربان
ئې راوړى؛ اې زموږ ربه! يقينا
لوروونكى يې.
( -)91-3په دې مباركو آيتونو كي د فىء نور مستحقين
په دې توگه معرفي شوي:
 د مهاجرينو هغه فقيران چي له خپلو كورونو او
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مالونو ايستل شوي ،د هللا فضل او رضاء لټوي او د هللا او د
ده د رسول ملتيا كوي ،همدا دوى رښتيني دي.
 د مدينې هغه هستوگن چي انصار نومول شوي او تر دغو
مهاجرينو وړاندي په مدينه كي مېشت شوي او د ايمان
غېږ كي ئې ځاى نيولى ،له هغو سره محبت لري چي د دوى
لوري ته ئې هجرت كړى ،او په خپلو سينو كي هغه څه ته
اړتيا نه مومي چي دغو مهاجرينو ته وركړى شوي ،پر خپل
ځان نورو ته ترجيح وركوي كه څه هم په خپله ډېر
حاجتمن وي ،څوك چي د دوى په څېر د خپل نفس له حرص او
بخل خوندي پاته شو همدا دوى بريالي دي.
 هغه چي تر دوى وروسته ئې ايمان راوړى او مدينې ته
راغلي او وايي :اې زموږ ربه! موږ او زموږ هغو وروڼو
ته بخښنه وكړه چي پر موږ ئې د ايمان لوري ته سبقت
كړى او زموږ په زړونو كي هغو ته رخه او كينه مه
ً
راپيدا كوه چي ايمان ئې راوړى؛ اې زموږ ربه! يقينا
چي ته مهربان لوروونكى يې.












  
   
   











   




   

 -11آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي منافقت ئې
كړى او خپلو هغو كافران شوو وروڼو ته چي د اهل
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ً موږ هم
كتاب له ډلي دي وايي :كه وايستل شوئ حتما
درسره وځو او ستاسو په اړه به د هيچا هيڅكله
اطاعت ونه كړو او كه جگړه درسره وشوه هرومرو
ستاسو ملتيا كوو په داسي حال كي چي هللا گواهي وركوي
ً دروغجن دي -12 ،كه وايستل شي نه
چي دوى يقينا
ورسره وځي او كه جگړه ورسره وشي مرسته ئې نه كوي
ً به شاگاني اړوي او بيا
او كه ئې مرسته وكړي حتما
به ئې مرسته ونه شي.
( -)96-99په دې مباركو آيتونو كي د بني نضير له
يهودي قبيلې سره د منافقينو پټو مركو او د مسلمانانو
په وړاندي مقاومت او مخالفت ته د دوى د هڅولو په اړه
داسي راغلي:
 آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي د نفاق الر ئې
غوره كړې ،كافرو يهودانو ته د خپلو وروڼو په سترگه
گوري او هغوى ته وايي :كه مسلمانانو دا هڅه وكړه چي
تاسو له مدينې وباسي نو موږ به ئې مخه نيسو او كه
ونه توانېدو له تاسو سره به يو ځاى وځو ،ستاسو په
اړه به هيڅكله د چا خبره ونه منو ،او اطاعت به ئې
ونه كړو او كه جگړه درسره وشوه هرومرو ستاسو ملتيا
كوو!!
هللا تعالى د دوى وينا تكذيبوي او فرمايي :دوى

ً دروغجن دي ،كه وايستل شي نه ورسره وځي او كه
يقينا
جگړه ورسره وشي مرسته ئې نه كوي او كه ئې مرسته وكړي
ً به تښتي او بيا به نه منافقين داسي څوك ومومي
حتما
چي د دوى مرسته وكړي او نه د دوى كافر وروڼه.
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ً چي تاسو د دوى په سينو كي د وېري له پلوه
يقينا
ً چي
تر هللا هم سخت يئ ،دا له دې كبله چي  -13يقينا
تاسو د دوى په سينو كي د وېري له پلوه تر هللا هم
سخت يئ ،دا له دې كبله چي دوى هغه وگړي دي چي نه
پوهېږي -14 ،په گډه به له تاسو سره ونه جنگېږي
مگر په حصار لرونكو كليو كي يا د دېوالونو له شا،
خپلمنځۍ جگړي ئې سختي وي ،متحد ئې انگېرې په داسي
حال كي چي زړونه ئې جال جال دي ،دا له دې كبله چي
دوى هغه وگړي دي چي تعقل نه كوي -13 ،د هغو په
څېر چي تر دوى لږ وړاندي ول ،د خپلو چارو سزا ئې
وڅكله ،او دوى ته دردناك عذاب دئ -16 ،لكه د
شيطان په څېر چي انسان ته ئې وويل :كافر شه ،نو
ً چي زه له تا بې
كله چي كافر شو وئې ويل :يقينا
ً چې زه له رب العالمين هللا وېرېږم،
زار يم ،يقينا
 -10نو د دواړو پايله دا وه چي دواړه به په اور
كي وي ،په هغه كي تلپاته ،او همدا د دغو ظالمانو
سزا ده.
( -)96-98د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 منافقين او د دوى كافر ملگري له هللا تعالى دومره نه
وېرېږي لكه له مؤمنانو ،د دې وېري وجه دا ده چي دوى
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نه پوهېږي.
دوى به هيڅكله په گډه او په يوه سنگر كي او تر

يوې قومندې الندي له تاسو سره ونه جنگېږي مگر دا چي
كلكو كالگانو راغونډ كړي وي او د دېوالونو شا ته ئې
مورچلي نيولې وي.
 د دوى خپلمنځۍ جگړي سختي وي خو ستاسو په ضد په
جگړو كي نه هغه سختوالى لري او نه هغه جذبه او
زړورتيا.
 تا ته متحد برېښي ،داسي ئې انگېرې چي دوى به
ستاسو په ضد متفق وي خو حقيقت دا دئ چي د دوى موخي
بېلي بېلي دي او زړونه ئې جال جال ،دا له دې كبله چي
دوى له تعقل بې برخي دي.
 دوى د خپلي تگالري او د دې تگالري د پايلو له پلوه
د هغو په څېر دي چي تر دوى لږ وړاندي ئې د خپلو بدو
چارو او كړنو سزا وڅكله ،او دوى ته دردناك عذاب دئ،
ځيني مفسرين دا مخكنۍ ډله قريش بولي چي په بدر كي ئې
د ماتي خوند وڅكلو ،ځيني نور ئې د يهودو بني قينقاع
قبيله گڼي ،دې ته په پام سره چي د بني قينقاع قبيله
تر دې پېښي لږ وړاندي ځپل شوې غوره تعبير د مفسرينو
د دوهمي ډلي دئ.
 د منافقينو له لوري د بني نضير هڅونه داسي وه لكه
د شيطان هغه هڅونه چي انسان ته ئې وويل :كافر شه ،او
كله چي هغه د ده د وينا او هڅوني له امله كافر شو
ً چې زه
ً چي زه له تا بې زار يم ،يقينا
وئې ويل :يقينا
له رب العالمين هللا وېرېږم.
 د دواړو پايله د دوزخ اور دئ ،په هغه كي به
تلپاته وي،
 همدا د دغو ظالمانو سزا ده.
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 -18اې هغو چي ايمان ئې راوړى! له هللا ووېرېږئ او
(ستاسي) هر كس دي وگوري چي د سبا لپاره ئې څه
ً چي هللا په هغه
وړاندي كړي ،او له هللا ووېرېږئ يقينا
څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ -15 ،او د هغو په
څېر مه كېږئ چي هللا ئې هېر كړ نو هللا د دوى خپل
ځانونه ترې هېر كړل ،همدا دوى فاسقان دي -20 ،د
اور خاوندان (دوزخيان) او د جنت خاوندان (جنتيان)
سره برابر نه دي ،يوازي همدا جنتيان بريالي دي.
دې

مباركو

آيتونو

كي

مؤمنانو

ته

دا

( -)61-93په
الرښووني شوې:
 له هللا ووېرېږئ او ستاسو هر يو بايد دې ته متوجه وي
چي د آخرت لپاره ئې څه چمتو كړي ،له هر يوه سره بايد
دا وېره وي چي د هللا تعالى په وړاندي ودرېدونكى او له
الهي محاسبې سره مخامخېدونكى دئ.
 همدا اوس او د خپلو ټولو كړنو په اړه له هللا تعالى
ً چي هللا ستاسو په ټولو كړنو ښه خبر دئ،
ووېرېږئ يقينا
 د هغو په څېر مه كېږئ چي هللا ئې هېر كړ ،چي له كبله
ئې هللا تعالى د دوى خپل ځانونه ترې هېر كړل ،خداى
هېرونه ئې په ځان هېروني منتج شوه ،په داسي
مشغولتياوو بوخت او مصروف شول چي خپل سعادت ته
اعتناء نشي كولى ،ځيني اقتدار مست كړل او ځيني دولت
بې سده كړل ،د ژوند په ټولو برخو كي له الهي او فطري
حدودو او پولو واوښتل او فاسقان شول.
 دوزخيان او جنتيان سره برابر نه دي ،يوازي هغه چا
رښتينې بريا او فالح ترالسه كړې چي جنت ئې په برخه او
له دوزخ وژغورل شي.
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 -21كه مو دا قرآن په كوم غره نازل كړى وى نو
ً به دي د هللا له وېري وېرجن ټوټې ټوټې كېدونكى
حتما
ليدلى وو ،او دا هغه مثالونه دي چي خلكو ته ئې په
دې موخه بيانوو چي تفكر وكړي.
( -)69دلته د قرآن له عظمت غافل انسان ته ويل شوي:
دا قرآن دومره ستر دئ ،وينا ئې دومره اغېزناكه ده او
عظمت او دروندوالى ئې دومره زيات او لوړ دئ چي كه پر
كوم غره نازل شوى وى نو د هغه له هيبته به داسي
پوړېدو چي چاودېدو ته به نږدې وو ،خو ستا زړه دومره
سخت شوى چي نه د قرآن اغېزناكه وينا پرې اغېز كوي او
نه ئې عظمت او دروندوالى احساسولى شي ،د دې مثال
موخه دا ده چي خلك په قرآن كي تفكر او تدبر ته
وهڅوي ،دوى په خپلو لوبو او مشغولتياوو كي داسي بوخت
دي چي د تفكر لپاره فرصت نه لري ،كه په قرآن كي د
ً چي د دې
تدبر او تفكر فرصت پيدا كړي نو يقينا
باعظمته الهي الرښود كتاب په وړاندي به ئې چلن بېل او
داسي نه وي لكه نن چي بې اعتنائي كوي ،د خپل زړه او
دماغ دړه ورته نه پرانيزي او له اغېزمنو ويناوو ئې
نه متأثر كېږي.
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 -22دى هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،په
پټ او څرگند پوه ،دى ډېر ډېر مهربان رحم كوونكى
دئ -23 ،دى هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود
نشته ،ټولواك ،سپېڅلى ،بشپړ ،امان وركوونكى،
احاطه كوونكى ،عزتمن ،برالسى او د لويي څښتن دئ ،هللا
ته له هغه څه سپېڅلتيا ده چي دوى ئې ورسره
شريكوي -24 ،دى پنځوونكى هللا ،پيدا كوونكى او
انځوروونكى دئ ،هر هغه څه ده ته تسبيح وايي چي په
آسمانونو او زمكي كي دي ،او هغه باحكمت عزتمن دئ.
( -)63-66په دې مباركو آيتونو كي د هللا تعالى د صفاتو
په اړه دا الرښووني شوې:
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي په دغو صفاتو متصف دئ :په
غيب او شهادت (پټ او څرگند) پوه ،ډير ډېر مهربان رحم
كوونكى ،له ده پرته بل داسي معبود نشته چي په دغو
صفاتو متصف وي.
هللا تعالى هغه ذات دئ چي په دغو صفاتو متصف دئ:

ټولواك ،قدوس ،سالم ،امان وركوونكى ،احاطه كوونكى،
عزتمن ،برالسى او د لويي څښتن ،له ده پرته بل داسي
معبود نشته چي په دغو صفاتو متصف وي .ځينو درنو
مفسرينو مؤمن او مهيمن سره ورته گڼلي ،خو مؤمن امان
وركوونكي او مهيمن احاطه كوونكي ته وايي ،يعني هللا
تعالى هم د عالم هر څه ته امان وركوي او خوندي ئې
ساتي او هم د عالم هر څه د ده تر سيطرې الندي دي ،د هللا
تعالى اقتدار او واكمني د عالم هر څه احتوى كړي،
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همداراز ځينو قدوس د سپېڅلي په معنى او سالم د بشپړ
په معنى نيولي او تعبير ئې دا دئ چي هللا تعالى له هر
عيب پاك او له هر نقص منزه دئ ،خو دې ته په پام سره
چي دا دواړه صفات د داسي صفاتو په لړ كي راغلي چي له
ټولواكۍ سره تړلي دي نو معنى ئې بايد د هللا تعالى ذاتي
صفات نه بلكي فعلي صفات وي ،لكه څنگه چي موږ په دې
عالم كي د ټولواك رب د واكمنۍ نښي او آثار له ورايه
گورو همداسي د دې هم شاهد يو چي دلته د هر څه د پاك
او رغنده او سالم ساتلو انتظام شوى ،په قدوس او سالم
سره د ټولواك رب دغو دوو صفتونو ته اشاره شوې ،همدا
راز هللا تعالى عزيز دئ ،داسي ځواكمن ټولواك چي هيڅوك
ئې د ارادې او پرېكړي په وړاندي نشي خنډ كېدى ،هغه
جبار دئ هر څه د خپلي ارادې په وړاندي خشوع او خضوع
ته اړ كوي ،هغه متكبر دئ هر څه د خپلي لويي او عظمت
په وړاندي سر ټيټولو ته اړ باسي.
 هللا تعالى ته له هغه څه سپېڅلتيا ده چي دوى ئې
ورسره شريكوي ،دا وينا د هللا تعالى د پورتنيو صفاتو په
ً په دغو صفاتو كي
تړاو راغلې او ښيي چي مشركين اكثرا
خپل جعلي او دروغجن معبودان له هللا تعالى سره شريكوي
او د هللا تعالى مختص صفات نورو ته منسوبوي.
 دى خالق (پنځوونكى) هللا ،پيدا كوونكى او انځوروونكى
دئ ،هر هغه څه ده ته تسبيح وايي چي په آسمانونو او
زمكي كي دي ،او هغه باحكمت عزتمن دئ .دلته د خلقت او
پېدايښت په تړاو د هللا تعالى پنځو صفاتو ته اشاره شوې:
خالق ،بارئ ،مصور ،عزيز او حكيم ،موږ د پيدايښت څو
ښكارندويي په خپلو سترگو گورو :په لومړي ځل او له
نشت د يوه شي پيدايښت ،په پر له پسې توگه او بيا بيا
د هغه پيدايښت ،له يوه خاص انځور او شكل سره د هغه
پيدايښت ،د خلقت او پيدايښت دا درې حالتونه د هللا
تعالى د دغو دريو صفاتو (خالق ،بارئ او مصور) مظاهر
دي ،د دې ستر عالم پيدايښت او بيا د ټولو ساتنه ښيي
چي هللا تعالى عزيز دئ او د مخلوقاتو په پيدايښت كي د
علم او حكمت نښي او مظاهر ښيي چي هللا تعالى حكيم دئ.
لكه چي گورئ دلته د هللا تعالى صفات په دريو برخو
وېشل شوي ،هره برخه ئې د هللا تعالى ټول هغه صفات احتوى
كوي چي په همدې لړ كي راځي ،د فاتحې د سورې په
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لومړيو دريو آيتونو كي هم گورو چي د هللا تعالى دريو
صفاتو ته اشاره شوې :رب العالمين ،الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين ،لكه څنگه چي د فاتحې سوره د ټول
قرآن خالصه ده همداسي دا درې صفات هم د هللا تعالى د
ټولو صفاتو خالصه ده،
 د رب نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو شامل دئ چي
د خالق ،بارئ ،بديع او مصور په څېر دي.
 د رحمن نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو احتواء
كړې چي د پېرزويني او رحمت له صفاتو سره اړخ لگوي،
لكه غفور ،كريم ،عفو ،حليم...
 او د مالك نوم ټول هغه صفات او نومونه احتوى كوي
چي له پاچايي ،ټولواكۍ او اقتدار سره تعلق لري ،لكه
قهار ،جبار ،عزيز ،قدير ،غالب ،مؤمن ،مهيمن...
دلته دوه ويشتم آيت د هللا تعالى په دې صفاتو احتوى
لري:
ْوف ،االكرم ،البر ،التواب،
الرحمن ،الرحيم ،الرو
الحليم ،العفو ،الغفور ،الكريم ،اللطيف ،المجيب،
الودود ،الوهاب ،الولي ،المولى ،الرفيق ،الشافي،
المحسن ،المعطي ،المنان ،القريب ،الجميل ،الطيب،
الشاكر ،الشكور ،الواسع ،النصير ،البصير ،الخبير،
السميع ،العليم ،العالم ،الشهيد ،الحافظ ،الحفيظ،
الرقيب.
ً د سميع،
دې ته مو پام وي چي په قرآن كي اكثرا
بصير او عليم صفات هلته ذكر شوي چي هللا تعالى خپلو
بندگانو ته دا خبره كوي چي هللا ستاسو دعاگاني اوري ،پر
تاسو ئې نظر دئ ،ستاسو په حالت پوه دئ ،يوازي مو نه
پرېږدي ،هغه د رحمت او پېرزويني خاوند دئ .دلته د
الحشر د سورې په  22آيت كي هم گورئ چي د عالم الغيب و
الشهادة صفت د الرحمن الرحيم په څنگ كي راغلى.
درويشتم آيت په ټولو الندنيو نومونو شامل دئ:
الملك ،المليك ،القاهر ،القهار ،القادر ،القوي،
الكبير ،القدير ،المؤمن ،المهيمن ،المقتدر ،المتعال،
ْخر،
المتكبر ،المجيد ،المعز ،المذل ،المقدم ،المو
الحكم ،الحكيم ،الباسط ،القابض ،الرزاق ،الجبار،
االعلى ،العزيز ،القيوم ،العلي ،القدوس ،السالم،
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الوارد،

الغني،

المحيط،

الفتاح،

السبوح ،الحميد،
الوكيل ،المقيت.
څلرويشتم آيت دغه صفات او نومونه احتوى كوي:
الرب ،الخالق ،البارئ ،المصور ،هللا ،االله ،الواحد،
االحد ،الوتر ،االول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،الحق،
المبين ،الحي ،الصمد.
ُك
ِر
ْف
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الممتحِنه
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الممتحِنه) دئ چي د سورې له
لسم آيت اخيستل شوى 13 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د لومړي آيت (السبيل) ،او د دوهم آيت (تكفرون) ته
ورته دي ،دې ته بايد متوجه وو چي د (بصير) او (حكيم)
په څېر صيغې د غږ له پلوه (السبيل) ته ورته دي او
(القبور) د غږ له پلوه (تكفرون) ته ورته دي ،د
آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د
مدني دور په وروستيو كلونو كي نازل شوي.
د دې سورې له دوو برخو معلومېږي چي دا سوره د
حديبيې له معاهدې وروسته او د مكې تر فتحي وړاندي
نازله شوې ،لومړى آيت دښمن ته د سري پيغامونو لېږلو
ته اشاره كوي او ښيي چي د دې سورې د نزول په شپو
ورځو كي داسي كومه پېښه رامنځته شوې ،روايات وايي چي
په دې سره د حاطب بن ابي بلتعه هغه ليك ته گوته نيول
شوې چي ده قريشو ته لېږلى وو او په هغه كي ئې دوى ته
ليكلي وو چي رسول هللا ﹽ پر دوى د بريد لپاره تيارى
نيسي .په لسم آيت كي د هغو مېرمنو په اړه الرښوونه
شوې چي مؤمنانو ته پناه راوړي؛ دا لړى هم په وروستيو
كلونو كي پيل شوه او د حديبيې له معاهدې وروسته دا
پوښتنه راوالړه شوه چي كه داسي مېرمني مسلمانانو ته
پناه راوړي نو څه به ورسره كوي ،د معاهدې هغه بند به
د دوى په اړه څنگه تعبيروي چي د قريشو د فراريانو د
بېرته ستونولو په اړه دئ.
د دې سورې د بحث محوري او اساسي موضوع دا ده چي
مؤمنان بايد د هللا له دښمنانو سره له مواالت ډډه وكړي،
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دا د قرآن د هغو اساسي موضوعاتو په ضمن كي شمېرل
كېږي چي په گڼ شمېر آيتونو كي څېړل شوې ،د ايمان يوه
اساسي غوښتنه گڼل شوې او هغه څوك د ايمان له دائرې
وتلى گڼل شوى چي د هللا ،اسالم او مسلمانانو له دښمنانو
سره دوستي پالي ،كه ووايو چي د دې سورې په ديارلسو
آيتونو كي د ټولو هغو آيتونو خالصه راغلې چي په ټول
قرآن كي له كافرانو سره د مواالت د څرنگوالي په اړه
راغلي نو مبالغه مو نه ده كړې ،د سورې په وروستي آيت
كي د هغو وگړو دوه اساسي ځانگړتياوي موږ ته راښودل
شوې چي مسلمانان له هغوى سره له مواالت منع شوي:
 د عمل له پلوه داسي دي چي د هللا تعالى د غضب وړ
گرځېدلي،
 په آخرت نه يوازي باور نه لري بلكي هيڅ طمع او
هيله ورته نه لري ،آخرت ته يوازي هغه څوك طمع او
هيله درلودى شي چي په راتلو ئې باور لري او عملونه
ئې داسي وي چي له هللا تعالى د نېكي بدلې طمع كولى شي.
د سورې په لومړي آيت كي مؤمنانو ته داسي خطاب
شوى :اې هغو چي ايمان ئې راوړى! زما دښمنان او خپل
دښمنان په دوستۍ مه نيسئ ،همدا مطلب د سورې په آخري
آيت كي چي د ټولي سورې جامع خالصه ده؛ په دې صيغه
راغلى :اې هغو چي ايمان ئې راوړى! له هغو وگړو سره
دوستي مه كوئ چي هللا پرې غضب كړى او له آخرت داسي
ناهيلي دي لكه په قبرونو كي پراته مخكني كافران چي
ترې مأيوس ول.
مفسرين په دې اړه متفق دي چي د سورې په لومړي آيت
كي د حاطب بن ابي بلتعه ﹽ هغه ليك ته اشاره شوې چي
قريشو ته ئې لېږلى وو ،قصه ئې داسي وه :كله چي قريشو
د حديبيې معاهده نقض كړه نو رسول هللا ﹽ پر مكې د يوه
لوى بريد لپاره تيارى پيل كړ ،له څو محدودو صحابه وو
پرته هيڅوك نه پوهېدو چي دا تيارى د څه لپاره دئ،
دغه مهال له مكې يوه مېرمن مدينې ته راغله ،له
مسلمانانو ئې څه مرسته ترالسه كړه ،د ستنېدو په وخت
كي حاطب ﹽ هغې ته يو ليك وسپارو ،لس دينار ئې هم
وركړل چي دا خط په پټه د قريشو ځينو مشرانو ته
ورسوي ،مېرمن له مدينې وتلې او روضه خاخ ته چي له
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مدينې په دولس ميله واټن پرته ده د رسېدو په حال كي
وه چي رسول هللا ﹽ پرې خبر شو ،علي ،زبير او مقداد بن
اسود ﹽ ئې ولېږل چي دا خط ترالسه كړي ،ورته وئې ويل:
كه ئې خط دركړ نو هغه خپلي مخي ته پرېږدئ ،هغوى په
سرعت سره هغه ځاى ته ځان ورسولو ،مېرمن ئې وموندله،
د خط سپارلو مطالبه ئې وكړه ،هغې انكار وكړ او وئې
ويل :له ما سره كوم خط نشته ،هغوى وپلټله خو خط ئې
ونه موندو ،هغه ئې تهديد كړه چي كه خط ونه سپاري نو
بربنډه به ئې كړي ،مجبوره شوه خط راوباسي او دوى ته
ئې وركړي ،خط ئې رسول هللا ﹽ ته ورسولو ،په هغه كي ليكل
شوي وو چي رسول هللا ﹽ ستاسو په ضد د بريد لپاره تيارى
نيسي ،په رواياتو كي د ليك د محتوى او الفاظو په اړه
بېل بېل مطالب راغلي ،په ځينو كي ويل شوي چي د سيل
په څېر يا د شپې د تيارې په څير درروان دئ ،خو د
ټولو خالصه همدا ده چي د بريد تيارى نيسي ،رسول هللا ﹽ
حاطب ﹽ وروغوښت او پوښتنه ئې ترې وكړه چي دا څه دي
او ولي دي دا كار كړى؟ هغه وويل :يا رسول هللا ﹽ زما په
اړه تلوار مه كوه ،ما دا خط له دې كبله نه دئ لېږلى
چي خداى مه كړه مرتد شوى يم ،خبره دا ده چي زما
خپلوان په مكه كي پاته دي ،زه د مكې اصلي استوگن نه
يم ،د ځينو قريشو تر حمايت الندي اوسېدم ،نور مهاجرين
داسي دي چي هلته خپلوان لري او د كورنۍ غړي ئې د
هغوى په حمايت كي دي خو زه په مكه كي داسي څوك نه
لرم ،غوښتل مي د دې خط په لېږلو سره هغوى منندوىاو د
خپل احسان مرهون او مرسته ئې ترالسه كړم چي زما كهول
اذيت نه كړي ،ما باور درلود چي دا ليك مسلمانانو ته
هيڅ تاوان او قريشو ته هيڅ گټه نه رسوي ،هغه الهي
وعدې به هرومرو ترسره كېږي چي له مسلمانانو سره شوې
دي ،له رواياتو معلومېږي چي د ده مور ،مېرمن ،بچي او
وروڼه په مكه كي پاته ول ،رسول هللا ﹽ د ده د وينا له
اورېدو وروسته حاضرو صحابه وو ته وفرمايل چي حاطب
تاسو ته رښتيا وويل ،يعني هغه دا كار د همدې مجبوريت
له مخي كړى ،عمر ﹽ وويل :يا رسول هللا! اجازه راكړه چي
د دې منافق سر ووهو ،هغه له اسالم سره خيانت كړى،
رسول هللا ﹽ وفرمايل :ده د بدر په غزا كي برخه اخيستې
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ده ،كېدى شي هللا تعالى د بدريانو په اړه فرمايلي وي:
ستاسو مخكني او وروستني گناهونه به درته وبخښم ،عمر
ﹽ د دې وينا په اورېدو سره وژړل او وئې ويل :هللا او د
هغه رسول ښه پوهېږي.
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 اې هغو چي ايمان ئې راوړى! زما دښمنان او خپل-1
) داسي چي د دوستۍ (پيغام،دښمنان دوستان مه نيسئ
 حال دا چي دوى په هغه حق كافران شوي چي،وررسوئ
 پيغمبر او تاسو له دې كبله باسي،تاسو ته درغلى
 كه (په رښتيا) زما،چي پر خپل رب مو ايمان راوړئ
په الر كي د جهاد لپاره او زما د رضاء په لټه كي
 په پټه هغوى ته د دوستۍ (پيغام) استوئ،وتلي يئ
په داسي حال كي چي زه په هغه څه هم ښه پوهېږم چي
تاسو ئې پټوئ او په هغه څه هم چي تاسو ئې
 او له تاسو چي څوك دا كار وكړي نو يقينا،څرگندوئ
ً
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چي سمه الر ئې وركه كړې.
( -)1د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هغه څوك د دوست په توگه مه نيسئ او دوستي ورسره
مه پالئ چي له هللا تعالى سره دښمني كوي ،تگالره ئې د هللا
د دښمنانو تگالره ده ،كړني ئې د هللا د قهر او غضب باعث
دي ،هللا هغه د حق دښمن گڼي او دى له هللا ،د هغه له دين
او الهي سننو سره عناد او دښمني كوي .لومړى اصل چي
له يو چا سره د مواالت او دوستۍ په اړه بايد مراعات
شي او همدې ته په پام سره خپل دوست او دښمن وټاكئ دا
دئ چي وگورئ هغه ستاسو د رب په وړاندي كوم دريځ او
تگالره غوره كړې ،د خداى دوست دئ كه دښمن ،داسي نه چي
شخصي گټي ،قومي او نسبي اړيكي ،سياسي مصالح د مالك او
معيار په توگه ونيسئ او هغه څوك خپل دوست وگڼئ چي د
خداى دښمن دئ .د مسلمانانو دښمن ته د دوست په سترگه
مه گورئ ،څوك چي له مؤمنانو سره دښمني كوي ،د زمكي
په هر گوټ كي ،د زمانې په هر پړاو كي او د مسلمانانو
له هري ډلي او ملت سره ،له هغه سره به دوستي نه
پالئ.
 هغو دښمنانو ته د دوستۍ پيغامونه او د حسن نيت
هيئتونه مه لېږئ چي له حق او حقيقت انكار كوي ،ستاسو
د دين په اړه ئې د كفر او انكار الر غوره كړې ،پيغمبر
عليه السالم او مؤمنان يوازي له دې كبله له خپل كلي،
كور او وطن باسي چي پر خپل رب ئې ايمان راوړى ،دا
هغه ناوړه او ناروا كار دئ چي نه د هللا د الري له
مجاهدينو سره ښايي او نه له هغو سره چي د هللا تعالى د
رضاء په لټه كي وي.
 مه په پټه هغوى ته د دوستۍ پيغام استوئ او مه په
څرگنده ،بايد دې ته متوجه وئ چي ستاسو معامله له هغه
رب سره ده چي په هر څه پوهېږي ،په هغه څه هم چي تاسو
ئې پټوئ او په هغه څه هم چي تاسو ئې څرگندوئ.
ً چي سمه الر
 له تاسو چي څوك دا كار وكړي نو يقينا
ئې وركه كړې ،له هغي الري كوږ شوى چي د هللا تعالى په
لور درومي ،په دنيا كي بريا او په آخرت كي سعادت او
فالح ورپوري تړل ې ده ،په حقيقت كي د هللا او د دين له
دښمن سره مواالت داسي معيار او مالك دئ چي له مخي ئې د
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هر چا ايمان ارزولى شو ،چا چي د دين دښمنو ځواكونو
په وړاندي خپل حساسيت ،نفرت او عداوت له السه وركړ،
كركه او عداوت ئې په محبت او مؤدت بدل شو ،هغوى له
ده سره او ده له هغوى سره خواخوږي څرگنده كړه ،هغوى
ته ئې د دوستۍ الس اوږد كړ ،نه د كفر جبهه له ده د
خطر احساس وكړي او نه دى دغي جبهې ته د دښمن په
سترگه وگوري ،دواړه يو بل ته طمع او هيله ولري ،دې
كس په حقيقت كي د كفر په وړاندي خپل حساسيت له السه
وركړى ،ايمان ئې صدمه ليدلې ،د ايمان ځال ئې تته شوې،
له فكري او اخالقي پلوه د كفر جبهې ته نږدې شوى ،د
ايمان دعوى ئې دروغجنه ده ،هغه حساسيتونه ئې په زړه
كي ځپل شوي چي منشأ ئې رښتينى ايمان وي .د ايمان له
كرښي د انسان د انحراف وروستۍ نښه دا ده چي د كفر په
وړاندي ئې حساسيت تت شي او په خپل قول او عمل كي د
كفارو په اړه خپله خواخوږي او مواالت ښكاره كړي ،د دې
نښي له څرگندېدو وروسته د ده او د كفر تر منځ د پام
او اعتبار وړ واټن نه دئ پاته.




  




   
 -2كه په الس ورشئ نو دښمنان به مو وي او خپل
السونه او ژبي به د تاوان په موخه ستاسو په لوري
دراوږدوي او دا به خوښوي چي تاسو هم كافران شئ.
( -)2د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 كه مناسب فرصت تر السه كړي او پر تاسو ئې الس بر شي
ً به ئې دښمني درته جوته شي او له الس او ژبي
نو حتما
به ئې تاسو ته تاوان رسېږي او دا به خوښوي چي تاسو د
دوى په څېر كافران شئ.
 هغه چا ته د دوست په سترگه مه گورئ چي مسلمانان
ئې له الس او ژبي خوندي نه دي ،له هر فرصت په استفادې
سره غواړي په خپل الس او ژبي سره مسلمانانو ته تاوان
ورس وي ،په كمين كي دئ ،كه تاسو په داسي حالت كي

د قرآن پلوشې
الممتحنه
353
ومومي چي د خپل تېري له نتائجو ډاده وي نو له تېري
به ډډه ونه كړي ،دښمني به ئې جوته شي ،پوه به شئ چي
دى د دوست په جامه كي مناسب فرصت ته منتظر دښمن دئ،
هڅه او خوښه ئې دا ده چي تاسو د دوى په څېر شئ ،د
ايمان له الري ستاسو د كږولو ،د دوى په الري د تگ
لپاره ستاسو د چمتو كولو او له فكري او اخالقي پلوه
په دوى پوري ستاسو د تړل كېدو لپاره پراخي او
خطرناكي منصوبې لري ،يعني هم له هغه چا سره له دوستي
ډډه وكړئ چي مسلمانان ئې له الس او ژبي خوندي نه وي
او هم له هغه چا سره چي له فكري پلوه د مسلمانانو
مقابله كوي او د دوى د انحراف په لټه كي وي.














  
 -3هيڅكله به نه ستاسو خپلوان گټه درورسوي او نه
مو اوالد ،د قيامت په ورځ به ستاسو تر منځ بېلوالى
راولي ،او هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې
كوئ.
( -)8يعنى داسي نه چي د خپلوۍ تر اغېز الندي هغه څوك
د دوست په توگه ونيسئ چي په كار ده د خپل ايمان په
حكم هغه دښمن و گڼئ ،د چا عقيده او تگالره چي له تاسو
بېله وي او په پاى كي به ئې ټولي اړيكي درسره قطع
كېږي او ستاسو تر منځ به بېلتون رامنځته كېږي؛ هغه
ته هيڅكله د دوست په سترگه مه گورئ.
قرآن خپل مخاطب ته الرښوونه كوي چي خپلي اجتماعي
اړيكي د ايمان او عقيدې له مخي وټاكي ،نوري پولي او
پيوندونه لغو او باطل وگڼي ،ورته وايي :د قيامت په
ورځ او هغه مهال چي وروستۍ پرېكړه به كېږي؛ ټول خلك
به د خپل ايمان او عقيدې له مخي سره بېلېږي ،نوري
اړيكي به ئې شلېږي ،هلته به نسبي اړيكي نه څوك له
عذاب ژغورلى شي او نه جنت ته رسولى ،نو چي پايله
داسي ده او دا د ويني ،رنگ او نسب پيوندونه گټه نه
رسوي او د قيامت په ورځ به شلېږي؛ ولي به د دې سستو
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،او شلېدونكو اړيكو د بقاء او تحكيم لپاره له ظالم
 او په دې سره،مشرك او كافرو خپلوانو سره دوستي پالو
به خپل ايمان له خطر سره مخامخ كوو او له هللا تعالى
!!سره به خپلي اړيكي شلوو؟








































    












  














   



    



 
 بې شكه چي تاسو ته په ابراهيم او د ده په-4
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ملگرو كي غوره بېلگه شته؛ هغه مهال چي خپل قوم ته
ئې وويل :له تاسو او له ټولو هغو معبودانو بې زار
يو چي تاسو ئې له هللا پرته لمانځئ ،له تاسو منكر
يو ،زمونږ او ستاسو ترمنځ به عداوت او دښمني د تل
لپاره او تر هغه څرگنده وي چي تاسو يوازي پر يوه
هللا ايمان راوړئ ،مگر خپل پالر ته د ابراهيم هغه
ً به تا ته بخښنه غواړم په داسي حال
وينا چي حتما
كي چي له هللا تا ته كوم څه په واك كي نه لرم ،اې
زموږ ربه! پر تا مو توكل كړى ،ستا لوري ته مو
رجوع كړې او بېرته ستنېدا ستا لوري ته ده -3 ،اې
زموږ ربه! موږ هغو ته يوه آزموينه مه كړې چي كفر
ئې غوره كړى او اې زموږ ربه! موږ ته بخښنه وكړه،
ً چي تاسو
ً چي ته باحكمت عزتمن يې -6 ،يقينا
يقينا
ته په هغوى كي ښكلې اقتداء ده ،هغه چا ته چي هللا او
د آخرت ورځي ته هيله ساتي ،او چا چي مخ واړاوو نو
ً چي هللا ستايل شوى غني دئ.
يقينا
( -)6-4دلته د مخكنيو اساسي مطالبو لپاره يوه تاريخي
بېلگه زموږ په وړاندي انځور شوې ،د كافر او مشرك قوم
او خپلوانو په وړاندي د ابراهيم ﹽ او د ده د موحدو
ملگرو دريځ زموږ مخي ته ږدي چي په ترڅ كي ئې د مواالت
په څرنگوالي ښه پوه شو او د هر ډول ابهام او شك مجال
له منځه والړ شي ،موږ ته وايي:
 د ابراهيم ﹽ او د ده د خداى پالو ملگرو په تگالري
كي د مؤمنانو لپاره غوره بېلگه شته؛ راشئ وگورو چي د
خداى پالو او موحدينو ستر جد ابراهيم عليه السالم چي
قرآن د خليل هللا لقب وركړى ،ستر موحد ،د مسلمان ملت
جد ،د تاريخ اتل بت ماتوونكى ،د بيت هللا معمار ،د حج
لومړنى مؤذن ،د خلكو امام او الرښود ،په سختو سختو
الهي آزموينو كي بريالى ،او د ده رښتيني او مؤمنو
ملگرو له خپل مشرك قوم او كافرو خپلوانو سره څه كړي
قصې په ترڅ كي څه درس
او قرآن موږ ته د دوى د
راكوي؟! څه دريځ او تگالره ئې غوره كړې؟ قرآن موږ ته
وايي چي دوى خپل قوم ته وويل :له تاسو او له ټولو
هغو معبودانو بې زار يو چي تاسو ئې له هللا پرته
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لمانځئ ،يعني له دې وروسته له ټولو هغو اړيكو بې زار
يو چي تر نن پوري مو له تاسو سره درلودې ،نور زموږ
او ستاسو تر منځ د دوستۍ او خپلوۍ هيڅ اړيكه نشته،
ټولي اړيكي مو شلولې دي ،ستاسو له دروغجنو آلهه او
معبودانو كركه لرو ،له هر هغه څه خپل برائت او
بېزاري اعالنوو چي تاسو ئې له هللا تعالى پرته لمانځئ.
گورئ چي ابراهيم ﹽ او د ده خداى پال او مؤمن ياران
هم له (مشرك قوم) خپله بې زاري اعالنوي او هم د دوى
له (كاذبو اصنامو او معبودانو) ،نور نو نه قومي او
نسبي اړيكو ته ارزښت وركوي او نه د مشرك قوم
معبوادنو ته احترام او درناوى!! داسي نه وايي چي د
(نمرود) په خالف د (ولس) د حمايت او مرستي ترالسه كولو
لپاره كه د ولس پر (اصنامو) د درناوي څادر وغوړوو او
د گالنو گېډۍ ئې مخي ته كېږدو دا كار جائز دئ او كومه
شرعي مانع نه لري!!! بر عكس وايي:











   



االنبياء30:
او پر هللا قسم چي ستاسو د بتانو څه بندوبست به كوم ،له
هغه وروسته چي تاسو مخ واړوئ او تر شا شئ ،نو له ستر
پرته ئې هغوى ټوټې ټوټې كړل ،د دې لپاره چي هغه ته
به رجوع وكړي.
نه يوازي دا چي له خپل مشرك قوم سره خپلي اړيكي
شلوي او د دوى له دروغجنو معبودانو انكار كوي بلكي
نفي او انكار كافي نه گڼي او په صريحو الفاظو اعالن
كوي چي له نن وروسته به زموږ او ستاسو تر منځ
(عداوت) او (بغض) تر هغه په مستمره او انقطاع نه
منونكې توگه ادامه كوي چي تاسو له شرك او كفر الس
واخلئ او پر يوازيني رب ايمان راوړئ ،دا دئ گورئ چي
د شرك او كفر د جبهې په وړاندي د ابراهيم ﹽ او د ده
د خداى پالو پلويانو او امتيانو په چلن كي د (دوستۍ)
پر ځاى (عداوت) او د (نرمښت او مداهنت) پر ځاى (بغض
او كركه) اعمال كېږي ،هغوى ته وايي :له تاسو منكر
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يو ،زمونږ او ستاسو ترمنځ به عداوت او دښمني د تل
لپاره او تر هغه څرگنده وي چي تاسو يوازي پر يوه هللا
ايمان راوړئ.
 مؤمنانو ته ويل شوي :تاسو ته دا سپارښتنه نه ده
شوې او هللا تعالى پر دې نه يئ مكلف كړي چي په هغي وينا
كي به د ابراهيم ﹽ متابعت كوئ چي خپل پالر ته ئې
ً به تا ته له هللا تعالى بخښنه غواړم په داسي
وويل :حتما
حال كي چي له هللا تا ته كوم څه په واك كي نه لرم ،يعني
تاسو له دې منع شوي يئ چي د خداى له دښمنانو سره
خواخوږي ولرئ ،له هيچا په دې اړه متابعت مه كوئ ،كه
څه هم ابراهيم عليه السالم ستاسو لپاره غوره بېلگه او
ستاسو امام او الرښود دئ چي بايد په هغه پسي اقتداء
وكړئ خو نه په دې كار كي ،ځكه هغه له خپل پالر سره د
يوې ژمني له مخي دا كار كولو خو كله چي پوه شو هغه د
خداى دښمن دئ له دعاء ئې الس واخيست او خپل برائت ئې
اعالن كړ :قرآن په دې اړه فرمايي:







   





    




التوبه114 :
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 زار شو ،يقينا
خاوند وو.
 له هغه وروسته چي ابراهيم عليه السالم او ياران ئې
له خپل قوم او د دوى له دروغجنو معبودانو خپل برائت
څرگندوي ،خپل مستمر بغض او عداوت اعالنوي؛ په دې
تلپاته او نه پخال كېدونكې مبارزې كي؛ سره له دې چي
تش السي دي او سره له دې چي د دوى او دښمن تر منځ د
ځواك ،عدد و عدة له پلوه ژور توپيرونه شته ،خو هغوى
پر خپل رب توكل كوي ،له هللا تعالى پرته بل ته د مرستي
الس نه اوږدوي ،بل درشل ته پناه نه وړي ،خداى ځان ته
هغي
وه،
ترې
زغم
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كي وايي :اې زموږ ربه! پر
ته مو رجوع كړې او بېرته
زموږ ربه! موږ هغو ته يوه
غوره كړى او اې زموږ ربه!

كافي گڼي او په خپلي دعاء
تا مو توكل كړى ،ستا لوري
ستنېدا ستا لوري ته ده ،اې
آزموينه مه كړې چي كفر ئې
موږ ته بخښنه وكړه،
يعني پر خپل رب توكل كوي ،له بل هر چا او هر لوري
په بشپړي بې نيازۍ او استغناء سره د هللا تعالى لوري ته
رجوع كوي ،هره پېښه او حادثه له دې كبله په ورين
تندي مني او پر نتائجو ئې راضي او قانع وي او په
وړاندي ئې صبر كوي چي مطمئن دي په پاى كي د خپل رب
لوري ته درومي او اجر به ئې ترالسه كوي ،له هللا تعالى
مرسته غواړي چي دوى د كافرانو په وړاندي د ابتالء او
آزمېښت وسيله ونه گرځوي داسي چي مسلمانان ضعيف او
كمزوري وگڼي ،ځيني ئې پرې تېرى وكړي او تر تعذيب
الندي ئې ونيسي ،ځيني نور سره له دې چي د اسالم پر
حقانيت پوه شوي خو د مسلمانانو ضعف او پرېشان حالت
ته په پام سره له دې ډډه وكړي چي خپل ايمان څرگند
كړي ،له دې وېري چي دا كار به ئې له هغو كړاوونو سره
مخامخ كړي چي موږ ورسره مخامخ يو ،داسي نه چي زموږ
پرېشان حالت نور له ايمان راوړلو منصرف كړي او د كفر
په غېږ كي پاته شي!!
دوى په دې باور دي چي هللا تعالى عزيز او حكيم دئ،
په دې قادر دئ چي دوى ته پر دښمن برى وركړي كه څه هم
د زور ځواك ،عدد و عدة او وسائلو او ذرائعو له پلوه
دښمن برالسى دئ ،عزيز خداى د مغرور او په ظاهر كي
ځواكمن او برالسي دښمن په ماتولو او ځپلو او په ظاهر
كي كمزورو او تش السو مؤمنانو ته د بريا په وركولو
قادر دئ ،همداراز په دې باور دي چي په هري پېښي كي
دوى ته خير او مصلحت مضمر دئ ،دا ځكه چي پېښي د هغه
هللا تعالى په اراده رامنځته كېږي چي حكيم دئ ،نه د ضعف
او ناتوانۍ احساس كوي ځكه پر عزيز او غالب رب باور
لري او هغه ته ئې پناه وروړې ،او نه ئې پېښي او
حوادث وېرولى او مأيوس كولى شي ځكه ولي او نصير رب
ئې حكيم دئ او په هري پرېكړي كي ئې خير او مصلحت
مضمر دئ ،خپل رب ته ئې په هر حالت كي وينا دا وي:
ً چي ته باحكمت عزتمن يې!!
يقينا
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ً چي تاسو ته
 مؤمنانو ته يو ځل بيا ويل شوي :يقينا
په هغوى كي ښكلې اقتداء ده ،هغه چا ته چي هللا او د
آخرت ورځي ته هيله ساتي ،او چا چي مخ واړاوو نو
ً چي هللا ستايل شوى غني دئ .يعنى هغو مؤمنانو ته
يقينا
چي د خپل رب له تأييد او رحمت مأيوس نه دي او د خپل
ايمان او نېك عمل اخروى اجر ته هيله لري ،د ابراهيم
عليه السالم او د ده د خداى پالو يارانو تگالره ئې
غوره كړې او په هغوى پسي ئې اقتداء كړې ،دوى به د
دښمن په وړاندي قاطع او پرېكنده دريځ غوره كوي ،دا
وېره به نه لري چي له دښمن سره مقاطعه ،د كفري
ځواكونو په وړاندي د عداوت او بغض اعالن به نه د دوى
د ماتي باعث شي او نه د دوى د هلو ځلو او قربانيو د
ضائع كېدو باعث ،كه څه هم د دښمنانو جبهات متعدد او
سنگرونه ئې ځواكمن برېښي ،غيور او د مؤمنانو مدافع
رب به دوى د دښمنانو په وړاندي يوازي نه پرېږدي ،څوك
چي د داسي تگالري او دريځ له غوره كولو ډډه وكړي،
(طمع) يا (خوف) ئې له دښمن سره روغي جوړي ته وهڅوي،
له هللا تعالى مأيوس شي او بل درشل ته الس اوږد كړي،
(غني) او (حميد) رب له داسي ضعيف النفس او مأيوس
وگړو بې نياز دئ او له دې ډېر لوړ چي د خپل مؤمن
بنده پر داسي كړني راضي شي ،او داسي وگړي په خپل
(غالب حزب) او (منصور جند) كي ومني.








   




  
 -0ښايي هللا به ستاسو او د دوى د هغو وگړو تر منځ
دوستي راپيدا كړي چي دښمني مو ورسره كړې ،هللا قدير
دئ او هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)0په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي
تلوار او عجله مه كوئ ،داسي نه چي د جگړي ژر پاى ته
رسېدو تلوسه مو له دښمن سره ناسمي روغي جوړي ته
وهڅوي ،هيله ده ستاسو همدا اوسنى قاطع او نه پخال
كېدونكى دريځ د دې باعث شي چي هللا تعالى دا جگړه په دې
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تو گه پاى ته ورسوي چي هغوى ته د ايمان راوړلو او له
مسلمانانو سره د يو ځاى كېدو توفيق وركړي ،هللا تعالى
هم قدير دئ او هم مهربان بخښونكى.





   
  





    



   



  


   
  
  
 -8هللا له هغو نه يئ منع كړي چي له تاسو سره نه دي
جنگېدلي او تاسو ئې له خپلو مېنو نه يئ ايستلي،
له دې چي ښېگڼه ورسره وكړئ او عادالنه چلن ورسره
ً چي
ً چي هللا داسي مقسطين خوښوي -5 .يقينا
وكړئ ،يقينا
هللا يوازي له هغو خلكو سره چي د دين له كبله له
تاسو سره جنگېدلي ،تاسو ئې له خپل ټاټوبي ايستلي
يئ او ستاسو په ايستلو كي ئې د (دښمن) ملتيا كړې،
له مواالت منع كړي يئ ،او څوك چي له هغوى سره
مواالت وكړي همدا دوى ظالمان دي.
( -)5-8په دې مباركو آيتونو كي كافران له مسلمانانو
سره د خپل چلن او دريځ له مخي په څو ډلو وېشل شوي او
د هري ډلي په وړاندي د مسلمانانو دريځ په دې توگه
توضيح شوى:
 هغه چي نه په خپله له مسلمانانو سره جنگېدلي ،نه
ئې د بل مرسته كړې ،نه ئې په خپله مسلمانان له خپل
كلي او كور ايستلي او نه ئې د دوى په ايستلو كي د بل
مرسته او ملگرتيا كړې .د دوى په اړه مسلمانانو ته
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ويل شوي :هللا تعالى له دغو سره نه له (بر :ښېگڼي) ،منع
كړي يئ او نه له (قسط :انصاف او عدالت) ،نه يوازي نه
يئ منع شوي بلكي هللا تعالى دا خوښوي چي له دوى سره په
خپل چلن كي عدالت او قسط مراعات كړئ.
 هغه چي له مسلمانانو سره جنگېدلي ،مسلمانان ئې له
خپلو استوگنځيو ايستلي او له نورو سره ئې د
مسلمانانو په ايستلو كي مرسته كړې ،د دوى په اړه
مسلمانانو ته الرښوونه شوې چي له دې محارب دښمن سره
به له مواالت ډډه كوئ .مواالت هغي دوستۍ ته وايي چي په
متقابلي دفاع والړه وي ،داسي دوستي له محاربو دښمنانو
او د دوى له مالتړو سره ناروا ده.
قرآن موږ ته ځيني نور هم راښيي چي كه څه هم د
دښمن په خوا كي او د هغه تر سلطې الندي اوسېږي خو موږ
د هغوى په ضد له جگړي منع شوي يو ،دې مبارك آيت ته
ځير شئ:
    
   
   








  




  
    




النساء50 :
له هغو پرته چي له كوم داسي قوم سره پيوست كېږي چي
ستاسو او د دوى ترمنځ كومه معاهده وي او يا تاسو ته
په داسي حال كي راشي چي سينې ئې له دې تنگي شوې وي
چي له تاسو سره وجنگېږي او يا له خپل قوم سره
وجنگېږي او كه هللا غوښتى نو دوى به ئې درباندي مسلط
ً درسره جنگېدل ،نو كه درنه يوې
كړي وو او بيا به حتما
خوا ته شول او درسره ونه جنگېدل او روغه جوړه ئې
دروړاندي كړه ،نو بيا هللا تاسو ته پر دوى (د تېري)
كومه الر گودر نه دئ ټاكلى.
دا مبارك آيت وايي :په دوو صورتو كي د هغو خلكو
له نيولو او وژلو ډډه وكړئ چي د كافرانو تر سلطې
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الندي اوسي:
 له داسي قوم سره ئې خپل پيوستون اعالن كړى وي چي
تاسو ورسره د عدم تعرض معاهده لرئ.
 تاسو ته په داسي حال كي راشي چي له جگړو كركه
څرگندوي ،ستومانه دي ،نه له تاسو سره جنگېدل غواړي
او نه له خپل قوم سره.
يعني دا چي يوه ډله ستاسو په خالف له جگړي الس
ً مثبت ځواب
اخلي ،دا د هللا يوه پېرزوينه وگڼئ ،فورا
وركړئ ،غوښتنه ئې ومنئ او د دوى په خالف له جگړي ډډه
وكړئ .كه دوى يوې خوا ته شول ،درسره ونه جنگېدل او
روغه جوړه ئې دروړاندي كړه ،نو بيا پر دوى باندي د
تعرض هيڅ حق نلرئ ،هللا تعالى د دې اجازه نه ده دركړې
چي د دوى په خالف وسله استعمال كړئ.
متأسفانه ځيني داسي دي چي مواالت ،مودة او ميثاق
په يوه معنى تعبيروي ،د ميثاق د لفظ په رد كي پر
داسي آيتونو استناد كوي چي له محاربو كافرانو سره د
مواالت او مودة په اړه راغلي!! دوى پرته له دې چي
لومړى د دغو قرآني مفاهيمو په معنى ځان پوه كړي ،بيا
د هغو آيتونو تفسير ولولي چي دغه مفاهيم په كي
راغلي ،بيا په خپل خپل ځاى او مورد كي هغوى وكاروي
او استناد پرې وكړي ،په دې ځان پوه كړي چي د ميثاق
معنى په پښتو كي (تړون) ده ،تړون هم له محارب دښمن
سره كېدى شي او هم له بل هر لوري سره ،البته له خپلو
شرائطو سره سم ،رسول هللا ﹽ تر بعثت وړاندي هم له قريشو
سره ميثاقونه كړي او تر بعثت وروسته هم ،له يهودو او
نورو قومونو سره ئې په مدينه كي ځانگړي ميثاقونه
درلودل ،مواالت د متقابلي دفاع تړون ته وايي چي له
محارب دښمن سره ئې نه مجال شته او نه جواز ،مودة
دوستي او محبت ته وايي چي له محارب دښمن سره حرام او
له خپلوانو كافرانو سره جائز دئ ،متأسفانه دوى د
قرآن بېل بېل آيتونه سره خلط كړي!! كله له محارب
دښمن سره د مواالت د نهي آيت باندي استناد كوي او نور
له پامه غورځوي او د هر كافر وژل جائز او حتى فرض
گڼي ،او كله له غير محارب كافر سره د بر او ښېگڼي
اړوند آيت باندي استناد كوي او له محارب دښمن سره
مواالت هم جائز انگېري!! خو قرآن له يوې خوا د هغو
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(كچه او له چتې وتلي انقالبيونو) پر غلط تصور د بطالن
كرښه كاږي چي د كافرانو تر سلطې الندي هر استوگن واجب
القتل گڼي!! او له بلي خوا د هغو منافقينو دريځ په
كلكه ردوي چي له محارب دښمن سره مواالت هم روا گڼي.
لپاره دا
په دې مباركو آيتونو د الښه پوهېدو
مطالب په پام كي ولرئ:
 د اوم آيت له فحوى معلومېږي چي له كفارو سره
مواالت كول د هغه چا كار دئ چي د جگړي له دوام ستړي
شوي ،په جنگ كي له بري مأيوس شوي ،گمان نه كوي چي له
دښمن سره به د مسلمانانو ستونزه د مقاومت د دوام او
له تفاهم او روغي جوړي د اجتناب او ډډي كولو له الري
حل شي ،دوى ته ويل شوي :ښايي هللا به ستاسو او د دوى د
هغو وگړو تر منځ مودة (دوستي) راپيدا كړي چي دښمني
مو ورسره كړې ،هللا قدير دئ او هللا مهربان بخښونكى دئ.
يعني داسي مه انگېرئ چي له محارب دښمن سره د عدم
مواالت او د دښمن شرائطو ته له غاړي اېښودو پرته به د
صلحي او روغي جوړي احتمال او د نښتو پاى ته رسولو
امكان د تل لپاره له منځه والړ شي ،او تاسو به د خپلي
بريا او اسالم ته د خلكو رابللو امكانات له السه
وركړئ ،بر عكس بايد مطمئن اوسئ چي پر همدې تگالري د
ټينگار او له مشروطي روغي جوړي د اجتناب په نتيجه كي
به هللا تعالى دا (جگړه) ستاسو په گټه پاى ته ورسوي ،د
اسالم بريا به محققه كړي ،بايد عجله او تلوار ونه كړئ
او داسي حل ته غاړه مه ږدئ چي له خپلو اصولو او
اهدافو د تنازل په معنى وي ،بايد صبر وكړئ ،مقاومت
ته دوام وركړئ ،تر هغه چي د دښمن د بشپړي ماتي په
نتيجه كي ستونزه د تل لپاره حل شي او ډاډمنه صلح
تأمين شي.
 حقيقت دا دئ چي هيڅ اسالمي نهضت د دښمن د تشدد ،د
مؤمنو او وفادارو دعوتگرانو او مبارزينو په نيولو،
تړلو او وژلو سره نه مري ،بلكي د دښمن په وړاندي د
انعطاف او تنازل او له
دعوتگرانو او مبارزانو د
خپلي اصلي تگالري د انحراف ،په نيمي الري كي ستړيا او
د مبارزې له دوام ناهيلي كېدا ئې وژني ،په هره
پيمانه چي دعوتگر په خپل دريځ او مورچلي كي صابر،
ثابت او استوار وي ،د ستونزو او كړاوونو له گاللو
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سره سره له خپلو سپېڅلو اهدافو تنازل نه كوي او د
ايمان له كرښي ښي او كيڼ لوري ته نه كږېږي ،او د
دښمن په وړاندي انعطاف نه كوي ،په همدې پيمانه د خپل
دعوت حقانيت خلكو ته ثابتوي ،خپل مخاطبين اقناع كوي
او د خپلي مبارزې د بريا الر آواروي.
 ورپسې په اتم آيت كي هغه كسان ښودل شوي چي له دې
مقاطعې مستثنى شوي او له دوى سره د ښېگڼي او قسط
سپارښتنه شوې .بايد متوجه وو چي ځيني دا څرگند آيت
غلط تعبيروي او له محارب دښمن سره د مواالت د جواز په
اړه پرې استناد كوي ،حال دا چي د دې آيت الرښووني دا
دي:
الف :دا استثناء د هغو په اړه ده چي له اسالم او
مسلمانانو سره د زمكي په هيڅ گوټ كي په جگړي كي
مخامخ يا بالواسطه ښكېل نه وي ،هيڅ مسلمان ئې له خپل
ټاټوبي نه وي ايستلى ،نه په خپله د مسلمانانو په ضد
جگړي او د دوى په اخراج كي ښكېل وي او نه له بل سره
په دې تېري كي ملگرتيا كوي.
ب :له داسي خلكو سره له (بر) او (قسط) نه يئ منع
شوي( ،بر) د ښېگڼي ،مواسات ،حسن معاشرت او نېك چلن
په معنى دئ او په هيڅ توگه د (مواالت)( ،استعانت) او
(تناصر) معنى نه افاده كوي ،معنى ئې يا دا ده چي دا
غيرمحارب خلك د دعوت مخاطبين دي چي بايد د اسالم لوري
ته د دوى د بلني په موخه او له دې كبله چي دوى له
اسالم او مسلمانانو سره له دښمنۍ ډډه كړې نېك او ښه
چلن ورسره وشي ،او يا په دې سره شخصي او انفرادي
مواسات ته اشاره شوې په دې معنى چي كه څه هم د دوى
له عقيدې او عمل كركه لرئ خو د شخصي تعلقاتو او
خپلوۍ په حد كي له هغوى سره احسان او ښه چلن وكړئ .د
(قسط) له صيغې هم دوه مطلبه ترالسه كېدى شي ،لومړى دا
چي تاسو د قسط او عدالت په مراعات مكلف يئ ،د دې
مكلفيت تقاضا دا ده چي له هغه چا سره ونه جنگېږئ چي
له تاسو سره نه جنگېږي ،او هغه څوك له خپل ټاټوبي
ونه باسئ چي ستاسو په ايستلو كي ئې څه برخه نه وه،
دوهم دا چي دا سپارښتنه د مسلمانانو د غلبې په پړاو
پوري مربوطه ده او معنى ئې دا ده چي كله تاسو غالب
او غيرمحارب كفار مغلوب وي نو ستاسو مسئوليت دا دئ
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چي د ټولو په اړه به قسط او عدل مراعاتوئ ،داسي نه
چي په خپلو تعلقاتو او تصرفاتو كي د قسط له پولو
تجاوز وكړئ ،د عقيدې او مذهب د اختالف له كبله كوم
انسان له خپلو انساني حقوقو محروم كړئ ،له محارب
دښمن سره د (مواالت) تحريم بايد داسي تعبير نه كړئ چي
د دوى په اړه د قسط او عدل له مراعات هم منع شوي
يئ!!
 په نهم آيت كي په دې اړه مزيد وضاحت شوى او ويل
شوي :له هغو سره له (بر) او (قسط) نه يئ منع شوي چي
له تاسو سره نه دي جنگېدلي بلكي له هغو سره له
(مواالت) منع شوي يئ چي له تاسو سره د دين له كبله
جنگېدلي او ستاسو په ايستلو كي ئې الس درلود ،څوك چي
له دوى سره مواالت وكړي ظالم دئ ،له دين سره ئې ظلم
كړى او له هغو مؤمنانو سره ئې ظلم كړى چي د دغو
كافرانو له لوري پرې ظلم شوى او له خپل استوگنځي
ايستل شوي ،او د دين له دښمنانو سره ئې د معادات پر
ځاى مواالت كړي.
يو روايت دا مطلب ډېر ښه واضح كوي :د ابوبكر ﹽ
مېرمني قتيله بنت عبدالعزى له ايمان راوړلو ډډه وكړه
او د ابوبكر ﹽ له هجرت وروسته په مكه كي پاته شوه ،د
حديبيې له صلحي وروسته چي د مكې او مدينې تر منځ د
تگ راتگ لړۍ پيل شوه هغه د خپلي لور اسماء بنت
ابوبكر رضى هللا عنهما د ليدلو په موخه مدينې ته ورغله،
خپلي لور ته ئې ځيني هديې هم له ځان سره درلودې،
اسماء رضى هللا عنها تر مالقات وړاندي رسول هللا ﹽ ته ورغله
او پوښتنه ئې وكړه :يا رسول هللا! زما مور راغلې او هغه
مشركه ده آيا زه ورسره خپلوي وپالم؟ رسول هللا ﹽ
وفرمايل :هو؛ خپلوي ورسره وپاله.
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له عروه د اسماء رضى هللا عنهما زوى وايي :زما مور په
سر كي له خپلي مشركي مور سره له مالقات ډډه كوله خو
له هغه وروسته چي رسول هللا ﹽ اجازه وركړه له هغې سره
ئې وليدل.
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دا روايت له مشركينو سره د صحابه وو چلن په ښه او
واضح توگه زموږ په وړاندي انځوروي ،يوه لور له خپلي
هغي مور سره له ليدلو ډډه كوي چي له اوږدې مودې
وروسته او له لري واټن ،له شپو ورځو مزل وروسته د دې
ليدلو ته ورغلې ،له دې كبله ډډه كوي چي وېرېږي دا
ليدنه له كافر او مشرك سره د مواالت په ضمن كي رانشي،
له هغه وروسته ورسره گوري چي رسول هللا ﹽ د خپلوۍ پاللو
اجازه وركړه!!
د قرآن گڼ شمېر آيتونه مؤمنانو ته په جدي او قاطع
الفاظو سپارښتنه كوي چي له كافرانو سره له مواالت ډډه
وكړي ،لكه چي فرمايي:




   











هود113 :
او د ظالمانو په لوري تمايل مه كوئ كه نه نو په اور
به اخته شئ ،په داسي حال كي چي له هللا پرته هيڅ اولياء
نه لرئ ،بيا به مو هيڅوك مرسته ونه كړى شي.
په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي د
ظالمانو په لوري تمايل مه كوئ كه نه نو د دوزخ اور
به مو په برخه شي او د هللا تعالى له تأييد او مالتړ به
محروم شئ او داسي څوك به ونه مومئ چي ستاسو مرسته
وكړى شي .دلته مؤمنانو ته ويل شوي چي نه يوازي د
ظالمانو ملگرتيا ونه كړي او له دوى سره له دوستۍ ډډه
وكړي بلكي د دوى په لوري له ميالن او پر دوى له باور
او اعتماد هم ځان لري وساتي ،د كافرانو او مشركانو
په ځاى د ظالمانو صيغه راوړل ښيي چي له هر ظالم سره
له تمايل ښودو ممانعت مراد دئ.
د دې آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي
مسلمانان له كافرانو سره له داسي (مواالت) منع شوي چي
د اتكاء او تناصر په معنى وي ،هللا تعالى د نهي په صيغه
فرمايي چي پر ظالمانو اتكاء مه كوئ او هغوى ځان ته
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تكيه او ركن مه جوړوي كه نه نو د هللا تعالى له تأييد
او نصرت به محروم شئ او بيا به داسي څوك ونه مومئ چي
ستاسو د ولي او نصير په توگه عمل وكړي او ستاسو
مرستي ته دروړاندي شي .نو داسي نه چي د ظالمانو د
مرستي تر السه كولو په موخه داسي كار وكړئ چي له كبله
ئې د خيرالناصرين رب له حمايې او تأييد محروم شئ!!
همداراز فرمايي:










     
    








آل عمران28 :
 

مؤمنان دي له مؤمنانو عالوه كافران په دوستۍ نه نيسي
او څوك چي دا كار وكړي نو په هيڅ څه كي له هللا سره نه
دئ ،مگر دا چي له دوى څه وېره ولرئ او هللا خو تاسو له
خپل ځان په حذر كوي او ورگرځېدنه خو د هللا په لوري ده.
يعني مؤمنان به يوازي له مؤمنانو سره دوستي كوي،
له دوى پرته به نور خلك دوستان نه گڼي ،له كافرانو
سره به دوستي نه كوي ،هر څوك چي له كافرانو سره
دوستي وكړي نو خپلي ټولي اړيكي ئې له هللا سره شلولې
دي ،د هللا له حزب وتلى دئ ،نه د هللا د دين په حلقه كي دئ
او نه ئې له هللا سره كوم تعلق پاته دئ ،مگر دا چي د
كافرانو په الس كي پرېوتى وي ،له كوم سخت خطر سره
مخامخ وي ،هغوى ئې په مرگ تهديدوي ،د دوى له وېري دې
ته اړ شوى وي چي د دوستۍ الفاظ ورته ووايي ،داسي څه
ورته ووايي چي هغوى ئې خپل دوست وگڼي او په دې سره
هغه خطر دفع كړي او د دوى له شر ځان وژغوري .په داسي
سخت او اضطراري حالت كي تاسو ته د داسي الفاظو د
ويلو اجازه او رخصت دركړى شوى ،هللا تعالى په داسي حالت
كي حتى د كفر د كلمې په ويلو او له اسالم د انكار په
كولو هم تاسو نه نيسي .خو په دې حالت كي هم څو خبري
په پام كي ولرئ:
 له دښمن د وېري پر ځاى له هللا ووېرېږئ ،كه په خپل
دين د ټينگار په نتيجه كي وژل كېږئ ،نو څه پروا لري،
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مرگ خو هسي هم راځي ،هسي به هم خپل رب ته ورگرځئ،
آيا دا غوره نه ده چي دا مرگ مو د شهادت مرگ وي؟
 له دوى ستاسو وېره بايد هومره نه وي چي له هللا
ستاسو په وېري غالبه شي او په تاسو باندي هغه كار
وكړي چي هللا تعالى ئې اجازه نه ده دركړې ،مبادا د كوم
مسلمان د وژلو او يا اسالم او مسلمانانو ته تاوان
رسولو په بيع دا كار وكړئ.
دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ ته الرښوونه كوي
چي له كافرانو سره به له دوستۍ ډډه كوو او له دوى
سره د دوستۍ په سبب زموږ ټولي اړيكي له هللا سره قطع
كېږي ،له بلي خوا د وېري په حالت كي او هلته چي يو
مسلمان د كافرانو په الس كي پرېوتى وي او په مرگ ئې
گواښي ،هغه ته دا اجازه وركوي چي دښمن ته د دوستۍ او
ملگرتيا خبره وكړي ،خو په دې شرط چي په دې كار سره
به اسالم او مسلمانانو ته تاوان نه رسوي ،يوازي د ځان
ژغورلو لپاره به كومه چاره او حيله لټوي ،دا رخصت د
ده د ضعف ،ناتوانۍ او مجبوريت له مخي وركړى شوى ،د
عزيمت او قوي ايمان تقاضا دا ده چي په دې حالت كي هم
د ثبات او استقامت الر غوره كړي ،په خپل ايمان ټينگ
پاته شي او د دښمن پر ځاى يوازي له يوه هللا وېره ولري
او دا ئې په پام كي وي چي مرگ د ده د ژوندون پاى نه
دئ بلكي د بل ژوندون مقدمه ده ،په دې مرگ سره هغه د
هللا په لور درومي.
له مشركو خپلوانو سره د عدم مواالت په اړه فرمايي:
   















التوبه:
 

23
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كه مو پلرونو او وروڼو
كفر تر ايمان غوره وگڼلو نو هغوى خپل دوستان مه
نيسئ ،او له تاسو چى هرچا لدوى سره دوستي وكړه ،نو
هغوى ظالمان دي.
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دا مبارك آيت څو الرښووني زموږ مخي ته ږدي:
 مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي له خپلو خپلوانو سره
به په هغه صورت كي دوستي نه پالي چي كفر ته پر ايمان
ترجيح وركوي؛ كه څه هم د دوى پلرونه او وروڼه وي.
 څوك چي د خپلوۍ په وجه له داسي كافرانو سره دوستي
پالي؛ ظالم دئ ،پر خپل ځان ظلم كوي ،له خپل دين او
ايمان سره جفا كوي ،او له خپل رب سره ئې چلن ظالمانه
دئ ،ځكه د خداى له دښمن سره دوستي كوي.
د عبد او مريي يو مهم خصوصيت دا دئ چي هغه به خپل
دوست او دښمن د خپلو تمايالتو په بنسټ او د هوى او
هوس له مخي نه ټاكي ،په دې اړه له ده اختيار سلب شوى
او هغه د خپل آقا او مالك د پرېكړي او حكم محكوم دئ،
كه كوم غالم او مريى د خپل آقا دښمن په دوستۍ ونيسي؛
هغه بغاوت كړى ،او كه هغه د خپل آقا دوست دښمن وگڼي
بيا ئې هم بغاوت كړى .نو ځكه دلته هغه څوك ظالم گڼل
شوى چي له كافرو خپلوانو سره دوستي پالي.
له دې مبارك آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي د
اسالم له نظره له كافر سره دوستي د ايمان منافي او
داسي خطرناك عمل دئ چي د ايمان نفي كوي.
له اهل كتاب سره د عدم مواالت په اړه فرمايي:
   























المائده31 :
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! يهود او نصارا په دوستۍ
مه نيسئ ،دوى په خپلو كي يو د بل دوستان دي او له
ً چي
تاسو چى چا له دوى سره دوستي وكړه ،نو هغه يقينا
ً چى هللا د ظالمانو دا ډله
د دوى له ډلي دئ او يقينا
هيڅكله نه هدايت كوي.
په دې آيت كي مؤمنانو ته ويل شوي چي يهود او
نصارا په دوستۍ مه نيسئ ،چا چي لدوى سره دوستي وكړه،
د مؤمنانو له ډلي وتلى او د يهودو او نصاراوو په ډلي
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كي شامل شوى!!
تاسو پوهېږئ چي نصارا او يهود تر نورو ټولو خلكو له
اعتقادي پلوه مسلمانانو ته ورنږدې دي ،خو د همدوى په
اړه هم حكم شوى چي دوستي به ورسره نه پالئ كه نه نو د
دوى له ډلي شمېرل كېږئ.



















     
    
   







  



  






     
   
 -10اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي مؤمني ښځي
د مهاجرو په توگه درشي نو هغوى وآزمويئ ،هللا د دوى
پر ايمان ښه پوه دئ ،كه مو هغوى مؤمني وموندلې نو
د كفارو لوري ته ئې مه ستنوئ ،نه دوى هغوى ته
حاللي دي او نه هغوى دوى ته حالل كېږي ،او هغه څه
وركړئ چي هغوى لگولي ،او پر تاسو كومه گناه نشته
چي دوى هغه مهال په نكاح كړئ چي مهر ئې وركړئ ،او
د كافرو مېرمنو په نكاح پوري منگولي مه ټينكوئ او
هغه څه وغواړئ چي تاسو لگولي او هغوى دي هغه څه
وغواړي چي دوى لگولي ،همدا د هللا حكم دئ ،چي ستاسو
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تر منځ حكم كوي او هللا باحكمت پوه دئ.
( -)10په دې مبارك آيت كي د مواالت د تحريم يوه بېلگه
زموږ په وړاندي اېښودل شوې ،د مېړه او مېرمني تر منځ
د نكاح تړون داسي دئ چي مېرمن د مېړه تر حمايت او
واليت الندي راځي ،يو له بل دفاع د دې تړون بنسټ وي،
قرآن د مؤمن او كافر تر منځ مواالت تحريم كړي نو ځكه
د مؤمن او كافر مېړه او مېرمني تر منځ د نكاح تړون
هم اعتبار نه لري ،كله چي يو ئې ايمان راوړي او بل
ئې كافر شي د دوى تر منځ د نكاح تړون فسخ كېږي،
فرمايي:
 اې مؤمنانو! كله چي مؤمني ښځي د مهاجرو په توگه
درشي نو هغوى وآزمويئ ،ځان مطمئن كړئ چي د ايمان په
غوښتنه ستاسو خوا ته درغلې ،د دوى د ايمان په حقيقت
خو هللا تعالى ښه پوهېږي خو تاسو خپله هڅه وكړئ او د
دوى له ايمان درلودلو ځان مطمئن كړئ.
 كه درته معلومه شوه چي هغوى ايمان راوړى نو د
كفارو لوري ته ئې مه ستنوئ ،دا ځكه چي نه مؤمنه
مېرمن كافر ته روا ده او نه كافر مېړه مؤمني مېرمني
ته روا دئ ،مېړونو ته ئې هغه مهر مسترد كړئ چي دغو
مېرمنو ته ئې وركړي.
 تاسو ته دا جائزه ده چي دا مېرمني د مهر په بدل
كي نكاح كړئ.
 د كافرو مېرمنو په نكاح ټينگار مه كوئ ،خپل مهر
ترې وغواړئ او رخصتي ئې كړئ.
 مؤمني مېرمني دي هم د كافرو خاوندانو پر نكاح
ټينگار نه كوي خپل مهر ئې وركړئ او دا نكاح فسخ كړئ.
 همدا د هغه هللا تعالى حكم دئ چي هم پوه دئ او هم د
حكمت خاوند ،ستاسو خير او مصلحت په همدې كي مضمر دئ
چي د دغه الهي حكم مطابق عمل وكړئ.
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 -11او كه د مېرمنو د مهر كومه برخه مو د كفارو
لوري ته له السه ووتله ،بيا مو سزا وركړه؛ نو هغو
ته چي مېرمني ئې تللې دي دومره څه وركړئ چي دوى
لگولي ،او له هغه هللا ووېرېږئ چي تاسو پرې ايمان
لرونكي يئ.
( -)11په دې مبارك آيت كي د هغو مېرمنو په اړه
مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي د كافرانو په لوري درومي،
فرمايي :كه ستاسو له مېرمنو كومه يوه د كفارو لوري
ته والړه ،هغه مهر مو ترالسه نه كړ چي هغې ته مو
وركړى ،نو كله چي تاسو له دغو كافرانو غنائم ترالسه
كړئ د هغو مؤمنانو دا تاوان جبران كړئ چي مېرمني ئې
د كفارو لوري ته تللې وي .په دې معامله كي دي ستاسو
دواړه لوري له هغه هللا ووېرېږي چي تاسو پرې ايمان
لرونكي يئ.










   











  











  
 -12اې پېغمبره! كله چي مؤمني ښځي درشي د دې
لپاره چي له تا سره په دې بيعت وكړي چي نه به له
هللا سره كوم څه شريكوي ،نه به غال كوي ،نه به زنا
كوي ،نه به خپل اوالد وژني ،نه به داسي دروغجن تور
لگوي چي د خپلو السونو او پښو منځ كي ئې افتراء
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كوي ،او نه به
كوي ،نو بيعت
وغواړه ،يقينا
ً

په كوم معروف كار كي له تا سرغړونه
ورسره وكړه او له هللا بخښنه ورته
چي هللا مهربان بخښونكى دئ.

( -)12په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته د مېرمنو د
بيعت په اړه دا الرښوونه شوې:

 اې پېغمبره! كله چي مؤمني ښځي د دې لپاره درشي
چي له تا سره په دغو خبرو بيعت وكړي چي نه به له
هللا سره كوم څه شريكوي ،نه به غال كوي ،نه به زنا
كوي ،نه به خپل اوالد وژني ،نه به داسي تور لگوي
چي د خپلو السونو او پښو منځ كي ئې افتراء كوي ،او
نه به په كوم معروف كار كي له تا سرغړونه كوي ،نو
بيعت ورسره وكړه.
ً چي هللا
 دوى ته له هللا تعالى بخښنه غواړه ،يقينا
مهربان بخښونكى دئ.
دلته د څو خبرو وضاحت په كار دئ :لومړى دا چي
بايد وگورو د دې خبري معنى څه ده چي (نه به داسي تور
لگوي چي د خپلو السونو او پښو منځ كي ئې افتراء كوي)؟
آيا مراد ئې دا دئ چي له داسي دروغجن تور لگولو به
ډډه كوي چي له خپله ځانه ئې جوړ كړى او هيڅ حقيقت نه
لري ،د السونو او پښو منځ يعني خپل نفس او هوس؟ او كه
ئې مراد دا دئ چي خپلي مخي ته والړ كوم بل انسان په
اړه له افتراء ډډه كول او په خپل رحم كي اوالد په اړه
له افتراء ځان ساتل؟ داسي معلومېږي چي دوهم تعبير
دقيق دئ ،دا ځكه چي كه مراد دا وى چي لومړى مطلب
افاده شي نو بيا دې ته څه اړتيا نه وه چي د (بين
ايديهن و ارجلهن) فقره هم راوړل شوې وى ،يوازي
يفترينه كافي وو .دوهم دا چي رسول هللا ﹽ كله د غونډي
په ترڅ كي له م ېرمنو په دغو خبرو بيعت اخيستى او كله
په انفرادي توگه ،پرته له الس وركولو ،داسي هم شوي چي
د يوه ټوكر يوه پيڅه بيعت كوونكې مېرمني په الس كي
نيولې او بله پيڅه رسول هللا ﹽ.
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 -13اې هغو چي ايمان ئې راوړى! له هغو وگړو سره
دوستي مه كوئ چي هللا پرې غضب كړى ،له آخرت داسي
ناهيلي دي لكه چي د قبرونو خاوندان كفار ناهيلي
دي.
( -)13دا مبارك آيت د سورې ښكلې تتمه او جامع خالصه
زموږ په وړاندي ږدي ،د سورې د بحث محوري او اساسي
موضوع دا ده چي مؤمنان بايد د هللا له دښمنانو سره له
مواالت ډډه وكړي ،كه ووايو چي د دې سورې په ديارلسو
آيتونو كي د ټولو هغو آيتونو خالصه راغلې چي په ټول
قرآن كي له كافرانو سره د مواالت د څرنگوالي په اړه
راغلي نو مبالغه مو نه ده كړې ،د سورې په وروستي آيت
كي د هغو وگړو دوه اساسي ځانگړتياوي موږ ته راښودل
شوې چي مسلمانان له هغوى سره له مواالت منع شوي:
 د عمل له پلوه داسي دي چي د هللا تعالى د غضب وړ
گرځېدلي،
 په آخرت نه يوازي باور نه لري بلكي هيڅ طمع او
هيله ورته نه لري ،آخرت ته يوازي هغه څوك طمع او
هيله درلودى شي چي په راتلو ئې باور لري او عملونه
ئې داسي وي چي له هللا تعالى د نېكي بدلې طمع كولى شي،
ظالم ،فاسق ،عاصي او بدكار انسان هيڅكله آخرت ته
كومه طمع نشي درلودى ،كه عقل ئې پر آخرت ايمان ته
بلي نو نفس ئې د آخرت تكذيب ته هڅوي ،نفس ئې دا نه
خوښوي چي له محاسبې سره مخامخ شي ،ځكه هغه آخرت ته
هيڅ طمع نه لري ،پر آخرت د عدم باور اصلي وجه همدا
له آخرت يأس او ناهيليتوب وي،
تاسو د سورې په لومړي آيت كي وليدل چي مؤمنانو ته
ويل شوي :اې هغو چي ايمان ئې راوړى! زما دښمنان او
خپل دښمنان په دوستۍ مه نيسئ ،په آخري آيت كي همدا
مطلب په دې صيغه راغلى :اې هغو چي ايمان ئې راوړى!
له هغو وگړو سره دوستي مه كوئ چي هللا پرې غضب كړى او
له آخرت داسي ناهيلي دي لكه په قبرونو كي پراته
مخكني كافران چي ترې مأيوس ول.
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 )په اړه څو تعبيرونه زموږ مخي ته
راځي :ځينو ويلي چي له (الكفار) په خپله همدغه
كافران مراد دي چي په مخكنۍ فقره كي د (غضب هللا عليهم)
په نامه ياد شوي او تعبير ئې دا دئ چي دوى د آخرت له
راتلو داسي مأيوس دي لكه چي د مړو له راژوندي كېدو
مأيوس دي ،ځينو ويلي چي له (الكفار) نور له آخرت
منكر كافران مراد دي ،ځينو ويلي چي مراد ئې په
قبرونو كي پراته كافران دي خو تعبير ئې دا دئ چي
هغوى له هر خير مأيوس شوي ،غوره او دقيق تعبير دا دئ
چي مراد ئې مخكني كافران دي چي د اوسنيو په څېر له
آخرت ناهيلي او مأيوس ول ،يعني دا اوسني كافران د
آخرت په اړه همغسي انگېري لكه چي د دوى پلرونو
انگېرل.
دې ته مو پام وي چي له آخرت انكار د انسان د ټولو
غلطو عقائدو او بدو اعمالو بنسټ جوړوي ،نو ځكه دلته
د دوزخيانو د همدې يوې ځانگړتيا په بيانولو اكتفا
شوې.
ُك
ِر
ْف
نت أسْتغ
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
مد
همَّ وب
سُبْحانك الل
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الصف
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الصف) دئ چي د سورې له
څلورم آيت اخيستل شوى 14 ،آيتونه لري ،د آيتونو
فواصل ئې د لومړي آيت (الحكيم) او د دوهم آيت
(تفعلون) ته ورته دي ،دې ته بايد متوجه وو چي د
(الفاسقين) په څېر صيغې د غږ له پلوه (الحكيم) ته
ورته دي او د (مرصوص) په څېر صيغې د غږ له پلوه
(تفعلون) ته ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو
سورتونو ته ورته دئ چي د مدني دور په لومړيو كلونو
كي نازل شوي.
د سورې مضامينو ته په پام سره داسي معلومېږي چي
(الصف) نه يوازې د دې سورې نوم دئ بلكي د مطالبو
لپاره ئې عنوان هم دئ ،په دې كي د يوه اسالمي صف
اساسي ځانگړتياوي څېړل شوې دي ،په لومړى آيت كي د
اسالمي صف اعتقادي مباني او د هللا تعالى او د عالم په
اړه د دې صف د غړو ليد لورى توضيح شوى ،په دوهم آيت
كي د دوى د قول او عمل تر منځ يووالي ته اشاره شوې،
په درېيم آيت كي ويل شوي چي د قول او عمل تر منځ
تناقض د هللا تعالى په نزد كي داسي ستره گناه ده چي تر
هري بلي گناه زيات پرې قهر كېږي ،په څلورم آيت كي د
دې صف يووالى او نظم له اوسپنيز دېوال او كلكي ماڼۍ
سره تشبيه شوى او ويل شوي چي هللا تعالى له هغو سره
مينه لري چي د ده په الر كي په منظمه توگه جنگېږي،
ورپسې د موسى ﹽ او عيسى ﹽ په څېرو كي د دې صف د
زعامت او مشرتابه ځيني مهمي ځانگړتياوي او د دوى په
وړاندي د مخالفينو كړني ښودل شوې ،ورپسې ويل شوي چي
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تر هغه به لوى ظالم څوك وي چي د هللا تعالى په اړه په
داسي حال كي افتراء كوي چي د اسالم لوري ته بلل كېږي،
داسي ظالمان له الهي هدايت محروم دي ،بيا د مخالفينو
هغو تبليغاتو ته اشاره شوې چي غواړي د حق دين رڼا
تته كړي په داسي حال كي چي هللا تعالى د دې نور د
بشپړولو اراده كړې ،بيا د پيغمبر د دعوت دوه اساسي
برخي توضيح كوي او وايي :هللا تعالى خپل پيغمبر له (حق
دين) او (هدايت) سره لېږلى په دې موخه چي پر ټولو
اديانو ئې غالب كړي ،ورپسې مؤمنانو ته په خطاب كي
ويل شوي :آيا غواړئ هغه تجارت دروښيم چي د دنيا او
آخرت له دردناك عذاب مو ژغوري ،هغه پر هللا او د ده پر
پيغمبر ايمان او په خپل مال او نفس سره د هللا په الر كي
جهاد دئ ،كه پوه شئ نو همدا درته غوره دئ ،گناهونه
به مو درته وبخښي او داسي جنتونه به درپه برخه كړې
چي ترې الندي ويالۍ بهېږي ،همدا ستره بريا ده ،د دې
تر څنگ به هغه څه هم ترالسه كړئ چي مينه ورسره لرئ؛ د
هللا مرسته او نږدې فتح ،ورپسې ورته ويل شوي :د هللا داسي
ملتيا وكړئ لكه چي د عيسى ﹽ حواريونو د هغه ملتيا
وكړه ،هغه مهال چي هغه ورته وويل :څوك مي د هللا لوري
ته ملتيا كوي ،هغوى په ځواب كي ورته وويل :موږ د هللا
ملتيا كوو ،يوې ډلي ايمان راوړ او د عيسى ﹽ ملگرتيا
ئې وكړه او بلي ډلي د كفر الر غوره كړه ،د دوى تر منځ
سخته مقابله شوې او د دې مقابلې پايله دا وه چي هللا
تعالى د مؤمنانو مرسته وكړه او پر خپلو دښمنانو ئې
هغوى ته غلبه او بريا ورپه برخه كړه.
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 -1څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي
دي هللا ته تسبيح كوي او هغه باحكمت عزتمن دئ.
( -)9په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني شوې:
 د تسبيح ټولو معانيو ته په پام سره د آيت لومړۍ
برخه دا مطالب افاده كوي :د آسمانونو او زمكي هر څه
د هللا تعالى په تسبيح بوخت دي ،يعني دا چي د عالم هر
څه هللا تعالى له هر عيب او نقص منزه گڼي او د ده په
سپېڅلتيا اعتراف كوي او دا اعتراف ،تنزيه او تزكيه د
مخصوصو الفاظو په ذريعه څرگندوي ،همداراز د حال په
ژبه د خپل صانع او پالونكي په پاكۍ او سپېڅلتيا
شهادت وركوي او هر ليدونكي ته دا انتباه وركوي چي د
دې توكي پيداكوونكى له عيب او نقص اوچت او لوړ دئ،
او د زمكي او آسمانونو هر څه په سرعت او بشپړ انهماك
سره د خپل رب احكام پلي كوي ،د دې كائناتو هر څه په
كامل انقياد سره د هللا تعالى په عبادت او بندگۍ لگيا
دي ،په هماغه مسير كي خوځي چي هللا ورته ټاكلى او هماغه
څه كوي چي هللا تعالى ورباندي گمارلي او هر يو د خپلي
مشخصي دندي په سرته رسولو كي مصروف دئ.
 هللا تعالى نه يوازي له هر عيب او نقص منزه دئ بلكي
عزيز او حكيم دئ .دا چي د هللا تعالى په ټولو مخلوقاتو
كي بېهوده او بې هدفه شى نشو موندلى ،هر څه سم ،سالم
او په خپل حد كي كامل پيدا شوى ،هر څه د يوه معين
هدف د تحقق لپاره پيدا شوى ،د عالم ټول موجودات له
خاصو ضوابطو او سننو سره سم د ټاكلي منهج مطابق د
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معين هدف په لوري په منظم او مستمر حركت سره درومي
او خپلي دندي تر سره كوي او خاص نتائج وړاندي كوي.
دا نظم ،تعادل ،ښايست او هدفمني چي عالم هر لوري ته
او په هر څه كي ئې گورو په خپله ثابتوي چي د دې عالم
صانع ،مدبر ،پالونكى او ساتونكى له عيب او نقص منزه
دئ ،عليم او حكيم دئ او په هر كار كي ئې مصلحت او
حك مت مضمر دئ .د دې خور ،ستر او پراخ عالم اداره او
د هر جزء حركت سمبالول او د بې انتهاء اجزاوو د ټكر
او تصادم مخنيوى په خپله ثابتوي چي د دې عالم
پالونكى رب ،عزيز او غالب دئ او په هر كار قادر او
توانا.
گورئ چي په دې مبارك آيت كي د عالم د ټولو
مخلوقاتو او د هغوى د خالق او رب په اړه د مؤمن
انسان د باور څرنگوالى بيان شوى ،مؤمن انسان د عالم
هر څه ته په دې سترگه گوري چي ټول له ده سره يو ځاى
او څنگ په څنگ د هغه هللا په عبادت بوخت دي چي د عالم
هر څه ئې پيدا كړي او هر څه په دې شهادت وركوي چي هللا
تعالى سپيڅلى دئ ،له هر نقص او عيب منزه دئ ،عزيز او
حكيم دئ.



    
   
     
 
 -2اې هغو چي ايمان ئې راوړى! ولي هغه څه وايئ چي
نه ئې كوئ؟!  -3دا د هللا په وړاندي د ستر غضب وړ دئ
چي هغه څه ووايئ چي نه ئې كوئ.
مباركو

آيتونو

كي

مؤمنانو

ته

دا

( -)8-6په دې
الرښووني شوې:
 ولي هغه څه وايئ چي نه ئې كوئ؟! هغه څه مه وايئ
چي د كولو اراده ئې نه لرئ ،څه چي وايئ په هغه عمل
وكړئ ،خبره مو بايد رښتينې وي ،ستاسو د زړه او عقيدې
ترجماني وكړي ،ستاسو اراده په كي منعكس شوې وي ،دروغ
مه وايئ ،خدعه مه كوئ ،پر خپلو ژمنو ودرېږئ،
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 د قول او عمل تر منځ تناقض د هللا تعالى په وړاندي
داسي ستره گناه ده چي تر هري بلي گناه زيات پرې قهر
كېږي ،د قول او عمل تر منځ تناقض يعني منافقت ،په
زړه كي يو څه درلودل او په خوله بل څه ويل ،خپلي
ژمني او تعهدات تر پښو الندي كول ،خلكو ته دروغ ويل
او د هغوى د غولولو هڅه كول.











 
ً چي هللا له هغو سره مينه لري چي د ده په الر
 -4يقينا
كي داسي صف تړلي جنگېږي لكه چي دوى يو اوسپنيز
دېوال وي.
( -)3په دې مبارك آيت كي د هللا د الري مجاهدين د
يووالي ،نظم ،ثبات او استقامت له پلوه له اوسپنيز
دېوال او كلكي كال سره تشبيه شوي ،او ويل شوي چي هللا
تعالى د داسي مجاهدينو له منظم او متحد صف سره مينه
لري چي د ده په الر كي په منظمه توگه جنگېږي .د منظم
صف په ارزښت او د اسالم له نظره د هغه په اهميت د دې
روايت په رڼا كي پوهېدى شئ:
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له الحارث االشعري روايت دئ چي رسول هللاﷵ وفرمايل :په
هغو پنځو خبرو مو گمارم چي هللا تعالى زه پرې گمارلى
يم :جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت او د هللا په الر كي جهاد،
نو څوك چي له جماعت ځني د يوې لوېشتي په اندازه ووت
ً د اسالم كړۍ ئې له خپلي غاړي وايسته ،مگر دا چي
يقينا
بېرته راوگرځي ،او څوك چي د جاهليت په بلني بلنه
كوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاك وي ،يوه سړي وويل:
يا رسول هللا! كه څه هم روژه ئې نيولې وي او لمونځ ئې
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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
پرته امارت شته.

   
   
   
   








 
 -3او هغه مهال چي موسى خپل قوم ته وويل :اې زما
قومه! ولي مي ځوروئ؛ په داسي حال كي چي پوهېږئ زه
له كوم شك پرته ستاسو لوري ته د هللا استازى يم ،بيا
كله چي كاږه شول نو هللا د دوى زړونه كاږه كړل ،او
هللا داسي فاسق وگړي نه هدايتوي،
( -)5په د ې مبارك آيت كي دا مهم او اساسي مطالب زموږ
مخي ته ځلېږي:
 موسى ﷵ خپل قوم ته ويلي ما ولي ځوروئ،
 هغوى ته ئې ويلي :په داسي حال كي ما ځوروئ چي
پوهېږئ زه له كوم شك پرته ستاسو لوري ته د هللا استازى
يم،
 كله چي دوى له الري كاږه شول ،كړني ئې كږې او
ناسمي شوې نو هللا تعالى د دوى زړونه كاږه كړل،
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 هللا تعالى داسي فاسق وگړي نه هدايتوي چي پيغمبر
ځوروي ،له سمي الري كاږه كېږي او باورونه ئې كاږه
كېږي.
دلته د موسى ﹽ په څېرې كي د اسالمي صف د زعامت څو
مهم مواصفات او ځانگړتياوي انځور شوې:
 د دوى لومړۍ ځانگړتيا دا ده چي د ولس جهل ،شرك،
كفر ،او په ټولني كي ظلم او فساد ئې ځوروي ،د شر او
فساد ځواكونو له مخالفتونو سره مخامخ وي ،قرآن د
ټولو پيغمبرانو عليهم السالم په اړه فرمايي چي د هللا
تعالى په الر كي ئې ستونزي او كړاوونه گاللي ،له
مخالفتونو سره مخامخ شوي ،د مخالفينو له لوري اذيت
شوي ،هجرت ته اړ شوي ،دوى او ملگري ئې ځورول شوي...
دا ښيي چي د هللا تعالى په الر كي د اذيتونو گالل د
اسالمي صف د مشرتابه يوه ځانگړتيا ده ،پيغمبر عليه
السالم فرمايي :هيڅوك د پيغمبرانو په اندازه د هللا
تعالى په الر كي نه دئ اذيت شوى او هيڅ پيغمبر زما په
څېر نه دئ ځورول شوى ،څومره چي انسان هللا تعالى ته ډېر
نږدې وي ابتالء او آزمويني به ئې همدومره ستري وي.
حقيقت دا دئ چي لكه څنگه چي لوړ شخصيتونه د دوى
له ذاتي مواصفاتو پېژندى شو؛ همداراز ئې د دوستانو
او دښمنانو له مخي او له دوى سره د دښمنانو د چلن د
څرنگوالي له مخي پېژندى شو ،څوك چي د شر او فساد
ځواكونو له شديد مخالفت سره مخامخ وي ،دښمن د هغه په
ضد تر نورو زيات عناد او خصومت څرگندوي ،تر نورو ئې
زيات خطرناك گڼي ،په خپلو تبليغاتو كي تر نورو زيات
د ده په اړه ترخه ژبه كاروي ،او په هري تبصرې كي ئې
د غضب او كينې نښي له ورايه برېښي ،څوك چي د دښمن له
لوري تر نورو زيات اذيت كېږي؛ په حقيقت كي د دښمن
حساسو سترگو په ده كي هغه څه ليدلي چي بايد وېره ترې
ولري او خطرناك ئې وگڼي ،هغه وړتياوي ئې په كي ليدلې
دي چي له لري او د دښمن په سترگو ليدى شي نه له نږدې
او د دوستانو په سترگو ،دښمن ئې په ښه توگه احساسولى
شي نه دوست .ښه او صالح دوستان هم د يوه صالح او ښه
شخصيت د ښو ځانگړتياوو نښه گڼل كېږي ،غوره او نېك
شخصيتونه تل ښه او صميمي دوستان او شديد نه پخال
كېدونكي دښمنان لري ،د ټولني نېكان ئې ملگرتيا كوي
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او مفسدين ئې نه پخال كېدونكې دښمنۍ ته مال تړي ،او تل
د دښمنانو له شديد مخالفت او اذيت سره مخامخ وي .په
همدغو كړاوونو او اذيتونو كي وروزل شي ،پاخه شي،
كمال ته ورسېږي او ستر ستر شخصيتونه ترې جوړ شي.
كړاوونه او ستونزي په انسان كي هغو صفاتو ته وده او
ځال وركوي چي له بلي الري او په بل څه نه ښېرازه كېږي
او غوټۍ ئې نه غوړېږي.كه گورو چي ټول پيغمبران عليهم
السالم د هللا لوري ته په دعوت كي له سختو اذيتونو،
مخالفتونو ،آزموينو ،ستونزو ،كړاوونو ،ځورونو او
هجرتونو سره مخامخ شوي ،زندانونو ته تللي ،دوى او
ندو كي اچول
ملگري ئې په شهادت رسېدلي ،د اور په ك ُ
شوي … ،دليل ئې همدا دئ چي مخكي مو ورته اشاره
وكړه ،پيغمبر عليه السالم فرمايي :كله چي هللا تعالى
وغواړي يوه ډله د دوستانو او محبانو په توگه غوره
كړي نو له ابتالءاتو سره ئې مخامخ كړي چي د هغوى په
وړاندي صبر وكړي (او د همدې صبر په نتيجه كي) د هللا
تعالى د دوستۍ وړ شي.
څوك چي د ناز او نعمت له بستره اقتدار ته ورسېږي
يزيد ترې جوړېږي او څوك چي د ابراهيم عليه السالم په
څېر د هللا تعالى په الر كي د ابتالءاتو او آزموينو په
ترڅ كي وروزل شي له هغه به صابر او صامد شخصيت ،زړه
سواند الرښود او د آزادي غاړو امام جوړ شي.
همدا راز له دې آيت معلومېږي چي د موسى ﹽ په دغي
وينا كي چي ولي مي ځوروئ دا الرښوونه مضمره ده چي هغه
د حساس ضمير خاوند دئ ،د ولس بد حالت ئې ځوروي ،داسي
حساس ضمير لري چي د ظلم ،فساد او گناه په ليدو سره
پارېږي ،د انحرافاتو په وړاندي ساكت او بې تفاوته
پاته كېدا او بې اعتنائي نشي زغملى ،د مظلوم او
محروم انسان په ليدو سره ئې زړه سوى او ترحم تحريك
كېږي او د هر محتاج انسان ليدنه په هغه كي د مسؤليت
احساس راپاروي ،د مظلوم مرستي ته ئې چمتو كوي او د
اړ او محتاج انسان الس نيوي ته ئې هڅوي ،دا د يوه
صالح او مؤمن الرښود بله ځانگړتيا ده چي قرآن ئې زموږ
په وړاندي د پيغمبر عليه السالم په شخصيت كي داسي
انځوروي:
...









...
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التوبه28 :
څه چي تاسو ځوروي پر ده گران تمامېږي،
په ليدو سره متأثر او غمجن
يعني د هر هغه حالت
كېږي چي خلك ځوروي او له كړاو سره ئې مخامخ كوي ،دا
د ځان مسئوليت گڼي چي خلك له دې حالته وژغوري .قرآن
په شخصيت كي په دوو
دغه صفت د موسى عليه السالم
مواردو كي داسي انځوروي:
   







    
   
    
   
     
    



القصص13 :
او په داسي حال كي ښار ته ننوت چي استوگن ئې غافل (د
شپې يا غرمې په خوب ويده) ول ،ناځاپه ئې دوه سړي
وليدل چي په خپلو كي په جگړه بوخت دي ،دا يو ئې د ده
د ډلي او دا بل ئې د ده د دښمنانو له ډلي ،نو هغه چي
د ده له ډلي وو د هغه چا په خالف ئې د مرستي نعره
وروكړه چي دښمن ئې وو ،نو موسى څپېړه وركړه او په
همدې سره ئې د هغه كار پاى ته ورساوو (مړ ئې كړ)،
ً چي هغه څرگند بې
وئې ويل :دا د شيطان كړنه وه ،يقينا
الري كوونكى دښمن دئ.
په داسي حال كي چي دغه مهال موسى عليه السالم د
شاهي كورنۍ غړى گڼل كېدو ،له ځانگړي احترام او عزت
برخمن وو ،خو چي ښار ته ننوځي او دا صحنه گوري چي يو
ظالم قبطي پر يوه مظلوم بني اسرائيلي تېرى كوي ،وهي
ئې او هغه له ده د مرستي غوښتنه كوي ،خو موسى عليه
السالم خپل اجتماعي مقام ته په پام سره له دې صحنې په
بې اعتنائي نشي تېرېدى ،حساس ضمير او قوي عاطفه ئې
دې ته نه پرېږدي چي مخ بلي خوا ته واړوي او په بې
اعتنائي سره له هغه ځايه تېر شي ،عدم مداخله او له
مظلوم سره مرسته نه كول د خپل ايمان او غيرت منافي
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گڼي ،وروړاندي كېږي ،له مظلومه دفاع كوي ،داسي دفاع
چي د ظالم قبطي په مرگ پاى ته رسي.
قرآن ورپسې هغه صحنه زموږ مخي ته ږدي چي موسى
عليه السالم له دې پېښي وروسته له مصره تښتي ،د مدين
په لور خوځي ،له څو شپو ورځو مزل وروسته په مدين كي
د يوه څا په غاړه شپانه گوري چي راغونډ دي او خپلي
رمې خړوبه كوي ،ستړى ستومانه دئ ،د يوې وني سيوري ته
كښېني ،د يوه ډاډمن پناځي په لټه كي دئ چي د فرعون
له تعقيبه خوندي شي ،ناڅاپه ئې سترگي پر دوو نجليو
لگېږي چي له شپنو لري ،يوې گوښې ته حيراني والړي دي
او خپله رمه ساتي ،د هغوى پرېشاني ئې دې ته اړ كوي
چي ورشي او ترې وپوښتي چي د پرېشانۍ سبب ئې څه دئ او
ولي د رمې راوستو ته اړي شوې؟ هغوى ورته وايي :تر څو
نور شپانه خپلي رمې خړوبه نه كړي او له دې ځايه والړ
نشي؛ موږ نشو كولى خپلي رمې ته اوبه وركړو ،پالر مو
بوډا دئ ،بل څوك د رمې د پاللو او پيايلو لپاره نه
لرو ،موسى عليه السالم د څا خوا ته ځي ،له خپلي ټولي
ستړيا او ستوماني سره سره په يوازي سر له څا دومره
اوبه راباسي چي د هغو دوو پرېشانو نجونو رمه پرې
خړوبه شي ،بېرته د وني سيوري ته درومي او خپل رب ته
دا دعاء كوي :اې زما ربه! ستا هغو پېرزوينو ته اړ او
محتاج يم چي پر ما دي كړې وې؛ او د دعاگانو منونكى
رب د هغه دعاء قبلوي او ډاډمن پناځى ورته برابروي،
همدا نجوني خپل پالر ته قصه كوي ،هغه ئې ورغواړي او د
ده د قصې له اورېدو وروسته ورته وايي :بې غمه اوسه؛
نور نو د ظالمانو له منگولو ژغورل شوى يې.
 په دې مبارك آيت كي د موسى ﷵ د وينا يوه بله فقره
د اسالمي صف د مشرتابه يوه بله ځانگړيتا زموږ مخي ته
ږدي ،هغوى ته ئې ويلي :په داسي حال كي ما ځوروئ چي
پوهېږئ زه له كوم شك پرته ستاسو لوري ته د هللا استازى
يم ،يعني د هغه له لوړ شخصيت ،ښكلي سيرت ،صفا وينا،
پاكيزه اخالق ،روښانه تگالري ،عادالنه او معقول دريځ
دوى ته معلومه شوې چي موسى ﷵ د هللا پيغمبر دئ ،د اسالمي
صف مشر بايد همداسي وي چي قول ،اخالق او شخصيت ئې هر
څوك قانع كړي چي دا يو مخلص او زړه سواند الرښود او
داعي دئ.
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 په آيت كي دا هم ويل شوي چي كله د موسى ﷵ قوم له
الري كاږه شول نو هللا تعالى د دوى زړونه كاږه كړل ،د دې
معنى دا ده چي كله د انسان كړني د هغه له عقيدې
خړوبه كېږي او كله ئې كړني د ده باورونو ته خپل رنگ
وركوي ،د چا چي كړني كږې او ناسمي شي باورونه به ئې
كاږه كېږي ،همدا د هللا تعالى سنت دئ.
 د آيت په پاى كي ويل شوي :هللا تعالى داسي فاسق وگړي
نه هدايتوي چي پيغمبر ځوروي ،له سمي الري كاږه كېږي
او باورونه ئې كاږه كېږي.








   
   
  
   
   


   

 -6او هغه مهال چي عيسى د مريمي زوى وويل :اې بني
ً چي زه ستاسو لوري ته د هللا رسول
اسرائيلو! يقينا
يم ،د هغه تورات تصديقوونكى چي تر ما وړاندي دئ
او د هغه پيغمبر زېرى وركوونكى چي له ما وروسته
به راځي چي نوم ئې احمد دئ ،نو كله چي له څرگندو
نښو سره ورغى وئې ويل :دا څرگند جادو دئ.
( -)7په دې مبارك آيت كي د عيسى ﷵ په څېره كي د
اسالمي صف د زعامت ځيني نوري ځانگړتياوي بيان شوې:
ً
 هغه هم د موسى ﷵ په څېر خپل ولس ته وايي :يقينا
چي زه ستاسو لوري ته د هللا رسول يم ،د شك داسي مورد
نشئ موندلى چي زما د رسالت د حقانيت په اړه تاسو
شكمن كړي.
 هغه تر ځان وړاندي تورات تصديقوي ،او تر ځان
وروسته د راتلونكي پيغمبر زېرى وركوي ،ورته وايي :د
هغه پيغمبر زېرى دركوم چي تر ما وروسته به راځي او
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نوم ئې احمد دئ ،دلته څو خبري د جدي پام وړ دي -9 :د
مخكني پيغمبر نوم نه يادوي پر ځاى ئې د هغه كتاب
يادونه كوي چي د هغه په الس لېږل شوى خو د وروستني
نوم يادوي ،دا ځكه چي د مخكني په اړه اساسي او د
اهميت وړ موضوع هغه كتاب دئ چي دى ئې راوړونكى وو،
له موسى ﷵ يوازي تورات په ميراث پاته وو ،د تورات
تصديق په حقيقت كي د هغه تصديق هم وو ،خو د وروستي
پيغمبر قضيه تر مخكني توپير لري ،خلك بايد لومړى پر
پيغمبر ايمان ته چمتو شي بيا به په هغه كتاب ايمان
راوړي چي د ده په الس به لېږل كېږي ،پر پيغمبر ايمان
پر كتاب ايمان راوړلو ته الر آواروي .د مخكني مشرتابه
تصديق او د راتلونكي مشرتابه منلو ته خلك چمتو كول
هغه څه دي چي يو مسلمان زعيم له نورو بېلوي ،د
غيراسالمي ټولني زعامت داسي وي چي مخكني محكوموي او
هغه ځپي چي په راتلونكي كه به د دوى احتمالي ځاى
ناستي وي ،د مخكني په اړه وايي :ټولي ستونزي له هغه
په ميراث راته پاته دي او د ټولو ناخوالو مسئوليت د
مخكني مشرتابه په غاړه دئ ،د دې لپاره چي د ولس توجه
د ځان لوري ته راواړوي بايد مخكنى زعامت وغندي ،او
هغه څوك په خپلي خوا كي نه پرېږدي او د ودي مجال او
فرصت نه وركوي چي دى ئې د ځان رقيب او ځاى ناستى
گڼي .د دې خبري په اهميت هغه څوك ښه پوهېږي چي د
تاريخ پاڼي واړوي او د غير اسالمي ټولنو د زعماوو تر
منځ خونړي رقابتونه له نظره تېر كړي ،وبه گوري چي د
اقتدار ترالسه كولو په خونړۍ لوبي كي زوى پالر وژلى،
پالر زوى ،ورور ورور ،شاگرد استاد او استاد شاگرد ،د
ځينو سترگي ايستل شوې ،ځيني په زندانونه كي وراسته
شوي ،ځيني تبعيد شوي ،د ځينو ټوله كورنۍ وژل شوې!! د
بايبل وينا ده چي يوه پاچا د اويا پاچايانو د السونو
او پښو گوتي قطع كړي وې او په پاى كي له ده سره همدا
كار وشو!! تر دوو پېړيو وړاندي د غربي ټولني په هر
هېواد كي د اقتدار الس ته راوړلو پر سر د لكونو
انسانانو ويني توى شوې ،وروستي نړيوال دوه جنگونه ئې
دوه ستري بېلگي دي چي څو مليونه انسانان په كي ووژل
شول او گڼ شمېر ښارونه په كي وران شول ،فقط شاوخوا
دوه پېړۍ كېږي چي د اقتدار د انتقال لړۍ خپله مخكنۍ
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خونړۍ بڼه بدله كړه او خپل ځاى ئې د احزابو تر منځ
انتخاباتي سياليو ته پرېښود.
 عيسى ﹽ تر ځان وروسته د راتلونكي پيغمبر زېرى
وركوي ،ورته وايي :د هغه پيغمبر زېرى دركوم چي تر ما
وروسته به راځي او نوم ئې احمد دئ ،د آيت له فحوى
معلومېږي چي دا زيرى هم په تورات كي راغلى او هم په
انجيل كي ،طبيعي ده چي (احمد) عربي نوم دئ او تورات
او انجيل په عبراني ژبي كي ول ،نو هلته به د رسول هللا
ﹽ نوم په داسي عبراني صيغه راغلى وي چي په عربي كي
ئې ژباړه احمد ده ،ځينو درنو مفسرينو دا هڅه كړې چي
په بايبل كي دا زېرى او دا نوم ومومي ،البته په
بايبل كي د داسي يوه پيغمبر يادونه شوې چي تر قيامت
وړاندي به راځي ،د بني اسرائيلو په وروڼو كي به
مبعوث كېږي ،د ده رسالت به تر قيامته دوام كوي،
حقيقت دا دئ چي د اصلي تورات او انجيل چي په عبراني
ژبي وو هيڅ څه نه دي پاته شوي ،دا اوسنى بايبل چي د
تورات او انجيل مجموعه گڼل كېږي تر عيسى ﹽ ډېر
وروسته ،د رومي واكمنو په امر او په يوناني ژبي ليكل
شوى ،په دې كي ډېر څه شته خو هغه څه چي نشته هغه په
خپله تورات او انجيل دي ،څوك چي بايبل په دقت سره
ولولي نو په ټول بايبل كي به نه يوازي د هللا تعالى كالم
ته ورته كالم ونه مومي بلكي ډېرى برخي به ئې د دين،
عقل او علم خالف ومومي ،د اناجيلو تر نامه الندي چي څه
په بايبل كي راغلي ټول ئې داسي ليكني دي چي د عيسى ﹽ
حواريونو ته منسوب شوې او په حقيقت كي دا انجيل نه
بلكي د عيسى ﹽ شجره ده چي چا ليكلې او د عيسى ﹽ
ملگرو ته ئې منسوب كړې ،د بايبل دوهمه برخه د عهد
جديد په نامه ياده شوې ،همدا د اناجيلو مجموعه او د
عيسى ﹽ شجره ده ،بايبل د عهد جديد په سر او پاى كي
د پولس خطونه رااخيستي چي ښيي بايبل څومره د پولس
نظرياتو ته اهميت وركوي ،د عهد جديد زياته برخه د
پولس هغه ليكونه دي چي د كليساوو د مشرانو په نامه
ئې لېږلي .پولس د يوناني مذهب او فلسفې معتقد وو،
بهودانو ته واوښت ،د مسيحيانو په ضد ئې پراخي هڅي
وكړې ،تل ئې دا هڅه كوله چي يهودي مشران او رومي
چارواكي د عيسى عليه السالم د پلويانو په خالف جدي،
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شديد او پراخ غبرگون ته چمتو كړي ،له يهودي مشرانو
ئې داسي احكام ترالسه كول چي رومي چارواكي د مسيحيانو
په نيولو ،وژلو او تعذيبولو كي د ده مرسته وكړي،
پولس د اورشليم له مذهبي مشرانو او كاهنانو دا اجازه
ترالسه كړې وه چي دمشق ته والړ شي ،تكړه تكړه مسيحيان
ونيسي او دوى ته ئې راورسوي ،د الري په نيمايي كي ئې
دا پرېكړه وكړه چي د دوست تر نامه الندي او د يوه
مسيحي په توگه د عيسى عليه السالم او د ده د دعوت ښه
مقابله كولى شي ،نو نه يوازي مسيحي شو بلكي د دې
مذهب يو جدي مبلغ ترې جوړ شو او حتى د پيغمبرۍ دعوى
ئې وكړه ،په ډېري زيركۍ ئې انجيل مسخ كړ.
بني اسرائيلو د هغو سترو سترو بريدونو په ترڅ كي
خپل ټول مذهبي كتابونه له السه وركړي چي كله د
روميانو له لوري د دوى پر سيمو شوي او كله د فارس له
لوري ،دوى ته په خپلي مورنۍ ژبي هيڅ مخكنى مذهبي
كتاب نه دئ پاته شوى ،بايبل ئې له يوناني ژبي ژباړل
شوى ،په دې سر تر پاى تحريف شوو كتابونو كي دا لټول
چي د رسول هللا ﹽ په اړه زېرى به چېري او په كومو
الفاظو راغلى وي بې گټي هڅه ده ،ما په دې طمعي او
هيلي بايبل پرانيزو او د هغه مطالعه مي پيل كړه چي
په تورات او انجيل كي د يهودانو او مسيحيانو له لوري
شوي تحريفونه به د قرآن په رڼا كي په گوته كړم ،هره
پاڼه مي په همدې طمعي اړولې چي كه په مخكنۍ كي مي
الهي كالم تر سترگو نه شو ،ښايي په دې پاڼي كي به ئې
ومومم او كه په دې كتاب او رسالې كي مي ونه ليدو په
نورو كي به ئې وگورم ،خو ما بايبل پاى ته ورساوو
پرته له دې چي زما آرمان ترسره شي ،باور وكړئ ما په
ټول بايبل كي د هللا تعالى د مبارك كالم دومره څه هم ونه
موندل لكه يوازي په آيت الكرسي او يا د فاتحې د سورې
په اوو آيتونو كي چي راغلي .بايبل په اصل كي د بې
بنسټه رواياتو داسي مجموعه ده چي له عيسى عليه السالم
نه ډېر وروسته د بېالبېلو ليكواالنو په الس ليكل شوي،
زياتي برخي ئې د بني اسرائيلو د قوم د شجرې ،نسب او
تاريخ په اړه بحث كوي ،يوه لويه برخه ئې د داسي قصو
مجموعه ده چي د هر هوښيار او عاقل انسان له نظره
مسخره او خيالي ناولونو ته ورته برېښي ،يوه برخه ئې
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داسي وړاندويني دي چي تر اوسه ئې هيڅ يوه سمه او
صحيح ونه ختله ،ډېره لږه برخه ئې احكام دي چي په دې
كي هم تر هر څه زيات د بني اسرائيلو د معبد د
څرنگوالي او د قربانۍ د وړاندي كولو طريقې ښودل شوې.
ما ته د تحقيق په دوران كي ثابته شوه چي قرآن كريم د
دې كتاب نږدې په سلو كي د پنځه نوي برخو ترديد او د
پنځو تصحيح كوي.
 د آيت په پاى كي ويل شوي :نو كله چي له څرگندو
نښو سره ورغى وئې ويل :دا څرگند جادو يا څرگنده دوكه
ده .يعني كله چي همغه پيغمبر چي عيسى ﹽ ئې د راتلو
زېرى وركړى وو دوى ته ورغى د دې پر ځاى چي ايمان پرې
راوړي هغه ئې تكذيب كړ او هغه څرگندي نښي ئې كوډي
وگڼلې چي د ده په الس وروړاندي شوې وې ،ځينو درنو
(
په
دلته
چي
انگېرلې
داسي
مفسرينو




 )  سره عيسى ﹽ ته اشاره

شوې ،خو دا تعبير د آيت له سياق سره اړخ نه لگوي،










    


 
 -0او تر هغه به زيات ظالم څوك وي چي پر هللا
دروغجنه افتراء كوي په داسي حال كي چي دى د اسالم
لوري ته بلل كېږي ،او هللا داسي ظالم وگړي نه
هدايتوي.
( -)6دا مبارك آيت هغه څوك تر ټولو لوى ظالم بولي چي
د هللا كالم او د هغه پيغمبر تكذيب كړي ،هغه څرگند دالئل
چي د ده په وړاندي اېښودل شوي نه يوازي نه مني بلكي
دوكه ئې گڼي ،په داسي حال كي چي له ده يوازي دا
غوښتل شوي چي د خپل رب په وړاندي د تسليم او انقياد
الر غوره كړه ،دا د هللا تعالى ثابت سنت دئ چي داسي
ظالمان نه هدايتوي ،د دوى ظلم د دې باعث شوى چي د
هدايت دروازه ئې پر مخ وتړل شي.
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 -8غواړي په خپلو خولو سره د هللا نور له منځه يوسي
په داسي حال كي چي هللا د خپل نور بشپړوونكى دئ كه
څه هم كافران كركه ولري.
( -)8په دې مبارك آيت كي د معاندينو او مخالفينو هغو
تبليغاتو ته اشاره شوې چي د حق دين په خالف ئې كوي،
له يوې خوا دوى ته ويل شوي چي ستاسو تبليغات به
هيڅكله د هغي رڼا مخه دپ نه كړي چي رسول هللا ﹽ ئي مشعل
په الس كي نيولى ،له بلي خوا مؤمنانو ته اطمئنان
وركوي چي د دښمن تبليغات هيڅكله د دې دين د خورېدو
مخه نشي نيولى ،ډاډه اوسئ چي د دوى هلي ځلي به هدر
كېږي او دا نور به نړۍ روښانه كوي ،كه څه هم كافران
له دې كركه ولري او خپل ټول توان طاقت د دې لپاره
وكاروي چي د خورېدو مخه ئې ونيسي .د دښمن مبلغين هغه
چا ته ورته دي چي غواړي د خولې په پوكي سره د هللا
تعالى له لوري لېږل شوې رڼا تته او دپه كړي ،كه كوم
لېوني د لمر له رڼا تنگ شي ،په غصې سره مخ ورواړوي
او هڅه وكړي چي په خپل پوكي سره دا رڼا مړه كړې او
ځان ترې وژغوري؛ آيا څه به په الس ورشي؟ تر دې ليوني
د هغه چا هڅه الزياته بېهوده او بې حاصله ده چي په
خپلو بېهوده او چټي تبليغاتو سره غواړي د حق دين د
ستري او زوروري رڼا د خورېدو مخنيوى وكړي ،د دين رڼا
د لمر تر رڼا ډېره اغېزمنه ده ،لمر د خلكو سترگو ته
دا توان وركوي چي شيان وگوري او د دين رڼا د خلكو
زړونو ته دا ځال وركوي چي هر څه وپېژني.
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 -5دى هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او
حق دين سره لېږلي چي پر ټولو دينونو ئې غالب كړي
كه څه هم مشركين كركه ولري.
( -)5دا آيت موږ ته وايي :پيغمبر عليه السالم له دوو
شيانو سره راغلى( :حق دين) او (هدايت) ،يعني هغه هم
(قانون) راوړى او هم (تگالره) ،هغه موږ ته وايي :د
اسالمي ټولني په فردي او اجتماعي برخو كي به كوم
(قانون) حاكم وي او د دې ټولني د جوړولو لپاره به
كومه (تگالره) غوره كوو .په پيغمبرانو باندي د ايمان
تقاضا دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند
په ټولو اړخونو كي ،اهداف او اهدافو ته د رسېدلو
تگالره ،د پيغمبر په دعوت او سنت كي لټوو ،له خپلي
خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاكو او نه اهدافو
ته د رسېدلو تگالري او كړنالري ،بلكي د دواړو په اړه
به د پيغمبر عليه السالم سنت او الرښوونو ته رجوع كوو.
ځيني كسان داسي دي چي كه اهداف له دين اخلي ،نو
هدف ته د رسېدو طريقه او تگالره په خپله خوښه ټاكي،
گمان كوي چي په دې برخه كي انسان ته كامالً آزادي
وركړى شوې او په څه قيد او شرط ملزم او مكلف نه دئ،
كولى شي پ ه خپلو خاصو ظروفو او شرائطو كي څنگه چي ئې
زړه غواړي عمل وكړي او د خپل تشخيص او درك په رڼا كي
چي څه كول غواړي هغه وكړي او چي كومه تگالره غوره گڼي
اختيار ئې كړي ،هر څه كول ځان ته جائز گڼي ،حال دا
چي مسلمان مكلف دئ د شرعي او نېكو اهدافو د السته
راوړلو لپاره نېكي او شرعي وسيلې اختيار كړي ،نه
ناجائزي وسيلې او هر هغه څه چي د ده زړه ئې غواړي.
همداراز دا آيت موږ ته وايي :د پيغمبر عليه السالم
په الس لېږل شوى الرښود حقيقي دين نه له نورو اديانو
سره د روغي جوړي لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي
دنيا له نورو اديانو سره ووېشي ،چي په يوه برخه ئې
دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان ،د دې
لپاره هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو
اديانو سره ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين
حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئې نور اديان ،بلكي دا
دين راغلى چي پر ټولو نورو اديانو غالب شي ،كه څه هم
مشرك عناصر له دې كركه ولري ،مشرك عناصر يا هغه دي
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چي اديان سره خلطوي ،څه برخه له يوه دين اخلي او څه
له بل ،اهداف په دين كي لټوي خو تگالره په خپله خوښه
او د خپل ذهن او تصور مطابق ټاكي ،او يا هغه چي په
الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شانه سره بل څوك
شريكوي ،كه څه هم دا مشركين له دې كركه لري چي د هللا
دين دي پر ټولو اديانو غالب شي ،پر ټولي نړۍ او د
ژوند پر ټولو برخو دي يوازي دا دين حاكم وي ،خو د هللا
جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او
په ټولو اديانو غالبوي.






   
   







   









   


    













  
 -10اې هغو چي ايمان ئې راوړى! آيا هغه تجارت
دروښيم چي له دردناك عذاب مو ژغوري -11 ،پر هللا او
د ده پر پيغمبر ايمان ولرئ او په خپل مال او نفس
سره د هللا په الر كي جهاد وكړئ ،همدا درته غوره دئ
كه وپوهېږئ -12 ،گناهونه به مو درته وبخښي او
داسي جنتونو ته به مو ننباسي چي ترې الندي ويالې
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بهېږي ،او په تلپاته جنتونو كي پاكيزه استوگنځي،
همدا ستره بريا ده -13 ،او هغه بل چي تاسو ئې
خوښوئ :د هللا مرسته او نږدې فتح ،مؤمنانو ته زېرى
وركړه.
( -)98-91په دې مباركو آيتونو كي دا الرښووني ځلېږي:
 مؤمنانو ته ويل شوي :آيا هغه تجارت دروښيم چي له
پر هللا او د ده پر پيغمبر
دردناك عذاب مو ژغوري،
ايمان ولرئ او په خپل مال او نفس سره د هللا په الر كي
جهاد وكړئ ،همدا درته غوره دئ كه وپوهېږئ ،دلته د
دنيا او آخرت له دردناك عذاب نجات او ژغورنه په څو
خبرو پوري مربوطه گڼل شوې :پر هللا او د ده پر پيغمبر
ايمان ،او په خپل مال او نفس سره د هللا په الر كي جهاد،
د دې ځالندي وينا په وړاندي بايد توقف وكړو او وگورو
چي ولي د دنيا او آخرت له دردناك عذاب ژغورنه يوازي
په دغو څلورو خبرو پوري تړل شوې ،ولي د نورو مهمو
مهمو اعتقادي او عملي امورو يادونه نه ده شوي او
همدا څلور كافي گڼل شوي ،حقيقت دا دئ چي پر هللا او د
هغه پر پيغمبر ايمان د ايمان د ستري ماڼۍ دوه لوړي
څوكي دي او د هللا په الر كي په خپل مال او نفس جهاد د
عباداتو د ستري ماڼۍ دوه لوړي څوكي دي ،همدا د ايمان
او اعتقاد نوري ټولي برخي احتوى كوي ،همداراز له دې
آيت په ډېر صراحت او وضاحت سره معلومېږي چي له جهاد
پرته له نورو الرو؛ نه د دنيا له دردناك عذاب ژغورنه
ترالسه كولى شو او نه د آخرت له دردناك عذاب ،څوك چي
له بلي الري د ژغورني ،بريا او سعادت لټه كوي دوكه
شوى او د قرآن له الرښوونو بې خبر دئ .دا مطلب د قرآن
په گڼ شمېر آيتونو كي راغلى ،لكه دا:
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التوبه999 :

بې شكه چي هللا له مؤمنانو د دوى سرونه او مالونه
اخيستي دي ،د دى لپاره چى جنت به ئې په برخه
كېږى ،نو دوى د هللا په الر كي جنگېږي ،وژني او وژل
كېږي ،رښتينې وعده چي په تورات ،انجيل او قرآن كي
ئې پر ځان (منلې ده) ،او تر هللا به څوك په خپلي
وعدې ډېر وفا كوونكى وي؟ نو پر خپل هغه پېر پلور
خوښ اوسئ چي ترسره كړى مو دئ؛ او همدا ستره بريا
ده.
دلته د هللا تعالى په الر كي خپل سر او مال قرباني
كول داسي ښودل شوي لكه چي مؤمنان خپل مال او نفس د
جنت په بدل كي پر خپل رب پلوري ،يعني كه له هللا تعالى
جنت غواړې نو پوه شه چي د دې جنت بيع ستا سر او مال
دئ ،په هغه ورځ چي تا پر هللا تعالى ايمان راوړى د جنت
په مقابل كي دي خپل سر او مال پر خپل رب پلورلي ،جنت
ته د ننوتو سند به هغه مهال تر السه كوې چي له هللا
تعالى سره د پېر پلور په دغي معاملې او ژمني عمل
وكړې ،دلته د دغه پېر پلور او تجارت تقاضاوي په دې
توگه ښودل شوې -1 :دوى د هللا په الر كي جنگېږي -2 ،د هللا
دښمنان وژني -3 ،او د هللا د دښمنانو په الس وژل كېږي.
دا هغه حقيقي الهي ژمنه ده چي په تورات ،انجيل او
قرآن كي ئې يادونه شوې ،څوك به تر هللا تعالى په خپلي
ژمني ډېر وفا كوونكى وي؟ نو پر خپل هغه پېر پلور خوښ
اوسئ چي ترسره كړى مو دئ؛ او همدا ستره بريا ده.
ته بايد د دې معاملې او پېر پلور له مخي داسي
وگڼې لكه چي د هللا تعالى له لوري يو پېرل شوى مريى يې،
ستا لپاره هللا تعالى همدغه د عبد (مريي) نوم غوره كړى،
د دغي معاملې او نوموني له مخي نور ته د خپل نفس او
مال خاوند نه يې ،ستا نفس او مال په حقيقت كي له تا
سره د هللا تعالى امانتونه دي.
دا روايت د جهاد مقام او منزلت داسي انځوروي:
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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 ﷵ روايت دئ چي وايي :له رسول هللا ﷵ 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.
 د دې ايمان او جهاد له كبله به هللا تعالى  -9ستاسو
گناهونه درته وبخښي -6 ،داسي جنت ته به مو ننباسي چي
ترې الندي ئې ويالۍ بهېږي -8 ،په تلپاتي جنتونو كي به
پاكيزه استوگنځي درپه برخه كړي ،د الهي معيارونو له
مخي همدا ستره بريا ده -3 ،او هغه بل څه به هم درپه
برخه كړي چي تاسو ئې خوښوئ :د هللا مرسته او نږدې فتح،
مؤمنانو ته د دې زېرى وركړه.
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 -14اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا انصار شئ،
همغسي لكه چي د مريمي زوى عيسى حواريونو ته وويل:
څوك مي د هللا لوري ته مله دي؟ حواريونو وويل :موږ د
هللا انصار يو ،نو د بني اسرائيلو يوې ډلي ايمان
راوړ او بلي ډلي كفر وكړ ،نو هغه مو د خپلو
دښمنانو په خالف تأييد كړل چي ايمان ئې راوړى وو،
نو دوى غالب شول.
( -)93دلته مؤمنانو ته په خطاب كي ويل شوي:
 د هللا تعالى داسي انصار شئ لكه چي د عيسى ﹽ
حواريونو د هغه ملتيا وكړه ،هغه مهال چي ده ورته
وويل :څوك مي د هللا په لوري ملگرتيا كوي ،هغوى په ځواب
كي ورته وويل :موږ د هللا انصار يو ،دلته څو خبري توجه
غواړي :مؤمنانو ته ويل شوي چي د خپل پيغمبر داسي
ملتيا وكړئ لكه چي د عيسى ﹽ حواريونو د هغه ملتيا
وكړه ،د دې معنى دا ده چي عيسى ﹽ او د ده نږدې ملگرو
جهاد كړى ،دا جهاد په مال او نفس جهاد وو ،ځكه په
همدې لړ كي او د يوې تاريخي بېلگي په توگه د هغه
يادونه شوې ،متأسفانه ځيني د محرف بايبل د غلطو
ويناوو تر اغېز الندي د عيسى ﹽ په اړه داسي څه وايي
چي گواكي هغه نه يوازي كوم جهاد نه دئ كړى بلكي خپلو
پلويانو ته ئې ويلي :كه چا د مخ په ښي لوري څپېړه
دركړه نو كيڼ لورى هم ورواړوه!! بايبل وايي چي عيسى
ﹽ وويل :ويل شوي :كه چا د بل سترگه ورړنده كړه سترگه
به ئې ورړندېږي ،او كه چا د بل غاښ مات كړ غاښ به ئې
ماتېږي ،خو زه وايم :كه چا تيرى درباندي وكړ مقابله
ئې مه كوه ،حتى كه په ښي مخ ئې څپېړه دركړه كيڼ مخ
هم ورواړوه ،كه چا غوښتل د دې لپاره دي محكمې ته
بوځي چي كميس دي درنه واخلي خپله عبا هم وركړه ،كه
يو رومي عسكر درته ووايي چي دا بار تر يوه ميله يوسه
ته ئې تر دوه ميله ورسره يوسه!! تاسو اورېدلي چي له
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دوستانو سره دوست اوسه او له دښمنانو سره دښمن ،خو
زه درته وايم :له خپلو دښمنانو سره مينه وكړئ!!
ً له ديني الرښوونو سره اړخ نه لگوي،
دا ويناوي قطعا
ظلم ته تسليمېدل او تېري ته غاړه اېښودل ،نه يوازي
له الهي الرښوونو سره سمون نه خوري ،بلكي له هغو فطري
غوښتنو سره هم اړخ نه لگوي چي هللا تعالى د ټولو ژوو په
خټه كي اېښي ،له خپل ځان دفاع او د تېري مقابله كول
يو فطري او د ژوند د بقاء لپاره يو ضروري عنصر دئ ،هللا
تعالى هيڅكله انسان په داسي كار نه گماري چي د ده د
جبلت او فطرت خالف وي ،له دې عالوه هغه څوك چي ظلم ته
غاړه ږدي او ظالم ته سر ټيټوي ،نه يوازي په خپل ځان
ظلم كوي او ظالم ته جسارت وركوي ،بلكي په نورو هم
ظلم كوي ،ده ظالم ته دا جرأت وركړ چي په نورو هم
تېرى وكړي.
آيا د چا عقل دا خبره مني چي د عيسى عليه السالم
په څېر يو عظيم الرښود ،مرشد ،مصلح او د شرك ،ظلم او
بې عدالتۍ په ضد لېږل شوي ستر پيغمبر به خلكو ته
ويلي وي چي د رومي بې رحمو عسكرو په وړاندي داسي
منقاد او مطيع اوسئ چي كه درته وئې ويل :دا بار تر
يوه ميله يوسه ته ئې تر دوه ميله ورسره يوسه!! دا
خبره خو له سركاري مفتيانو او د ظالمانو په خدمت كي
بوخت دين پلورونكو ماليانو سره ښايي نه له پيغمبرانو
عليهم السالم سره!! راشئ وگورئ چي زموږ گران پيغمبر
عليه السالم په دې اړه څه فرمايي:
عن أبي هريرة قال :جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فقال يا رسول هللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ
مالي؟ قال فال تعطه مالك ،قال أرأيت إن قاتلني؟ قال
قاتله ،قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد ،قال
أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار.
يو سړى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ته راغى او وئې ويل:
يا رسول هللا! د هغه چا په اړه څه مشوره راكوې چي راشي
او زما مال رانه اخلي؟ وئې فرمايل :خپل مال مه
وركوه ،وئې ويل :كه جگړه ئې راسره كوله؟ وئې فرمايل:
ورسره وجنگېږه ،وئې ويل :كه ئې ووژلم؟ وئې فرمايل:
نو ته به شهيد وې ،وئې ويل :كه مي هغه ووژلو؟ وئې
فرمايل :هغه به په اور كي وي.
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زموږ ايمان او عقل خو دا خبره نه مني چي زموږ د
پيغمبر عليه السالم د ورور عيسى عليه السالم خبره به
دې ته ورته نه وه او له دې پرته به بل څه وه.
دلته له دښمنانو سره دوستي او مينه كول په داسي
عامه صيغه ذكر شوي چي الزم دقت نه دې په كي مراعات
شوى ،ټول دښمنان يو شانته نه دي ،له ټولو سره ورته
معامله نه شي كېدى ،ځيني دښمنان داسي دي چي له هغوى
سره دوستي كول له هللا تعالى سره د دښمني كولو په معنى
ده ،د خداى او د هغه د دين له دښمنانو سره دوستي كول
د ايمان منافي او د هللا تعالى د غضب وړ كار دئ ،د
منافق ،مفسد او فاسق احترام كول او له هغوى سره
دوستي پالل هغه كار دئ چي هيڅ پيغمبر او هيڅ الهي
كتاب ئې سپارښتنه نه كوي!!
د بايبل له يوې وينا هم معلومېږي چي عيسى ﷵ له
خپلو ملگرو سره يوه ځنگله ته پناه وړي ،خو بايبل دې
ته د تېښتي او له دښمن د پټېدو رنگ وركړى او داسي ئې
ښودلې چي عيسى ﷵ دا مهال سخت پرېشان وو او له ډېري
پرېشانۍ ئې هيڅ خوب نه وو كړى!! بايبل ليكي :بيا
عيسى دوى يوه ځنگله ته راوستل او ورته وئې ويل:
كښېنئ ،منتظر اوسئ ،زه ځم چي دعاء وكړم ،پطرس او د
زيدي دوه زامن ،يعقوب او يوحنا ئې له ځان سره روان
كړل .. ،او ورته وئې ويل :زه د ډېر غم او اندېښنې په
وجه د مرگ په درشل كي يم ،تاسو دلته پاته شئ او له
ما سره ويښ اوسئ ،بيا لږ لري والړ ،پر زمكه پرېوت او
دا دعاء ئې وكړه :پالره (خدايه) ! كه ممكن وي دا د
كړاو او عذاب جام رانه لري كړه ،خو نه زما په غوښتنه
بلكي ستا په غوښتنه! بيا دغو دريو كسانو ته راستون
شو او وئې ليدل چي ويده دي ،غږ ئې كړ :پطرسه! يو
ساعت هم ونه توانېدې چي له ما سره ويښ پاته شې او
دعاء وكړې ...بيا ئې دوى پرېښودل او والړ؛ داسي دعاء
ئې وكړه :كه زما له مخي د دې جام لري كول ممكن نه وي
نو زه ئې څښم ،څه چي ته غواړې همغسي دي وشي ،چي
راستون شو وئې ليدل چي دوى بيا ويده شوي ،بېرته والړ
او هغه دعاء ئې تكرار كړه ... ،ورپسې ليكي :په دې
درې او لرگي
وخت كي يهودا له ډېرو نورو سره چي توريُ ،
ئې په الس كي وو راورسېدل ... ،خائن شاگرد نورو ته
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ويلي وو :څوك چي مي ښكل كړ ،همغه عيسى دئ وئې نيسئ،
نو يهودا مخامخ عيسى ته ورغى او وئې ويل :استاده!
سالم او هغه ئې ښكل كړ ،يوه شاگرد توره راوايسته د
ستر كاهن د غالم غوږ ئې په يوه گوزار ترې غوڅ كړ ،خو
عيسى ورته وويل :توره دې په تېكي كي كړه ،څوك چي
توره راوباسي په توري وژل كېږي ،زه كولى شم له خپل
پالر وغواړم چي زر فرشتې مي مرستي ته راولېږي ،خو كه
دا كار وكړم نو د آسماني كتاب خبره به څنگه رښتينې
كېږي  ...له راغلو سړو سره د خبرو په مهال ټول ملگري
ترې وتښتېدل ... ،دى ئې د ستر كاهن ځاى ته ورووست،
ستر كاهن غوښتل چي څوك د عيسى په خالف شهادت وركړي،
خو په دې موفق نه شو ،بيا ئې ده ته وويل :د ژوندي
خداى په نامه لوړه دركوم چي آيا ته مسيح د خداى زوى
يې كه نه؟ عيسى ځواب وركړ :هو ،يم ،يوه ورځ به ما
وگورئ چي د خداى په ښۍ خوا كي ناست يم او د آسمان په
ورېځو كي زمكي ته راكوزېږم!! ناڅاپه ستر كاهن خپل
گرېوان څيري كړ او وئې ويل :كافر شو ،كافر شو ،نور
نو شاهد ته څه ضرورت لرو ... ،فيصله مو څه ده؟ ټولو
ورسره چيغي كړې ،مرگ ،مرگ!! چا ئې پر مخ الړي ورتو
كړې او چا په څپېړو وواهو ...سبا ئې وپتېله چي د روم
حكومتي مقاماتو ته ئې وسپاري ،نو عيسى ئې الس تړلى
پيالطوس ته وسپارو...
دلته دوه خبري توجه غواړي :عيسى ﹽ ځنگله ته پناه
وړې او له يوه ملگري سره ئې توره وه او په يوه گوزار
ئې د يوه كاهن د غالم غوږ غوڅ كړ ،د بايبل په پورتنيو
ويناوو كي يوازي دغه دوه خبري رښتيا گڼلى شو ،او دا
همغه څه دي چي قرآن دلته د عيسى ﹽ د جهاد په اړه كړې
دي.
 په آيت كي د هللا د الري مجاهدينو ته د انصار هللا نوم
وركړى شوى ،ځيني داسي انگېري چي دلته په انصار هللا كي
د دين لفظ مقدر دئ ،گواكي اصل ئې (انصار دين هللا) دئ!!
استدالل ئې دا دئ چي هللا انصارو ته اړ نه دئ!! خو دا يو
بې ځايه واهمه او ناسم تصرف دئ ،هللا تعالى د خپلي الري
مجاهدينو ته همدا ښكلى نوم غوره كړى ،په دې سره
مؤمنانو ته ويل شوي چي دا د حق دښمنان په اصل كي له
هللا تعالى سره جنگېږي ،له دوى سره ستاسو جنگ داسي دئ
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لكه چي د هللا تعالى ملتيا كوئ ،تاسو د هللا تعالى د جند
سرتېرى او عسكر يئ ،د هللا جند غالب او منصور دئ ،ستاسو
غلبه يقيني ده ،هيڅوك نشي كولى له هللا تعالى سره
مقابله وكړي او په دې مقابلې كي غالب شي.
 ورپسې فقره هم د دغه مطلب تأييد كوي او وايي :يوې
ډلي ايمان راوړ او د عيسى ﷵ ملگرتيا ئې وكړه او بلي
ډلي د كفر الر غوره كړه ،د دوى تر منځ د مقابلې پايله
دا وه چي هللا تعالى د مؤمنانو مرسته وكړه او پر خپلو
دښمنانو ئې هغوى ته غلبه او بريا ورپه برخه كړه ،د
دې معنى دا ده چي د عيسى ﷵ د ملگرو او د ده د
مخالفينو او دښمنانو تر منځ سخته مقابله رامنځته
شوې ،هللا تعالى د مؤمنانو مرسته كړې او پر دښمنانو ئې
دوى برالسي او غالب كړي .زمكني حقائق او تاريخي شواهد
هم گواهي وركوي چي مسيحيت د نړۍ په پراخي برخي كي
خور شو او يهوديت په يوې وړې قبيلې كي محدود پاته
شو.
 د آيت دا فقره هم خاصه توجه غواړي چي وايي :يوې
ډلي ايمان راوړ ،حال دا چي دې ډلي تر دې وړاندي
ايمان راوړى وو او عيسى ﷵ ته ئې ويلي وو چي موږ د هللا
انصار يو!! آيا پر دوى سربېره نورو ايمان راوړى او
كه په عملي توگه د عيسى ﷵ ملگرتيا په رښتيني توگه د
ايمان راوړلو په معنى راغلي؟ له الفاظو داسي
معلومېږي چي همدا دوهم تعبير دقيق دئ ،يو په ژبه د
ايمان اظهار دئ او بل په عمل كي د ايمان له غوښتني
سره سم عمل كول دي ،رښتينى ايمان دغه دئ او په آيت
كي همدې ته اشاره شوې.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الجمعه
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الجمعه) دئ چي د سورې له
نهم آيت اخيستل شوى 11 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د لومړي آيت (الحكيم) ،او د اتم آيت (تعملون) ته
ورته دي ،دې ته بايد متوجه وو چي د (مبين) او
(الظالمين) په څېر صيغې د غږ له پلوه (الحكيم) ته
ورته دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته
دئ چي د مدني دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي.
ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دا سوره له اوم هجري
كال وروسته نازله شوې ،د يوه داسي روايت په استناد
دا خبره كوي چي ابوهريره ﹽ ته منسوب شوى او وايي :د
سورې لومړۍ برخه هغه مهال نازله شوې چي ابوهريره ﹽ
له ځينو نورو سره د رسول هللا ﹽ په مجلس كي حاضر وو ،د
ابوهريره ﹽ په اړه دا ثابته ده چي د حديبيې له
معاهدې وروسته ئې ايمان راوړى ،نو د دوى له نظره دا
برخه بايد له دې وروسته او په اوم هجري كال كي نازله
شوې وي ،خو د سورې له دوو برخو په څرگنده توگه
معلومېږي چي دا سوره د مدني دور په لومړنيو كلونو كي
نازله شوې ،لومړى دا چي د سورې زياته برخه يهودانو
ته مختص شوې له دې په څرگنده توگه معلومېږي چي دا
سوره هغه مهال نازله شوې چي يهودان ال له مدينې نه وو
ايستل شوي او د دوى مذهبي مشرانو د رسول هللا ﹽ او
مسلمانانو په ضد تبليغات كول ،دوهم دا چي په دې كي د
جمعې د لمانځه په اړه الرښووني راغلې او په دې اړه
ټول متفق دي چي د جمعې لمونځ د هجرت په لومړيو ورځو
كي اداء شوى .د جمعې د لمانځه يادونه په داسي توگه
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او په هغه آيت كي راغلې چي له مخكنيو آيتونو سره
تړلى دئ ،بېلول ئې د آيتونو تر منځ نظم او همغږي له
منځه وړي ،كه دا آيت له مخكنيو بېل كړى شي نو هم
مخكنى مطلب ناتمام پاته كېږي او هم دا آيت داسي
برېښي چي مستقل مطلب دئ او له مخكني سره هيڅ ارتباط
نه لري ،حال دا چي خبره كامالً د دې عكس ده او دا آيت
ً له مخكنيو سره يو ځاى نازل شوى ،البته د سورې
حتما
آخري آيت بل وخت او تر نورو وروسته او هغه مهال نازل
شوى چي يو ځل د جمعې د لمانځه پر مهال او په داسي
حال كي چي رسول هللا ﹽ خطبه ويله ،يوه تجارتي قافله
راغلې ،له جومات بهر شور ځوږ جوړ شوى ،ځيني صحابه
وتلي چي وگوري څه خبره ده ،تر دې وروسته دا آيت نازل
شوى او په ترڅ كي ئې پر دې حركت كلكه نيوكه شوې.
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 څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي-1
 عزتمن باحكمت هللا ته تسبيح، سپېڅلي،دي؛ ټولواك
 دى همغه ذات دئ چي په نالوستو كي ئې د-2 ،وايي
دوى له ډلي يو رسول ولېږو چي د ده آيتونه پرې
 په، تزكيه ئې كړي او كتاب او حكمت وروښيي،ولولي
داسي حال كي چي تر دې وړاندي په څرگندي تېروتني
 او د دوى نور چي ال تراوسه نه دي ورسره-3 ،كي ول
 دا د هللا-4 ، او هغه باحكمت عزتمن دئ،يوځاى شوي
 او هللا،فضل دئ هغه چا ته ئې وركوي چي دى ئې وغواړي
.د ستر فضل څښتن دئ
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( -)3-9د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د دې گواه او شاهد دي
چي هللا له هر عيب او نقص منزه ،عزيز او حكيم دئ .د
تسبيح معنى په پاكي اعتراف ،په پاكي گواهي او شهادت
او په عبادت او اطاعت كي سريع سعي او هڅه ده ،نو د
دې آيت مفهوم دا دئ چي د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا
تعالى په سپېڅلتيا او پاكي اعتراف كوي ،خپل رب له هر
عيب او نقص منـزه گڼي ،د حال او قال په ژبه په دې
مسلم حقيقت گواهي او شهادت وركوي ،او ټول په سرعت،
انهماك او جديت سره په عبادت او بندگۍ بوخت دي او د
خپل رب د احكامو اطاعت او امتثال كوي.
 هللا تعالى ټولواك دئ ،د دې صفت تقاضا دا ده چي هغو
ته احكام او هدايات ولېږي چي د ده تر واكمنۍ الندي د
ده په ملك كي اوسي ،هللا تعالى قدوس دئ ،د دې صفت تقاضا
دا ده چي د خپلو بندگانو د تزكيې ،روزني او الرښووني
لپاره الرښود كتاب ولېږي ،هللا تعالى عزتمن دئ ،څوك ئې د
پرېكړو په وړاندي نشي خنډ كېدى ،هيڅوك ئې وعد او
وعيد نشي تكذيبولى .هللا تعالى حكيم دئ ،په هري پرېكړي
او الرښووني كي ئې حكمت مضمر دئ.
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي په نالوستو كي ئې د دوى له
ډلي يو رسول ولېږو ،د دوى د قوم يو غړى او د دوى په
څېر امي او نالوستى وو.
دوى ته د دې رسول د لېږلو موخه دا وه چي د هللا
تعالى آيتونه پرې ولولي ،تزكيه ئې كړي او كتاب او
حكمت وروښيي ،يعني پيغمبر د دې لپاره لېږل شوى چي د
هللا تعالى آيتونه خلكو ته واوروي ،له شرك ،فساد او
بدكارۍ ئې وژغوري ،د دوى ټولنه له مفاسدو او مظالمو
تزكيه او پاكه كړي ،د هغوى عقائد تزكيه كړي ،هغوى ته
كتاب وروښيي ،د دې كتاب د پلي كولو او تطبيق طريقه
ورزده كړي ،دلته له كتابه مراد هغه احكام دي چي هللا
تعالى په خپل كتاب كي نازل كړي او له حكمته مراد د
دې احكامو د تطبيق الري ،چاري او طريقې دي .يعني
پيغمبر ﹽ هم خلكو ته الهي احكام او د دين او دنيا
اړوند ضوابط او قواعد ښيي ،هم د دوى د ژوند اهداف او
مقاصد ورښيي او هم دغو اهدافو ته د رسېدلو طريقې
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ورښيي ،هم خلكو ته كتاب ښيي او هم د دې كتاب د تطبيق
او عملي كولو چاري ورښيي او ټول هغه څه ورښيي چي په
خپله پرې پوهېدى نشول.
 د پيغمبر تر راتلو وړاندي خلك په څرگندي تېروتني
كي ول ،سمه الر ترې وركه وه ،په كږو الرو روان ول ،نه
ئې ځان پېژندو ،نه جهان او نه خپل رب ،نه ئې د حق او
باطل ترمنځ تفكيك كولى شو ،نه د ښه او بد ،حالل او
حرام ،مفيد او مضر ترمنځ ،په تياره كي روان ول ،نه
پوهېدل له كومه راغلي او كوم لوري ته درومي ،چا پيدا
كړي او د څه لپاره ئې پيدا كړي.
 دا پيغمبر يوازي د خپل قوم لوري ته نه دئ لېږل
شوى ،مسئوليت ئې په دې كي نه راخالصه كېږي چي يوازي د
خپل دور خلكو ته الرښوونه وكړي بلكي د نورو ولسونو او
د هغو لپاره هم الرښود دئ چي وروسته به راځي ،تر
قيامت پوري د ټولو ولسونو لپاره الرښود دئ.
 هللا تعالى باحكمت عزتمن دئ ،د امي او نالوستي قوم
لوري ته د يوه امي او نالوستي پيغمبر په لېږلو كي
خاص حكمت مضمر دئ ،اهل كتاب (د كتاب خاوندان) او د
دوى هغه مذهبي مشران چي ځان ته لوستي او په كتاب پوه
وايي د دې الهي رسالت لپاره وړ نه وو ،هغه
ځانگړتياوي په دوى كي نه ليدل كېږي چي دا دروند
مسئوليت وروسپارل شي او د خپل مأموريت ترسره كولو
جوگه وي ،هللا تعالى عزيز دئ ،كولى شي د همدې نالوستي
پيغمبر او نالوستي قوم په الس خپل پيغام خلكو ته
ورسوي او خپل دين غالب كړي.
 دا د هللا فضل دئ؛ هغه چا ته ئې وركوي چي دى ئې
وغواړي او هللا د ستر فضل څښتن دئ .هللا تعالى پوهېږي چي
څوك د دې الهي فضل وړ دئ چي د رسالت تاج ئې پر سر
كېږدي او د الهي كتاب د حمل توفيق ورپه برخه كړي.
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 -3د هغو مثال چي د تورات حملولو (مسئوليت) د دوى
پر اوږو ږدول شوى وو؛ بيا ئې هغه حمل نه كړ؛ هغه
خره ته ورته دئ چي كتابونه پر شا وړي ،د هغو وگړو
مثال څومره بد دئ چي د هللا آيتونه ئې تكذيب كړل ،او
هللا دا ظالم وگړي نه هدايتوي.
( -)5په د ې مبارك آيت كي نه يوازي د مخكني مطلب
لپاره يو دليل وړاندي شوى بلكي د اهل كتاب د مذهبي
مشرانو بد حالت هم انځور شوى ،دغو مذهبي مشرانو به د
رسول هللا ﷵ او د ده د يارانو په اړه ويل :پيغمبر بايد
د مذهبي مشرانو له منځه غوره شوى وى ،داسي څوك چي
ډېر كتابونه ئې ويلي ،نږدې ملگري ئې بايد مذهبي
مشران او په مذهبي كتابونو پوه خلك وى ،نه رسالت او
د خلكو الرښوونه له امي او نالوستي سره ښايي او نه
نالوستي د يوه پيغمبر د ملگرتيا او د يوه الهي كتاب
د حمل وړ دي ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :مهمه دا ده
چي څوك د الهي كتاب د حمل وړتيا ولري ،پر كتاب د
پوهېدو او پر هغه د عمل كولو تلوسه ولري ،د هغو درنو
مسئوليتونو قبلولو او ترسره كولو ته چمتو وي چي دا
كتاب ئې د ده پر اوږو ږدي ،نه هغه چي ډېر كتابونه ئې
لوستلي خو عمل پرې نه كوي ،نه هغه چي وايي :موږ پر
تورات ايمان لرو او پر تورات پوهېږو خو د دوى په
عملي ژوند ،كړنو او تگالرو كي د تورات هيڅ څه نه
ترسترگو كېږي ،د دوى مثال هغه خره ته ورته دئ چي
كتابونه پرې بار وي خو نه پوهېږي چي څه پرې بار دي،
د دغو وگړو مثال څومره بد دئ چي د هللا آيتونه ئې تكذيب
كړل ،او د خپل ظلم له كبله د هللا تعالى له هدايت محروم
شول ،دوى نه د هللا تعالى مخكني كتابونه منلي او نه
قرآن مني ،د هللا تعالى وعد او وعيد ئې دروغ گڼلي ،له
همدې كبله په الهي الرښوونو عمل نه كوي.
هللا تعالى ځكه د خ پل كتاب د حمل لپاره يو امي پيغمبر
او امي ولس غوره كړ چي (اهل كتاب) او د تورات
دروغجنو حامالنو او عالمانو خپله دنده اداء نه كړى
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شوه ،په دوى كي د دې كتاب د حمل وړتيا نشته.






















   


   



   









 
 -6ووايه :اې هغو چي يهودان شوي! كه گمان كوئ چي
يوازي تاسو د هللا دوستان يئ نه نور خلك نو د مرگ
هيله وكړئ كه رښتيني يئ -0 ،او د هغه څه له كبله
به ئې هيڅكله هيله ونه كړي چي د دوى السونو وړاندي
كړي ،او هللا د دغو ظالمانو پر حال ښه پوه دئ-8 ،
ً له
ووايه :هغه مرگ چي ترې تښتئ نو هغه خو حتما
تاسو سره مخامخېدونكى دئ ،بيا د هغه ذات لوري ته
گرځول كېږئ چي په پټ او څرگند پوه دئ ،نو په هغه
څه به مو پوه كړي چي تاسو كول.
( -)3-7دلته رسول هللا ﷵ ته څو الرښووني شوې:
 ورته ويل شوي چي يهودانو ته ووايي :اې هغو چي
يهودان شوي! كه په رښتيا په دې باور يئ چي يوازي
تاسو د هللا دوستان يئ نه نور خلك نو بايد د هللا په الر كي
د شهادت تلوسه ولرئ ،له مرگ وېره ونه لرئ ،مرگ او
ژوند د هللا له لوري وگڼئ،
 دوى به هيڅكله د شهادت تمناء ونه كړي ،په دوى كي

د قرآن پلوشې
الجمعه
631
د شهادت تلوسه ځپل شوې ،وجه ئې د دوى بدي كړني دي،
داسي څه ئې كړي چي له كبله ئې نه د هللا تعالى پېرزوينو
ته طمع كولى شي او نه په بل ژوند او آخرت كي سعادت
او نېكي بدلې ته ،له دې الهي الرښووني معلومېږي چي
بدي كړني په انسان كي له مرگ وېره ،له هللا تعالى
ناهيلي او په آخرت عدم باور زېږوي.
 د دوى په اړه دا وينا د هغه هللا وينا ده چي د دغو
ظالمانو پر حال ښه پوه دئ،
 يهودانو سره له خپل ټول شرك ،عصيان ،له جهاد ډډه،
د ظالمانو ملگرتيا او د پيغمبرانو او حقپالو مخالفت،
داسي انگېرله او مذهبي مشرانو ئې ورته همدا ويلي وو
چي جنت يوازي ستاسو لپاره پيدا شوى او تاسو د جنت
لپاره ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :كه داسي وي نو
تاسو خو بايد له مرگه نه وېرېدى او د هللا په الر كي د
شهادت تلوسه مو په زړونو كي نه وى مړه شوې ،دا ولي
له مرگ وېرېږئ؟ دا ولي ستاسو هيڅ مذهبي مشر په سنگر
كي نه دئ ليدل شوى؟ ولي مو تل خپل پيغمبران په جهاد
كي يوازي پرېښي؟ له دې خو په ډاگه معلومېږي چي په
خپلي دعوى باور نه لرئ .په دې آيتونو كي او دې ته
ورته په ډېرو نورو كي له مرگ وېره ،د ډېر اوږده ژوند
تمناء او د هللا په الر كي له شهادت ډډه ،د هغه قوم نښي
گڼل شوې چي د ايمان په دعوى كي دروغجن دي ،نه په
آخرت او جنت باور لري او نه په دې چي د مرگ ژوند
پرېكړي هللا كوي.
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :هغوى ته ووايه :هغه مرگ چي
ً له تاسو سره مخامخېدونكى
ترې تښتئ نو هغه خو حتما
دئ ،بيا د هغه ذات لوري ته گرځول كېږئ چي په پټ او
څرگند پوه دئ ،نو په هغه څه به مو پوه كړي چي تاسو
كول.
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 -5اې هغو چي ايمان ئې راوړى! كله چي د جمعې د
ورځي د لمانځه آذان وشي نو د هللا د ذكر لوري ته
تلوار وكړئ او پېر پلور پرېږدئ ،همدا ستاسو لپاره
غوره دئ كه پوهېږئ -10 ،او كله چي لمونځ پاى ته
ورسېږي په زمكي كي خواره شئ او د هللا د فضل لټه
وكړئ او هللا زيات ياد كړئ چي بريالي شئ.
( -)91-1په دې مباركو آيتونو كي هللا تعالى د څو كارونو
امر كړى او همدا ئې د انسان د فالح او سعادت ضامن
گڼلي:
 كله چي د جمعې د ورځي د لمانځه آذان وشي نو د هللا د
ذكر لوري ته تلوار وكړئ،
 د آذان له اورېدو سره سم پېر پلور او نور ورځني
كارونه پرېږدئ ،همدا ستاسو لپاره غوره دئ كه پوهېږئ،
 كله چي لمونځ پاى ته ورسېږي په زمكي كي خواره شئ
او د هللا د فضل ترالسه كولو لټه وكړئ،
 او هللا زيات ياد كړئ چي بريالي شئ،
لكه چي گورئ دلته كه له يوې خوا مؤمنانو ته د
لمانځه او د هللا د زيات يادولو لوري ته د تلوار او
اهتمام سپارښتنه شوې او د جمعې د آذان له اورېدو بيا
د لمانځه تر پاى له تجارت او نورو ورځني كارونو الس
اخيستلو او جمات ته د تگ امر ورته شوى له بلي خوا
ورته امر شوى چي له لمانځه وروسته خواره شئ او د حالل
رزق ترالسه كولو په لټه كي شئ ،دا ښيي چي حالل رزق
لټول د لمانځه په څېر يو عبادت دئ او هللا تعالى موږ
پرې مكلف كړي يو ،هللا تعالى هغه عابد بنده خوښوي چي د
حالل رزق لټه كوي ،بل ته ئې د احتياج الس اوږد نه وي،
د نورو د اوږو پېټى نه وي ،له حاللو الرو روزي ترالسه
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كوي ،له هغه څه چي ترالسه كوي ئې يوه برخه د هللا په الر
كي لگوي او د مسكينانو الس نيوى كوي.
د جمعې د لمانځه په اړه دا خبري هم په پام كي
ولرئ :د جمعې لمونځ په همدې ورځ د ماسپښين د لمانځه
ځاى ناستى دئ ،پر هغو فرض دئ چي ورته حاضرېدى شي،
معافي دي ،وخت ئې همغه د ماسپښين د
مېرمني تري
لمانځه وخت دئ ،د پېر پلور حرمت د لومړي آذان له
اورېدو سره سم پيل كېږي او د لمانځه تر پاى پوري
دوام كوي ،كه چا په دې وخت كي پېر پلور وكړ د گناه
مرتكب شوى خو مبايعه ئې باطله او فاسده نه گڼل كېږي،
د جمعې لمونځ د هر كلي په جومات كي نه بلكي د ښار په
لوى او جامع جومات كي كېدى شي ،د دې لمانځه يو حكمت
دا دئ چي ډېر خلك په يوه ځاى كي راغونډ شي ،البته د
لمونځ كوونكو د شمېر زياتوالى ئې شرط نه دئ ،د امنيت
شتون ئې يو شرط دئ ،د مسلمانانو امير يا د هغه نائب
يا هغه چي د اسالمي حكومت له لوري ټاكل كېږي بايد د
دې لمانځه امامت وكړي ،په هر هغه چا دا لمونځ فرض
گرځي چي آذان ئې اوري كه څه هم له ښار بهر اوسي ،په
داسي ځاى كي تر سره كېدى شي چي هر چا ته د ورتلو
اجازه وي ،مسافر ،بندي ،داسي ناروغ او معذور چي
جومات ته نشي تللى ،هغه ړوند چي په خپله جومات ته
نشي تللى او الرښود نه مومي ،هغه چي د دښمن له لوري د
خطر احساس كوي ،يا د باران او چكړو له كبله جومات ته
تگ ورته گران وي؛ دوى ټول معذور او معاف گڼل كېږي،
له چا چي د جمعې لمونځ فوت شي په هغي سيمي كي د
ماسپښين لمونځ په جمع ورته مكروه دئ چي خلك ئې د
جمعې پر لمانځه مكلف وي ،دوه خطبې ئې د لمانځه د صحت
لپاره شرط دئ ،كله چي امام خطبې ته ودرېږي بيا د
خطبې تر پاى هر ډول خبري او حتى لمونځ كول ممنوع دي.
ښه به وي چي دلته ځيني هغه روايات هم له نظره تېر
كړو چي د جمعې په اړه دي:
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يخاف
له جابر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايـل :اې خلكـو!
تر هغه وړاندي چي ومرئ د هللا لوري ته وروگرځئ او توبـه
وكړئ ،نېكو عملونو ته مبادرت وكړئ تر هغه وړاندي چـي
ـه كـړئ چـي ستاسـو او
مشغول كړى شئ ،هغه اړيكـه ټينگـ
ستاسو د رب تر منځ ده ،د ده په ډېر ذكر سـره مـو ،او
په پټه او څرگنده توگه صدقې سره چي په بدل كي به ئـې
روزي درك ړى شي ،ملتيا به مو وشي او جبران به مو وشي،
او په دې پوه شئ چي هللا پر تاسو د جمعې لمونځ فرض كړى؛
زما د دغه ودرېدو پر مهال ،پـه همـدې ورځ ،پـه همـدې
مياشت او په همدې كال؛ د قيامت تر ورځي ،چا چـي زمـا
ـه هـم
په ژوند كي يا له ما وروسته هغه ترك كړ ،كـه څـ
امام ئې عادل وي يا جابر ،د بې اهميته گڼلو له كبلـه
ئې يا د انكار له كبله ئې ،نـو هللا تعـالى دي نـه د ده
چاري ورته راغونډي كړي او نه دي د ده په كار كي بركت
واچوي ،پام چي نه ئې لمونځ اعتبار لري ،نه ئې زكـات،
ـه چـي
نه ئې حج ،نه ئې روژه ،او نه ئې ښېگڼه ،تـر هغـ
توبه وكړي ،نو څوك چي توبه وكړي هللا به ئې توبه قبلوي،
پام چي نه دي كومه ښځه د كوم سړي امامت كوي ،نه كـوم
با ڼدوال د مهاجر ،نه كوم فاجر د مؤمن ،مگر دا چي پـه
خپل زور سره ئې ورته اړ كړي او له توري او متروكي ئې
وېرېږي.
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له ابوذر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :چا چـي د
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جمعې په ورځ غسل وكړ او خپل غسل ئې په ښه توگه وكـړ،
ځان ئې پاكيزه كړ او په ښه توگه ئې پـاكيزه كـړ ،پـه
خپلو جامو كي ئې تر ټولو غوره جامـه واغوسـتله ،او د
خپل كور له هغه عطر چي هللا ورته ميسر كړي څه ئې پر خپل
ځان ووهل ،بيا د جمعې لمانځه ته راشي ،نـه شـور ځـوږ
وكړي او نه دوه سره بېل كړي (چي ځان ته ځاى تش كړي)،
نو د هغه څه بخښنه به ورتـه وشـي چـي د ده او د بلـي
جمعې تر منځ دي.
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له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايـل :كـه د
جمعې په ورځ او هغه مهال چي امام خطبه وايي تـا خپـل
ً شـور جـوړ كـړى
ملگري ته وويل :چوپ شه؛ نو تا يقينـا
(ناروا كار دي كړى)
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له ابو الجعد الضمري (چي صحابي وو) روايت دئ چي رسول
هللا ﹽ وفرمايل :چا چي د جمعې لمونځ درې ځلي ترك كړ ،په
ـه ئـې
داسي حال كي چي بې اهميته ئې گڼي؛ نو پر زړه بـ
مهر ولگول شي.

   
  
    






   
 
 -11او كله چي كوم تجارت يا كومه مشغولوونكې لوبه
وگوري د هغې لوري ته وروځي او تا والړ پرېږدي،
ووايه :هغه څه چي له هللا سره دي تر دې لوبي او تر
تجارت غوره دي او هللا تر ټولو غوره روزي وركوونكى
دئ.
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( -)99دا مبارك آيت چي د دې سورې د پاى آيت دئ له
يوې خوا ښيي چي د جمعې د لمانځه له فرضېدو وروسته
همداسي حالت راغلى چي رسول هللا ﷵ د خطبې لپاره
ودرېدلى ،بهر د كومي تجارتي قافلې د راتلو شور ځوږ
جوړ شوى ،ځيني له جومات وتلي ،او دا په داسي حال كي
چي رسول هللا ﷵ خطبه ويله ،په دې آيت كي په دغه ناوړه
حركت نيوكه شوې ،له بلي خوا دا آيت د سورې د پيل له
آيتونو سره ژور ارتباط لري ،هلته ويل شوي :هللا تعالى
همغه ذات دئ چي په نالوستو كي ئې د دوى له ډلي يو
رسول ولېږو چي د ده آيتونه پرې ولولي ،تزكيه ئې كړي
او كتاب او حكمت وروښيي ،په داسي حال كي چي تر دې
وړاندي په څرگندي تېروتني كي ول ،بيا د يهودو او د
دوى د مذهبي مشرانو نااهلي ته اشاره شوې ،د سورې په
تتمه كي د همدې مطالبو په ارتباط ويل شوي چي مؤمنانو
ته په كار وه د خپل دروند او زړه سواند الرښود درناوى
ئې كړى وى ،له داسي حركت ئې په كلكه ډډه كولى چي هغه
مهال ئې د ده د خطبې په دوران كي وكړ ،د كومي تجارتي
موخي لپاره يا د كوم شور ځوږ له كبله له جومات وتل
ورسره مناسب نه وو ،هغه څه چي له هللا سره دي تر دغي
لوبي او تر تجارت غوره دي ،خير الرازقين هللا د دوى د
رزق ذمه وال دئ.
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630پلوشې
د قرآن
المنافقون

يوه ضروري يادونه
ما پنځه دېرش كاله وړاندي؛ د (المنافقون) سورې
تفسير په دري ژبه د (حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن) په
نامه؛ د يوه كتاب په بڼي كي وليكلو ،څو ځلي چاپ شو،
په تركيه كي هم ترجمه او چاپ شو ،او په ايران كي هم،
اوس چي د دې سورې تفسير ته رارسېدلى يم غوښتل مي
همغه كتاب په بشپړه توگه وژباړم ،خو له دې كبله چي د
قرآن پلوشې اوم جلد ډېر ضخيم نشي په ځينو برخو مې
اكتفاء وكړه ،څوك چي غواړي د دې مباركي سورې مشرح
تفسير ولولي او د نفاق په حقيقت ښه پوه شي د هغه
كتاب لوستلو سپارښتنه ورته كوم.
دا كتاب هغه مهال ليكل شوى چي د هېواد په تاريخ
كي د لومړي ځل لپاره يو منظم اسالمي نهضت رامنځته شو،
د هېواد علمي مؤسسات د دې نهضت په ډاډمنو سنگرونو
بدل شول ،د ځوانانو غوڅ اكثريت ورسره يو ځاى او داسي
ځواك ترې جوړ شو چي د اسالم كورني او بهرني دښمنان ئې
په وېره كي واچول ،منحط شاهي رژيم د هغه د ځپلو
لپاره هڅي پيل كړې ،خو موفق نه شو ،روسانو د نهضت د
ځپلو په موخه روس پلوه كمونيست افسران وگمارل چي د
سردار داؤد تر مشرۍ الندي كودتا وكړي ،سپينه كودتا
وشوه ،قدرت كمونيستانو ته په الس ورغى ،سردار داؤد په
خپلي لومړۍ وينا كي وويل چي د انقالب يو اساسي هدف دا
دئ چي هغه ارتجاعي ځواكونه وځپي چي د مترقي ځواكونو
د مخنيوي لپاره راڅرگند شوي ،له ارتجاعي ځواك د ده
مراد اسالمي نهضت او له مترقي ځواك كمونيستان ول ،د
اسالمي نهضت د غړو د نيولو او وژلو لړۍ پيل شوه ،دغو
ظروفو موږ وسله والي مبارزې ته اړ كړو ،كه څه هم
هلته دا وسله واله مبارزه د رژيم په نسكورولو منتج
نه شوه خو په دې سره له يوې خوا د جهاد هېره شوې
فريضه احياء شوه ،او له بلي خوا همدغه مبارزه په
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داسي ستر پاڅون بدله شوه چي په ترڅ كي ئې شوروي
اتحاد دا د نړۍ ستر استعماري ځواك له منځه والړ او د
كمونيزم ټغر ټول شو.
د (حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن) په كتاب كي د عرض
ناشر تر عنوان الندي ځينو مهمو مطالبو ته اشاره شوې
چي د څو برخو ژباړل ئې گټور برېښي ،له لوستونكو سره
به د هغو ظروفو په ښه پېژندو كي مرسته وكړي چي اسالمي
نهضت هغه مهال ورسره مخامخ وو .په عرض ناشر كي لولو:
حقيقت دا دئ چي د  67سرطان ( )9856او اوم ثور (9856
او  )9869دواړه كودتاگاني او ورپسې پر افغانستان د
شوروي اتحاد نظامي يرغل هغه عكس العملونه وو چي مسكو
د اسالمي نهضت د سريع ودي او ځواكمنېدو په وړاندي
وښودل ،د اوم ثور دوهمه كودتا چي شمالي ټلواله ئې
ارگ ته ورسوله ،د روسي فوځ نيمگړى جنگي مأموريت
بشپړول او په افغانستان كي د مجاهدينو په الس د يوه
اسالمي حكومت له جوړېدو مخنيوى ورپه غاړه شو ،دا
كودتا هم د مسكو د مخكنيو اقداماتو په څېر د اسالمي
نهضت په وړاندي د مسكو يو بل غبرگون وو ،يوازي په
دومره تفاوت سره چي دا ځل د مسكو د اوامرو تنفيذ
يوازي د كمونيستانو په غاړه نه وو بلكي دا مأموريت
يوې داسي ائتالفي جبهې ته وسپارل شو چي د مسكو په
هدايت ،د ايران په وساطت او د مسكو پلوو ،تهران پلوو
او غربپالو په گډون رامنځته شوى وو.
دغه كودتاگاني د دې باعث شوې چي د هېواد اسالمي
نهضت د مسلحانه مقاومت الر غوره كړي ،حقيقت دا دئ چې
وسله واله مبارزه پر اسالمي نهضت تحميل شوې ،موږ نه
دا اراده درلوده ،نه مو ځان د دې جوگه گڼلو او نه مو
ظروف او شرائط ورته مساعد گڼل ،ځان مو په داسي
موقعيت كي نه موندو چي د وسله والي مبارزې پيل گټور
وگڼو او نتائجو ته ئې هيله من وو ،خو له دې پرته مو
بله چاره نه ترسترگو كېده ،د هللا تعالى مشيت داسي وو
چي د جهاد هغه هېره شوې فريضه زموږ د هېواد د يو
شمېر تنكيو ځوانانو په الس رااحياء شي چي له پېړيو
پېړيو راايسي هېره شوې وه ،دا جهاد د شوروي اتحاد د
سرې امپراطورۍ په زوال منتج شي ،د نړۍ بل ستر ځواك؛
امريكا؛ د افغانستان تنگو تنگو هيبتناكو درو ته راكښ
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او په يوې داسي جگړي كي ښكېل شي چي د خپل سلف په
برخليك اخته شي.
كه څه هم د نهضت وسله وال پاڅون ،په اردو كي
فعاليت او د رژيم د نسكورولو لپاره د مسلمانو
افسرانو تنظيم؛ داسي نتائج نه درلودل چي ځيني عجول
او تلواري افراد ورته منتظر ول ،همغه چي د 9853كال
له عملياتو سره موافق نه ول خو زړه نازړه او په دې
هيله ئې د تأييد سر خوځولو چي ښايي دا عمليات به د
دوى هيلي ترسره كړي ،رژيم به نسكور شي او دوى به هم
د واكمنۍ خوند وڅكي ،كله چي هغوى نتائج د خپل انتظار
خالف وموندل نو له وسله والي مبارزې سره ئې خپل
مخالفت علني كړ ،كابل ته ئې پټ پټ پيغامونه ولېږل،
له رژيم سره ئې د پخال كېدو او روغي جوړي الر غوره
كړه ،په پيغامونو كي ئې د كابل واكمنو ته د ځان
سپيناوى كولو او پر وسله والي مبارزې تأكيد او اصرار
ئې د افراطي او ماجرا غوښتونكو زلميانو كار گڼلو...
د حقيقت نفاق كتاب دغه مهال ليكل شوى ،په دې موخه چي
د ايمان ځالنده الر روښانه كړي او غوښتني ئې څرگندي ،د
نفاق ماهيت او سوړي ئې په گوته كړي ،د نهضت رښتيني
او مخلص غړي خپلو هغو ايماني مسئوليتونو ته متوجه
كړي چي په دې خطير پړاو كي ورپه غاړه ول ،او په دې
ئې پوه كړي چي كومي ويناوي او كړني د دې باعث كېږي
چي انسان د نفاق په گنده ډنډ كي سقوط وكړي.
دا كتاب هغه مهال نه يوازي په افغانانو او د نهضت
د مبارزو غړو په ليكو كي له پراخ استقبال سره مخامخ
او څو ځلي چاپ شو؛ بلكي په تركيه كي ترجمه او په
ايران كي له ځينو تصرفاتو سره خپور شو ،خو متأسفانه
ځينو چي د دې كتاب په هنداري كي ئې خپله څېره ليدله
له دې كتاب او خپرېدو سره ئې مخالفت ته مال وتړله ،د
نهضت هغو مشرانو ته ئې شكايت ليكونه ولېږل چي د جالد
داؤد په زندانونو كي پراته ول ،دا كتاب ئې د ځان خالف
وگڼلو او له هغوى ئې وغوښتل چي د نشر او توزيع مخه
ئې ونيسي!!! دروند او مشر ورور شهيد انجنير سيف
الدين نصرتيار د يوه ليك په ترڅ كي له ورور حكمتيار
وغوښتل چي د دې كتاب له توزيع منصرف شي ،هغه دا كتاب
د ليك له ځواب سره يو ځاى زندان ته ولېږو ،ده ته ئې
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وليكل :كتاب مطالعه كړئ ،كه هغه مو د كوم شخص يا
ځانگړې ډلي په خالف وموندلو او د هغه توزيع مو
ً به
غيرمفيد او غير ضروري وگڼله؛ مطمئن اوسئ چي حتما
ئې له توزيع ډډه كوو ...د كتاب له مطالعې وروسته د
شهيد نصرتيار او نورو زنداني وروڼو ځواب دا وو :نه
يوازي د د ې كتاب له طبعي او توزيع سره موافق يو بلكي
تأكيد كوو چي په پراخه پيمانه ئې طبع او توزيع كړئ.
هغو چي د حقيقت نفاق كتاب ئې د ځان په ضد موندلى؛
د داؤد د اقتدار پر مهال ئې خپله الر له اسالمي نهضت
بېله كړه ،له حاكم ملحد رژيم سره ئې د پخال كېدو الر
غوره كړه ،ډېري هڅي ئې وكړې چي له كابل مثبت او په
زړه پوري ځواب ترالسه كړي خو هڅو ئې نتيجه ورنه كړه،
د لومړي اوم ثور كودتا د دوى هڅي شنډي او د هيلو
تحقق ناشونى كړ ،همدا دوى ول چي له كمونيستانو سره
ئې روغه جوړه وكړه ،له روسانو سره ئې په داسي وخت كي
اوربند وكړ چي په ټول هېواد كي د هغوى په ضد شديد
جنگ روان وو ،او له دوى پرته هيچا د داسي ننگين
اوربند ستر پېغور نه منلو ،د مسكو په وينا او د
ايران په وساطت ئې وطن پلورى شمالي ائتالف رامنځته
كړ ،د روسي فوځ د نيمگړي جنگي مأموريت بشپړول او په
افغانستان كي د مجاهدينو په الس د يوه اسالمي حكومت د
جوړېدو مخنيوى ئې په غاړه واخيست ،او په پاى كي ئې د
افغانستان په اشغال كي د صليبي ځواكونو ملگرتيا وكړه
او د امريكايي افسرانو تر قومندې الندي له خپل ولس
سره وجنگېدل.
هغو ته چي د ايمان په مستقيمي الري د تگ كلك هوډ
لري ،ښي او كيڼ لوري ته له انحراف او د نفاق په تورو
كندو كي له لوېدو وېره لري؛ د دې كتاب د دقيقي
مطالعې سپارښتنه كوو.
وهللا ولى التوفيق و هوالهادى الكريم
اداره ميثاق ايثار
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمه
قرآن؛ دا د هدايت ځالنده مشعل؛ كله چي د (انسان)
په اړه بحث كوي نو د (انساني سيرت) څلور بېلگي
انځوروي او د خپل مخاطب په وړاندي ئې ږدي:
مؤمن :هغه چي پر هللا تعالى ايمان لري ،د پيغمبر اطاعت
كوي ،په آخرت او بياژوندون باور لري ،پر خداى او
آخرت ايمان او د پيغمبر اطاعت د دې باعث شوي چي عمل
ئې صالح وي ،د ښېگڼو لوري ته بلنه وركړي ،له منكراتو
مانع شي ،د حق او حقيقت مدافع وي ،د ظلم او ظالم په
وړاندي ودرېږي ،د مظلوم ملگرتيا وكړي ،د بې وزلي او
محروم په اړه زړه سوى ولري ،د صدق ،صفا ،وفا ،امانت،
پاكي ،پاك لمني ،صبر ،تقوى ،احسان ،او ټولو معنوي
ارزښتونو مظهر وي ،د ژوند اهداف ئې سپېڅلي ،روح ئې
آرامه ،زړه ئې مطمئن ،ايمان ئې راسخ ،اخالق ئې ښكلي،
د هللا له ټولو مخلوقاتو سره مينه ناك ،د عالم هر څه ته
د آشنا او همسفر په سترگه كتل ،د ټولو مخلوقاتو
پيدايښت هدفمن گڼل ،په هر څه كي د خپل رب د علم،
قدرت او حكمت نښي ليدل ،داسي چي ټول له ده سره يو
ځاى د هللا په عبادت بوخت دي او له ده سره يو ځاى د هللا
په لور درومي ،دا هغه څه دي چي د دې څېرې په ښكلي
انځور كي تر سترگو كېږي.
كافر :هغه چي نه پر خداى ايمان لري او نه پر آخرت او
حساب او كتاب ،او مكافات او مجازات ئې ،له پيغمبرانو
او د حق او عدالت لوري ته بلونكو سره مخالفت او
دښمني كوي ،يا د بنده بنده وي يا د هوى او هوس ،د
باطل مدافع او د حق او حقيقت دښمن ،په دې انځور كي
هغه څوك گورو چي گناه ،عصيان ،بدكاري ،ظلم ،بې
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عدالتي ،د نورو پر حق تېرى او تجاوز ،له فضائلو او
انساني مكارمو انكار ،د بدي او پليتي لوري ته ميالن،
په لهو و لعب كي بوختيا ،د هغه مشخصات دي.
مشرك :هغه چي په خپلو باورونو ،انگېرنو او كړنو كي د
(شرك) او (اختالط) مرتكب شوى ،ايمان او كفر ئې سره
خلط كړي ،پر هللا تعالى د ايمان دعوى كوي خو په (عبادت)
او (استعانت) كي ئې هللا تعالى ته شريكان ټاكلي ،د هللا
تعالى تر څنگ نور هم لمانځي او نورو ته هم د احتياج
الس اوږدوي ،پر الهي كتابونو د ايمان ادعاء كوي خو په
عمل كي كله د يوه دين او كله د بل متابعت كوي.
منافق :هغه چي د تذبذب په بيمارۍ اخته شوى ،د كفر او
ايمان تر منځ او مؤمنانو او كافرانو تر منځ د تردد
او تذبذب په حالت كي دئ ،كله له دې سره يو ځاى كېږي
او كله د هغه بل خوا ته درومي ،كله يوه ته د دوستۍ
پيغام لېږي او كله بل ته ،نه له دې سره په صادقانه
توگه ودرېږي او نه هغه بل سره ،د خپلو اغراضو بنده
دئ ،كله ئې د يوه په خوا كي لټوي او كله د بل په خوا
كي ،نه له فكري او اعتقادي پلوه ثابت او ټاكلى دريځ
لري او نه له عملي او اخالقي پلوه ټاكلې تگالره ،له
موسم سره سم رنگ بدلوي ،كله سره جامه واغوندي او كله
شنه ،له هر چا سره په خپل چلن كي ټگمار او دوكه مار
دئ.
گمان مه كوئ چي دا ډلي د قرآن د نزول او د رسول هللا
ﷵ د حيات په دور پوري تړلې ډلي دي ،چي يوازي ئې د
تېر تاريخ په پاڼو كي موندلى شو ،او گواكي اوس ئې
عملي مصداق نه شو موندلى!! حقيقت دا دئ چي دا بېلگي
لكه چي پرون وې ،نن شته او تر قيامت پوري به د زمانې
په هر پړاو كي وي ،تل به د (ايمان) او (كفر) متخاصمي
جبهې د نښتي په حال كي ومومئ او په خوا كي ئې د
(شرك) او (نفاق) جبهه.
قرآن د خپلو مفصلو او بينو آيتونو په رڼا كي د
هري ډلي مشخصات او مميزات څېړلي ،هغه عوامل ئې په
گوته كړي چي دا ځانگړتياوي ترې نشأت كوي ،كه له يوې
خوا موږ ته د ايمان معنى او څرنگوالى راښيي او
مقتضيات ئې بيانوي له بلي خوا د (كفر)( ،شرك) او
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(نفاق) مشخصات او عالئم راښيي ،په بېلو بېلو شرائطو
كي او د بېلو بېلو قضاياوو په اړه د هري ډلي په
تگالري او دريځ مو پوهوي ،او دا راښيي چي د دوى د
تگالرو او دريځونو اهداف او موخي څه دي ،څنگه له خپلو
عقائدو او نظراتو دفاع كوي ،مستمسك ئې څه دئ او
استدالل ئې څنگه؟ د ښو او بدو پېښو ،بري او ماتي په
اړه ئې قضاوتونه څنگه وي ،كوم معيارونه كاروي ،چا ته
د بريالي په سترگه گوري او چا ته د نامراد او مات
شوي په سترگه .كه څه هم قرآن د دغو ټولو ډلو په اړه
ډېر مفصل او دقيق بحث كړى خو تر ټولو زيات ئې د
منافقينو دقيقي معرفي ته زيات اهتمام كړى ،په څو
دالئلو:
 منافق كورنى دښمن دئ ،خطر او ضرر ئې تر بهرني
دښمن زيات دئ ،نه يوازي دا چي سنگرونه له داخل تضعيف
او تخريبوي او د دښمن په گټه ئې متالشي كوي بلكي د
منافقينو نه پېژندا د دې باعث كېږي چي د نفاق مهلكه
او خطرناكه بيماري نورو ته هم سرايت وكړي.
 د منافقينو كړني د ايمان او مؤمنانو ښكلې څېره د
دعوت مخاطبينو ته په كركجني ،مخدوش او مغشوش بڼي كي
وړاندي كوي ،د هغوى شكوك او شبهات پاروي او د
مسلمانانو له ملگرتيا ئې منع كوي.
ً د دې مانع كېږي چي
 د دغي ډلي غولوونكى ظاهر اكثرا
د دوى د خطر او ضرر د مخنيوي په ارتباط مناسب او
اغېزمن تصاميم او تدابير ونيول شي ،ساده لوح وگړي
غولوي ،د مسلمانانو په ليكو كي اختالفات راوالړوي،
همدا ساده لوحان د نهضت قيادت او زعامت دې ته اړباسي
چي د منافقينو په وړاندي له تسامح ،تساهل او اغماض
كار واخلي ،په دې توگه په صف كي انضباط له منځه ځي
او خپلسري رامنځته كېږي.
 كه د (مؤمن) او (منافق) د پېژندو په اړه دقيق
معيارونه په واك كي ونه لرو ،نو له رياء كار ،دوكه
مار او فرصت طلبو عناصرو د مخلصو مؤمنانو تشخيص به
راته گران وي ،د فرصت طلبانو د نفوذ ،مخكي تگ او د
زعامت تر ليكو د دوى د رسېدو مجال به مهياء وي ،هغه
به وړاندي درومي چي جاه او جالل ته د رسېدو په الر كي
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هر كار جائز گڼي او هغه به په شا تمبول كېږي چي هدف
ئې د خپلو ايماني مسئوليتونو اداء كول ،د هللا تعالى
رضاء ترالسه كول او د نهضت د سپېڅلو اهدافو تحقق وي،
نه د مقام او منزلت ترالسه كولو هڅه كوي او نه د
زعامت توجه جلبولو لټه ،په دې توگه به ورو ورو د
نهضت مشري د هغو په الس كي پرېوځي چي نه اخالص لري ،نه
تعهد او نه د زعامت اهليت او كفايت ،هغه ډله به حتما
ً
متالشي كېږي چي په هغې كي (منافق) او هدف ته
(غيرمخلص) وگړي محترم گڼل كېږي او د لوړ تگ مجال
ترالسه كوي ،په هغه صف كي به هرو مرو د نفاق مرض
خورېږي او په غړو كي به ئې دا ذهنيت راپيدا كېږي چي
دلته د پر مختگ لپاره اخالص ،صداقت ،ايثار او قرباني
هيڅ اغېز او ونډه نه لري ،فقط په منافقت ،غوړه مالي،
ځيركي او فرصت طلبي سره كولى شو وړاندي والړ شو،
امتيازات ترالسه كړو ،او لوړو مدارجو او مقاماتو ته
ځان ورسوو.
 كه هغه پولي څرگندي نه وي چي ايمان او نفاق سره
بېلوي ،ډېر به په ناپوهۍ كي له دغو پولو تېرېږي او د
نفاق په ډنډ كي به پرېوځي ،دا پولي بايد جوتي شي ،د
ايمان او نفاق تر منځ سره كرښه بايد څرگند عالئم او
نښي ولري ،هر څوك بايد دا كرښه او عالئم ئې وپېژني،
بايد پوه شي چي د ايمان مقتضيات څه دي او د نفاق نښي
كومي ،په كومو افكارو ،اطوارو ،دريځونو ،قضاوتونو او
كړنو سره د ايمان له پولي اوړو او د نفاق په كندي كي
پرېوځو ،ډېر ځلي انسان پرته له دې چي له مستقيمي الري
د انحراف قصد او هوډ ئې كړى وي ،او پرته له دې چي د
عصيان او بغاوت اراده ئې په زړه كي راټوكېدلې وي ،په
بې خبرۍ كي او د نورو تر اغېز الندي له سمي الري منحرف
او په كږو الرو سر شي ،او په داسي كارونو الس پوري كړي
چي هم ئې د ايمان ځال تته كړي او هم ئې له صف لري
كړي ،بايد څرگند معيارونه په واك كي وركړو ،د ايمان
او نفاق بېلگي ئې مخي ته كېږدو ،آخري پوله ورته جوته
كړو ،عالئم وروښيو چي په رڼا كي ئې هر مهال او په هر
گام كي خپل ځان ،خپل افكار ،خپلي كړني او تگالره
وارزوي ،كندي وپېژني او په هغوى كي له پرېوتو خوندي
پاته شي.
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قرآن عظيم الشأن د (المنفقون) په نامه يوه مختصره
سوره لري ،د دې سورې په جامع او موجزو آيتونو كي
نفاق او منافقين په ډېره دقيقه توگه څېړل شوي ،په
حقيقت كي دا جامع سوره د ټولو هغو آيتونو خالصه د
مخاطب مخي ته ږدي چي په ټول قرآن كي د نفاق او
منافقينو د معرفي په اړه راغلي ،د حقيقت نفاق از
ديدگاه قرآن په كتاب كي د دې سورې هر آيت او مستقلي
فقرې ئې د عنوان په توگه غوره شوي او مطلب ئې د نورو
اړوند آيتونو په رڼا كي تشريح او توضيح شوى ،په دې
هيله چي هللا تعالى دا كتاب د هغو لپاره الرښود او مشعل
كړي چي غواړي د قرآن له زاللي چينې خړوب شي ،د ايمان
مستقيمه الر وپېژني ،د نفاق په ډنډ كي له لوېدو ،او د
منافقينو له ملگرتيا په امان كي وي .وهللا المستعان
وهوالهادى الكريم
حكمتيار
 30حمل  1336هجرى شمسى
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المنافقون
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (المنافقون) دئ چي د سورې
له لومړي آيت اخيستل شوى ،دا نوم د دې سورې د
مضامينو لپاره عنوان هم دئ 99،آيتونه لري ،له دوو
آيتونو پرته د نورو ټولو آيتونو فواصل ئې د لومړي
آيت (الكاذبون) ته ورته دي ،شپږم او لسم آيتونه ئې
په (الفاسقين) او (الصالحين) پاى ته رسېدلي ،د
آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د
مدني دور په منځنيو كلونو كي نازل شوي.
دا جامع سوره د قرآن ټول هغه آيتونه احتوى كوي چي
د نفاق او منافقينو د معرفي په اړه راغلي ،په حقيقت
كي د دې سورې  99آيتونه داسي يولس عنوانونه دي چي
شرح او تفصيل ئې بايد په ټول قرآن كي ولټوو.
په لومړي آيت كي ويل شوي چي منافقين د نهضت
مشرتابه ته د تقرب په لټه كي وي ،په ډېر تأكيد سره
ادعا ء كوي چي ايمان لري ،رښتيني او مخلص دي ،د دې
ادعاء د اثبات لپاره مؤكدو لوړو او كلكو قسمونو ته
پناه وړي ،په داسي حال كي چي ادعاء ئې دروغجنه او
قسمونه ئې د مسلمانانو د غولولو لپاره دي.
دوهم آيت وايي :منافقين له خپلو مؤكدو او مكررو
قسمونو د ډال په توگه استفاده كوي ،په همدې سره له
خپلو منافقانه كړنو دفاع كوي ،د مؤمنانو د غولولو
هڅه كوي ،د دوى په ليكو كي د نفوذ الر ځان ته آواروي،
د مؤمنانو په منځ كي خپل موقعيت مضبوطوي ،خپل هر
كركجن عمل او هر منافقانه دريځ د همدې قسمونو په
مرسته توجيه كوي ،له مؤاخذې او محاسبې ځان ژغوري ،د
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دوى همدا عدم مؤاخذه د دې باعث كېږي چي كمعقل او
ساده لوح افراد هم د دوى تقليد وكړي او د منافقينو
دريځ او تگالره غوره كړي ،په دې توگه منافقين هم په
خپله د هللا له الري ډډه كوي او هم نور په دې الر له تگ
منع كوي.
درېيم آيت د منافقينو دې خصلت ته گوته نيسي چي په
مكرره توگه د ايمان ادعاء كوي او بېرته د كفر لوري
ته ښويېږي ،د كفر او ايمان تر منځ د تردد او تذبذب
په حال كي وي ،كله د ايمان الر غوره كوي او د مؤمنانو
په خوا كي ودرېږي او كله د كفر الر اختياروي او د
كافرانو خوا ته درومي ،كله يوه ته د دوستۍ پيغامونه
لېږي او كله بل ته ،نه له دې سره په خپلو ژمنو او
تعهداتو ودرېږي او نه له هغه بل سره صادقانه ملگرتيا
كوي ،د خپلو اغراضو بنده دئ ،د الس ته راوړو لپاره ئې
كله د يوه په څنگ كي ودرېدل گټور گڼي او كله د بل په
څنگ كي ،همدا اسلوب د خپلي زيركۍ او هوښيارۍ نښه
بولي ،گمان كوي چي ټول غولولى او په دواړو لوريو كي
ځان ته په زړه پوري موقعيت برابرولى شي ،په داسي حال
كي چي دا د دوى د سفاهت او ناپوهۍ نښه ده ،په دې سره
خپل حيثيت او اعتبار په دواړو خواوو كي له السه
وركوي ،هيڅوك نشي كولى د تل لپاره ټول وغولوي او خپل
منافقانه ماهيت د تل لپاره له ټولو پټ وساتي.
په څلورم آيت كي د منافقينو د ښه پېژندا لپاره دا
الرښوونه زموږ مخي ته ږدي چي د منافقينو ظاهر
غولوونكى وي ،له ظاهر ئې داسي انگېرې چي ښايي باطن
به ئې هم ښه وي ،د دوى مرتب ظاهر ،جالبي وينا او
غولوونكو اداگانو ته په پام سره هيڅوك دا گمان نه
كوي چي دوى به د نفاق په گنده ډنډ كي پرېوتي وي ،له
معنوي پلوه ذليل او سپك دي ،ډارن او جبون دي ،له هر
لوړ غږ وېرېږي او هغه د ځان په خالف گڼي ،نه په خپل
ژوند كي كوم سپېڅلى هدف لري نه كوم واضح او ثابت
دريځ او تگالره ،داسي دي لكه دېوال ته تكيه شوې منځ
خالي سټي ،چي له استناد پرته نشي كولى پر خپل ځاى
والړ پاته شي ،دا ډله د اسالمي صف اصلي او تر هر بهرني
دښمن زيات خطرناك دښمنان دي ،مسلمانانو ته الرښوونه
كېږي چي له دوى سره په خپلي معاملې كي بايد زيات
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محتاط وي او د دوى د خطر دفع كولو لپاره الزم تدابير
ونيسي.
په پنځم او شپږم آيتونو كي لولو چي منافقين هدايت
نه منونكي دي ،كه د اصالح لوري ته دعوت شي په غرور او
تكبر سره د رد ځواب وركوي ،له الهي مغفرت محروم دي،
بخښونكى رب د دوى په اړه حتى د رسول هللا ﷵ د مغفرت
غوښتني دعاء نه قبلوي.
اوم آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د منافقينو يو بل
خصلت په دې حقيقت باور نه درلودل دي چي د رزق د ټولو
خزانو كلياني د هللا تعالى په واك كي دي ،د خپلو
بندگانو د رزق او روزي ضامن دئ ،دوى د مخلصو مؤمنانو
په اړه داسي انگېري چي كه له مالي مشكالتو او اقتصادى
محاصرو سره مخامخ شي نو د مسلمانانو له ليكو به بېل
شي او له مبارزې به الس واخلي.
په اتم آيت كي د منافقينو دا خصلت په گوته شوى چي
مؤمنانو ته په سپكه سترگه گوري ،له دوى سره ئې چلن د
ايمان منافي دئ ،د عزت او ذلت په اړه د دوى معيارونه
د الهي معيارونو مغاير معيارونه دي.
په نهم آيت كي كه څه هم خطاب مؤمنانو ته متوجه دئ
او دوى ته سپارښتنه شوې چي مال او اوالد ته د دوى
اهتمام بايد دوى د هللا تعالى له ياد او ذكر غافل نكړي،
خو له دې كبله چي دلته بحث د نفاق او منافقينو په
اړه دئ او دا سپارښتنه په همدې ضمن كي راغلې ،له دې
په واضح توگه معلومېږي چي د هللا له ذكر غفلت ،له مال
او اوالد سره افراطي عالقه ،دومره چي دا عالقه له هللا
تعالى سره تر محبت زياته وي ،دا د نفاق عالئم او د
منافقينو مشخصات دي.
په لسم آيت كي هم د هللا په الر كي د انفاق سپارښتنه
مومو ،چي ښيي د هللا په الر كي قرباني د ايمان له
مقتضياتو او له دې قربانۍ ډډه كول د نفاق او
منافقينو خصلت دئ.
په يولسم آيت كي چي د سورې تتمه ده دا الهي ارشاد
خپلي مخي ته مومو چي پر قضاء او قدر ايمان پر هللا
تعالى د ايمان مهمه تقاضا او په دې اړه بې باوري د
نفاق ستره نښه ده.
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 -1كله چي منافقين تا ته درغلي ويلي ئې دي :گواهي
ً د هللا رسول يې ،په داسي حال
ً ته حتما
وركوو چي يقينا
كي چي هللا پوهېږي ته د ده رسول يې او هللا گواهي وركوي
ً دروغجن دي.
چي منافقين يقينا
( -)1دا مبارك آيت چي منافقينو ته په عامه توگه
اشاره كوي او د دوى دواړه ډلي (عملي او اعتقادي
منافقين) احتوى كوي څو مهم مطالب د دوى د معرفي په
اړه زموږ مخي ته ږدي:
په بشپر تأكيد سره د ايمان ادعاء كوي ،خو په
حقيقت كي ايمان نه لري او دروغ وايي ،د رسول هللا ﹽ
مالقات ته به ورتلل او د هغه په حضور كي به ئې له
كومي مقدمې او تمهيد پرته او په داسي حال كي چي قسم
او لوړي ته او دې ته به هيڅ ضرورت نه وو چي د خپل
ايمان څرگندونه وكړي؛ د خاصو موخو لپاره به ئې ويل:
موږ گواهي وركوو چي ته د هللا پيغمبر يې ،او په دې
گواهي كي به ئې له كوم ضرورت پرته له ډېر تأكيد كار
اخيستلو او قسم به ئې خوړلو ،هللا تعالى د دوى ادعاء او
گواهى بې اعتباره گڼي او دوى دروغجن بولي ،دلته يوه
ظريف ټكي ته اشاره شوې چي په ضمن كي ئې د منافقينو
يو خصلت په گوته شوى ،په دې توگه :كله چي انسان د
كوم جرم مرتكب شي يا د كومي گناه او جرم اراده په
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زړه كي ولري ،كه څه هم موضوع كامالً مخفي او له ټولو
پټه وي او هيڅوك ترې خبر نه وي ،له دې سره سره داسي
انگېري چي ښايي نور به هم ترې خبر وي او د ده له
څېرې او حركاتو به په هغه څه پوه شوي وي چي ده په
خفا كي ترسره كړي او يا ئې په خپل زړه كي پټ ساتلي،
دا احساس او انگېرنه ئې د ده په ويناوو كي ځان
څرگندوي ،دى خپل ځان د نورو په وړاندي داسي گڼي لكه
يو مجرم د داسي قاضي په وړاندي چي د ده د محكوميت
فيصله صادروي او له ده غواړي چي د خپل برائت شواهد
او اسناد وړاندي كړي او يا لوړه وكړي چي دا جرم ئې
نه دئ كړى ،نو ځكه له كومي مقدمې او تمهيد پرته او
په داسي حال كي لوړه كوي چي وضعيت هم له ده دا
غوښتنه نه كوي ،د ده رواني حالت او د ضمير او وجدان
فشار ئې دې ته اړباسي چي په مؤكدو قسمونو سره مخاطب
په خپل برائت او معصوميت متيقن او متقاعد كړي ،خو
هغه څوك چي كوم جرم ئې نه وي كړى ،الس ئې سپين او لمن
ئې پاكه وي ،گناه ته نه وي نږدې شوى او د كوم جرم د
ارتكاب قصد ئې نه وي كړى ،دا احساس ئې له نورو سره
په مخامخېدو كي ځان ښيي ،داسي انگېري چي نور به حتما
ً
د ده په اړه داسي تصور كوي چي مجرم نه دئ ،ولي به ئې
ً اشتباه ئې كړې وي ژر به ئې
گنهگار گڼي ،كه احيانا
اشتباه رفع شي ،دا ضرورت نه احساسوي چي د مقابل لوري
د اقناع لپاره لوړي ته پناه يوسي.
د منافقينو منظور له دې وينا چي (گواهي وركوو ته
ً د رسول هللا ﷵ
ً د هللا پيغمبر يې) دا نه دئ چي واقعا
حتما
په رسالت ايمان لري ،داسي ئې نه دي ويلي چي ستا په
رسالت مو ايمان راوړى او دې ته چمتو يو چي ستا له
هداياتو او ارشاداتو اطاعت وكړو ،په حقيقت كي د دوى
گواهي د هغو گواهي ته ورته ده چي په دې توگه ورته
اشاره شوې:
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ُِقوا وال تسْحر
وال تسْر
ُوا وال تْ
ِن
ُّوا م
ِر
ً وال تف
محْصنة
ِف
ْذ
ِّبا وال تق
ُوا الر
ُل
ْك
ُ وال تأ
ُله
ْت
فيق
ُوا ُ
ِ
ِى
دوا ف
ْ ال تع
ً أن
َّة
هود خاص
ْبة
َّحْف شكَّ شُع
الز
ُ وعليْكُمُ اْ
ُْ
ليُ
نك نبِى .قال «
ِجْليْه
ِ ور
يه
د أَّ
ِ وقاال نشْهُ
السَّبْتِ » .فقبَّال يدْ
ٌّ
ْ ال
ُد دعا َّهللا أن
َّ داو
ِن
ِما » .قاال إ
تسْل
ُكُما أن
منع
ْ ُ
فما يْ
ِ
ِ
ُلنا
ْت
ْ تق
منا أن
ل
س
أ
ن
إ
اف
خ
ن
ا
ن
إ
و
ى
ب
ن
ه
ت
ي
ر
ذ
ِى
ف
يزال
ِ
ُ
ٌّ َِّ
ُ ِْ
َِّّ
ْ ْ
ٌ صحِيحٌ .رواه الترمذى
ٌ حسن
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ُ .قال هذا حد
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له صفوان بن عسال ﹽ روايت دئ چي د دوو يهودانو يوه
بل ته وويل :راځه چي دې نبي ته ورشو چي ترې وپوښتو،
وئې ويل :هغه ته نبي مه وايه ،كه ئې واورېدل چي موږ
ورته نبي وايو نو (له ډېر حيرت او خوشحالۍبه ئې دوه)
سترگي څلور شي ،دواړه رسول هللا ﹽ ته ورغلل ،نو د هللا
ِسْع آيات بيِّنات)
موسى ت
تعالى د دې قول ( ولقْ
د آتيْنا ُ
په اړه ئې وپوښتل ،نو رسول هللا ﹽ وفرمايل :له هللا سره
هيڅ څه مه شريكوئ ،زنا مه كوئ ،هغه ژوى مه وژنئ چي هللا
ئې وژل حرام كړي مگر په حقه ،غال مه كوئ ،كوډي مه
كوئ ،يو بې گناه كوم واكمن ته مه بيايئ چي وئې وژني،
سود مه خورئ ،پاكلمنه مه تورنوئ ،له جگړي مه تښتئ،
(دلته شعبه شكمن شوى) او پر تاسو اې يهودانو په
ځانگړې توگه دا فرض شوي چي په شنبې كي تېرى مه كوئ!
نو دواړو د ده السونه او پښې ښكل كړې او وئې ويل :موږ
شهادت وركوو چي ته نبي يې ،وئې فرمايل :نو څه مو له
دې منع كوي چي مسلمان شئ؟ وئې ويل :داْد ﹽ دعا كړې
ده چي تل دي د ده په اوالد كي يو نبي وي ،او موږ
وېرېږو چي كه مسلمان شو يهودان به مو ووژني.
دې ته مو پام وي چي د دې روايت په اړه يوه جدي
ِسْع آيات
مالحظه شته او هغه دا چي قرآن د موسى ﹽ (ت
بيِّنات) د عصا او يد بيضاء په شمول نه معجزې گڼي.
راشئ د منافقينو دغه وينا په همدې اړه د مؤمنانو
له وينا سره مقايسه كړو ،قرآن د رسول هللا ﷵ په وړاندي
د صادقو او مخلصو مؤمنانو وينا داسي بولي :قالوا
سعمنا و اطعنا :وئې ويل :واموورېدل او اطاعت مو وكړ.
د دې دواړو ويناوو ترمنځ صريح او ژور توپير تر
سترگو كېږي ،يوه ئې مجرده ادعاء ده او بله ئې جدي او
صادقانه ژمنه او تعهد.
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قرآن فرمايي چي منافقين د ايمان په دعوى كي د
خدعې قصد لري:
    



















البقره1-3:
او د خلكو ځيني داسي دي چي وايي :پر هللا او د آخرت پر
ورځ مو ايمان راوړى ،حال دا چي دوى مؤمنان نه دي ،له
هللا او له مؤمنانو سره خدعه كوي ،خو له ځانه پرته بل
څوك نشي غولولى ،خو نه پوهېږي.
ډېر خلك داسي دي چي وايي په هللا او آخرت ايمان لرو
خو ايمان نه لري او ډېر بيا داسي دي چي ځان مؤمن گڼي
خو مؤمنان نه دي او ځيني بيا داسي چي ته ئې له ظاهرى
حالت او عباء او قباء د مسلمان گمان پرې كوې ،خو
مسلمان به نه وي ،دا ځكه چي ايمان نه په ادعاء دئ،
نه په هيلي او تمناء او نه په لباس ،عباء او قباء،
ليس االيمان بالتمني و ال بالتحلي و لكن هو ما وقر في
القلب و صدقه العمل :ايمان نه په تمناء دئ او نه په
حليې او ظاهري لباس ،بلكي هغه داسي څه دئ چي په زړه
كي ځاى نيسي او عمل ئې تصديقوي او په شته والي ئې
شهادت وركوي.
دوى هم له هللا سره خدعه كوي ،هم له مؤمنانو سره او
هم له خپل ځان سره ،خو له ځان پرته بل څوك نشي دوكه
كولى .دوى د خپلي هري گناه لپاره مذهبي توجيه او
شرعي حيلې جوړوي ،دا كار ئې داسي دئ لكه له هللا سره
خدعه او دوكه ،له مؤمنانو سره هم خدعه كوي ،د هغوى
په وړاندي د ايمان او اخالص تيږه په سينه وهي ،خو په
دروغو او د دوى د غولولو لپاره ،هللا تعالى فرمايي چي
په دې خدعو سره يوازي ځان او د ځان په څېر خلك
غولولى شي ،نه هللا او نه مؤمنان ،ډېر بې شعوره دئ چي
گمان كوي دا خدعه به ئې خپل مقصد او منزل ته ورسوي.
قرآن همدا راز فرمايي:
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البقره93 :
او كله چي له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي :ايمان مو
راوړى ،خو كله چي د خپلو شيطانانو په لور گوښه شي؛
ً له تاسو سره يو ،موږ خو هسي (په
وايي :موږ يقينا
دوى) ملنډي وهونكي يو.
دوى تل خپله څېره بدلوي ،په هري ټولني كي ځان د
دوى په څېر كړي ،له هر يوه سره د دوستي او ملگرتيا
خبره كوي ،خو په حقيقت كي نه د چا دوست وي نه ملگرى،
د خپل غرض په لټه كي وي ،د مؤمنانو د برياوو په وخت
كي د دوى خوا ته راشي او په ډېر تأكيد سره وايي :موږ
هم ايمان راوړى!! خو چي د كفر د جبهې له شيطانو
مشرانو سره گوښه شي نو نه يوازي دا چي د خپل كفر او
بې ايمانۍ ډا ډ وركوي بلكي د مؤمنانو خوا ته تگ او څه
وخت د دوى په څنگ كي پاته كېدل هسي په دوى ملنډي وهل
گڼي .دوى گمان كوي چي په دې سره كولى شي دواړه خواوي
دوكه كړي او له هر يوه امتيازات ترالسه كړي ،خو په
حقيقت كي هللا تعالى د دوى د منافقانه عمل مناسبه او
ورته سزا وركوي ،هيڅوك پرې باور نه كوي ،هيڅوك ئې
خپل دوست نه گڼي ،هر څوك د ذليل ،سپك او بې اعتباره
انسان په سترگه ورته گوري.
واقعيت دا دئ چي منافقين نشي كولى د خپل ايمان د
دروغجني ادعاء په اړه مؤكده وينا وكړي ،له يوې خوا
ئې خپل رواني حالت او باطني كيفيت مانع كېږي ،له بلي
خوا منافقانه كړني او مواقف ئې دې ته نه پرېږدي داسي
ادعاء وكړي چي كذب ئې څرگند او واضح دئ ،خو د دوى
معامله د كفر له مشرانو سره بل ډول ده ،هغوى د خپلو
اعمالو په توري دوسيې كي داسي شواهد لري چي كولى شي
پرې استناد وكړي او هغوى د خپل كفر او بې ايمانۍ په
اړه مطمئن كړي او د كفر جبهه د خپل اخالص او صداقت په
اړه باوري كړي ،له همدې كبله د هغوى په وړاندي د دوى
لهجه بدله شي او له تأكيد سره توأم وي ،له دې آيت
معلومېږي چي د منافقينو د وينا اسلوب داسي وي چي له
مخي ئې كولى شو د دوى په باطني خبث او منافقت پوه
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شو ،دروغ ،تقلب ،خدعه او دوكه د دې ډلي بارز مشخصات
دي.
قرآن په دې اړه فرمايي:













 

محمد30 :
ً به دوى دروښيو چي بيا به ئې حتما
او كه وغواړو حتما
ً
له خپلو څېرو پېژنې ،او هرومرو به ئې د وينا له طرز
او بڼي وپېژنې او هللا ستاسو پر عملونو پوهېږي.
په دې مبارك آيت كي د منافق د پېژندو درې
معيارونه په گوته شوي:
 الف :د دوى په څېرو كي د نفاق عالئم او آثار.
 ب :د بيان په طرز او د وينا په لحن او لهجې كي د
نفاق نښي.
 ج :منافقانه كړني.
په قرآن كي د بيان په طرز او د وينا په لحن او
لهجې كي د نفاق د نښو او هغو كړنو په اړه تفصيلي
بحثونه شوي چي له منافقانه باورونو نشأت كوي ،د دغو
بحثونو او څېړنو په هنداري كي كولى شو په ښه توگه او
په آسانۍ سره منافقين وپېژنو ،خو د څېرې له نښو او
عالئمو د دوى د پېژندو علم او الرښووني نه دي څېړل
شوي ،كه هللا تعالى غوښتى نو د منافقينو د پېژندو دا
اړخ به ئې هم څېړلى وو او داسي الرښووني به ئې د قرآن
هر مخاطب ته په واك كي وركړې وې چي له مخي ئې مكار
او رياكار منافق ژر او په آسانۍ پېژندى شي خو د خاص
حكمت له كبله ئې دا عالئم او نښي نه دي ښودلي.
د منافقينو د پېژندو دوهم مالك د وينا منافقانه
طرز او بڼه دئ ،د دوى تبصرې ،قضاوتونه او تحليلونه
تر جنگ وړاندي پړاو كي ،د پرېكړي او تصميم په وخت
كي ،له دښمن سره د نښتو پر مهال ،د بري او ماتي په
صورت كي ،له ځواكمن دښمن او ضعيف دښمن سره د مقابلې
په صورت كي ،د هغو مخلصو مؤمنانو په اړه چي خپل هر
څه د هللا په الر كي وقف كوي او تل او په ټول توان طاقت
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د اسالم په خدمت كي وي ،او د هغو مسلمانانو په اړه چي
بې وزلي او نېستمن دي او د قربانۍ لپاره لږ څه په
واك كي لري ،د مشرتابه او قيادت په اړه ،د الندي كچي
غړو په ارتباط ،د مطيع افرادو په باب او د ياغي او
سرغړاندو په اړه … په ټولو دغو مواردو كي د دوى له
لهجې او لحن قول د دوى منافقت پېژندى شو ،قرآن په دې
اړه موږ ته كافي الرښووني كړې دي.
د سورې په لومړي آيت كي ويل شوي چي هللا گواهي وركوي
چي منافقين دروغجن دي ،پيغمبر عليه السالم د منافقينو
د دې خصلت په اړه فرمايي:
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فى رواية مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
له عبدهللا بن عمرو ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
څلورگوني (خصلتونه) داسي دي چي په چا كي وي بشپړ
منافق دئ ،او په چا كي چي له دغو څلورو يو وي په هغه
كي د نفاق يو خصلت دئ ،تر هغه چي پرې ئې ږدي :كله چي
امين ونيولى شي خيانت كوي ،كله چي خبري كوي دروغ
وايي ،كله چي وعده وكړي غدر كوي ،او كله چي شخړه كوي
سپكي سپوري وايي .او د مسلم په روايت كي دا هم
راغلي :كه څه هم روژه نيسي ،لمونځ كوي او پر خپل ځان
ئې دا گمان كړى چي مسلمان دئ.
لكه څنگه چي د عقيدې ،قول او عمل تر منځ يووالى د
ايمان مهم شاخص دئ همداراز د عقيدې ،وينا او كړنو تر
منځ تضاد او تناقض د نفاق لويه نښه ده ،واقعي مسلمان
هغه دئ چي عمل ئې د وينا مصداق وي ،څه چي په ژبه
وايي عمل پرې كوي ،كړني ئې د هغه څه مصداق وي چي
باور پرې لري ،خو منافق د هغه څه په اړه هيڅ صداقت
نه لري چي ژبه ئې وايي ،عمل ئې د ده وينا او ادعاء
تكذيبوي.
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 -2خپل قسمونه ئې د يوه ډال په توگه نيولي ،نو د
ً چي هغه څه بد دي چي
هللا له الري ئې ډډه وكړه ،يقينا
دوى كولو.
( -)2د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 د منافقينو مخكنۍ مؤكده دروغجنه گواهي قسم گڼل
شوى ،له دې معلومېږي چي د قرآن په قاموس كي د قسم
معنى گواهي او شهادت دئ ،په كوم څه قسم كول داسي دي
لكۀ هغه د شاهد په توگه وړاندي كول ،څوك چي په هللا
لوړه كوي معنى ئې دا ده چي هللا پر خپلي وينا شاهد
نيسي ،احناف شهادت او قسم په بشپړه توگه سره ورته
گڼي ،هم د معنى او مفهوم له پلوه او هم د حكم او
اعتبار له پلوه ،د دوى د رأيي د تأييد لپاره دغه آيت
كافي دئ ،خو ځيني قسم او شهادت بېل بېل گڼي ،هم د
معنى له پلوه او هم د حكم او اعتبار له پلوه ،حال دا
چي دا وينا نه يوازي د قرآن د دغه صريح آيت خالف ده
بلكي له گڼ شمېر نورو آيتونو سره اړخ نه لگوي ،دا دئ
گورئ چي دلته شهادت او قسم مترادف او هممعنى گڼل
شوي.
 دلته ويل شوي چي منافقينو خپل قسمونه د يوه ډال
په توگه كارولي ،نو د هللا له الري ئې ډډه وكړه ،يقينا
ً
چي هغه څه بد دي چي دوى كولو.
كه دا آيت له مخكني سره يو ځاى وڅېړو نو متوجه
كېږو چي د منافقينو مؤكد كالم له لوړي او قسم سره
مترادف گڼل شوى او موخه ئې دا ده چي له خپل قسم يو
ډال جوړ كړي ،لكه څنگه چي خلك په ډال سره د بل
بريدونه دفع كوي دوى هم په قسمونو سره هغه اعتراضات
دفع كوي چي د دوى پر بدو كړنو او منافقانه دريځونو
كېږي ،د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي قسم ته پناه وړل
د منافقينو يو څرگند خصلت گڼل شوى ،منافقين د اسالم
او مسلمانانو په ضد خپل جنگ كي له قسمونو د يوې
مؤثري وسيلې او حربې په توگه استفاده كوي ،په همدې
ډال سره له خپلو منافقانه ويناوو ،تبصرو ،كړنو او
دريځونو دفاع كوي او مسلمانان پرې غولوي ،لكه چي
قرآن فرمايي:

المنافقون
608
د قرآن پلوشې











   
    
   
     
    
















التوبه63:


د هللا په نامه لوړه كوي چي ويلي ئې نه دي ،حال دا چي
ً د كفر وينا ئې كړې ،له خپلي مسلمانۍ وروسته
يقينا
(بېرته) كافران شوي او د هغه څه هڅه ئې كړې ده چي نه
ورورسېدل ،او نيوكي ئې يوازي په دې وجه وې چي هللا او
پيغمبر ئې دوى له خپل فضل برخمن كړل ،نو كه ئې توبه
وكړه ورته غوره ده او كه ئې مخ واړاوو نو هللا به ئې په
دنيا او آخرت كي په دردناك عذاب سره تعذيب كړي او په
زمكي كي به ئې نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى.
گورئ چي دلته د منافقينو يو قسم او لوړه زموږ مخي
ته اېښودل شوې ،لوړه ئې په دې باندي ده چي د كفر
وينا ئې نه ده كړې او د اسالم او مسلمانانو په ضد ئې
داسي څه نه دي ويلي چي د كفر بوى ترې راځي ،او داسي
څه ئې نه دي كړي چي د دوى د كفر څرگندونه كوي ،خو هللا
ً داسي څه ئې ويلي
تعالى فرمايي :دوى دروغ وايي ،يقينا
او كړي دي چي په هغه سره له مسلمانۍ وروسته بېرته
كافران شوي او د هغه څه هڅه ئې كړې ده چي نه دي پرې
برالسي شوي ،غوښتل ئې د اسالم او مسلمانانو په ضد ډېر
څه وكړي خو نه دي توانېدلي ،منافقينو دې ته هم نه
كتل چي هللا تعالى د پيغمبر عليه السالم د راتلو او په
مدينې منورې كي د اسالم د نور ځلېدو سره څومره ښېگڼي
د دې ولس په برخه كړې ،له جهل ،شرك او خرافاتو
وژغورل شول ،خپل منځي جگړي ئې په ورورۍ بدلي شوې ،د
يوه ضعيف ،كمزوري او نوم وركي قوم له سطحي د قوت،
عزت او نېك نوم لوړو څوكو ته ورسېدل ،نه يوازي د دغو
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الهي پېرزوينو پاس نه ساتي بلكي د پيغمبر عليه السالم
په ضد له دښمنۍ ډك تبليغات كوي ،د دوى تبلغيات،
اعتراضات او نيوكي په حقيقت كي د هغه ستر احسان يوه
ناروا او ظالمانه بدله ده چي د هللا تعالى او پيغمبر
عليه السالم له لوري د دوى په برخه شوى!! دوى ته دا
غوره ده چي توبه وكړي ،خو كه له توبې مخ واړوي نو هللا
به ئې په دنيا او آخرت كي په دردناك عذاب سره تعذيب
كړي او په زمكي كي به ئې نه كوم دوست وي او نه كوم
مرستندوى.



  
    
 

التوبه62 :
پر هللا درته لوړه كوي چي راضي مو كړي؛ حال دا چي هللا او
رسول ئې ترټولو زيات د دې حقدار دي چي راضي ئې كړي
كه مؤمنان وى.
دلته يو ځل بيا ويل شوي چي منافقين د هللا په نامه
لوړه كوي او په دې سره غواړي چي مؤمنان له ځانه راضي
او خوشحال كړي ،يا كومه څرگنده غلطي ترې شوې او
غواړي په قسمونو سره ئې توجيه كړي ،يا د مسلمانانو د
اعتماد ترالسه كولو لپاره قسمونه خوري چي په خپل
ايمان كي صادق دي او مسلمانانو ته اخالص لري .خو هللا
تعالى د دوى په اړه فرمايي :كه پر هللا او د هغه پر
رسول ايمان لرئ نو د خلكو په ځاى د هللا او د هغه د
رسول رضاء ولټوئ ،هغه كار وكړئ چي هللا او د هغه رسول
پرې راضي كېږي.







   

التوبه57 :
او پر هللا لوړه كوي چي دوى ستاسو له ډلي دي ،حال دا چي
دوى ستاسي له ډلي ندي؛ خو دوى هغه وگړي دي چي
وېرېږي.
دلته ويل شوي چي دوى به د هللا په نامه لوړه كوي چي
د مسلمانانو ملگري او د دوى د ډلي صادق او مخلص غړي
دي ،په داسي حال كي چي نه مسلمانان دي او نه د
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مسلمانانو ملگري دي ،له مسلمانانو سره د دوى د يو
ځاى كېدا سبب راښيي او وايي چي هغوى له مسلمانانو
وېرېږي ،دغي وېري دې ته اړ كړي چي د مسلمانانو په
خوا كي ودرېږي ،بل پناه ځى نه لري ،داسي سوړه په نظر
نه ورځي چي پناه وروړي ،بل داسي ځاى نه مومي چي ورشي
او له هغو گواښونو ځان خوندي كړي چي د مسلمانانو له
زياتو برياوو ئې احساسوي.
د صدوا دوه گونو معنى وو ته په پام سره د آيت دا
فقره (فصدوا عن سبيل هللا) دوه مطالب افاده كوي :د هللا له
الري ئې ډډه وكړه ،د هللا له الري ئې نور منع كړل،
منافقين هم په خپله د هللا له الري ډډه كوي او هم نور
ترې منع كوي ،دوى داسي انگېري چي كولى شي مسلمانان
وغولوي ،د قسمونو په مرسته هغوى ته دا انتباه وركړي
چي د ايمان په اړه په خپلي ادعاء كي او د مسلمانانو
په اړه په خپل تعهد كي رښتيني او مخلص دي ،د خلكو د
راضي كولو په لټه كي وي نه د هللا تعالى د رضاء په لټه
كي ،نو ځگه د هللا له الري كاږه درومي او نور هم له سمي
الري منحرف كوي ،د دوى كړني ډېري بدي دي ،دوى به تل
داسي ومومئ چي د ژوند په ډېرو برخو كي د هللا له الري
عدول كوي ،په كږو الرو درومي ،په جهاد كي برخه نه
اخلي ،په لمانځه كي كسل وي ،له انفاق ډډه كوي ،دوى
له يوې خوا عمالً هڅه كوي چي نور د ځان په څېر كړي ،په
كږو الرو تگ كي ئې د ځان ملگري كړي ،له بلي خوا د دوى
بيماري په خپله نورو ته سرايت كوي،
مؤمن د هللا تعالى رضاء لټوي ،له داسي وينا او عمل
ځان ساتي چي هللا تعالى پرې ناراض كېږي ،خو منافق د
خپلو اغراضو بنده وي ،يوازي هغه څه ورته صحيح او
معقول برېښي چي د ده منحط دنيايي اغراض تأمين كړي او
هوسايي ئې ونه گواښي ،يوازي هغه مهال دين ته رجوع
كوي او پرېكړي ئې مني چي خپلو اغراضو ته په رسېدو كي
د ده مرسته وكړي ،قرآن فرمايي:
















   

النور33 :ـ31
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او كله چي د هللا او د هغه د رسول لوري ته وبلل شي چي د
دوى تر منځ پرېكړه وكړي ناڅاپه د دوى يوه ډله ډډه
كوي ،او كه حق د دوى په لوري وي نو داسي ورته راځي
چي غاړه اېښودونكي وي،
ځيني خلك داسي دي چي پر هللا او پيغمبر د ايمان او د
دين په وړاندي د التزام او اطاعت دعوى كوي خو په
حقيقت كي مؤمنان نه دي ،د عدم ايمان لويه نښه او وجه
ئې دا ده چي كله د هللا تعالى او د هغه د رسول لوري ته
وبلل شي چي د دوى تر منځ پرېكړه وكړي نو ډډه كوي او
دې ته نه چمتو كېږي چي چاري ،شخړي او منازعات ئې د هللا
تعالى د حكم او د رسول هللا ﷵ د سنت مطابق ترسره او حل
و فصل شي ،په ځانگړې توگه هغه مهال چي د دين پرېكړه
د دوى د دريځ او گټو خالف وي ،خو كه پوه شي چي د هللا او
د هغه د رسول پرېكړه به د دوى په حق كي وي نو بيا له
بشپړ انقياد سره دين ته رجوع كوي او پر ديني احكامو
او نصوصو استناد او تمسك كوي .قرآن وايي :داسي كسان
له څو حالته وتلي نه دي :يا ئې په زړونو كي د نفاق
بيماري ده ،يا ئې ايمان له شك سره توأم دئ او د زړه
له كومي او په صادقانه توگه پر خداى او پيغمبر ايمان
نه لري او يا له دې وېرېږي چي هللا او د ده رسول به ظلم
پرې وكړي ،د دين پرېكړه به عادالنه نه وي او د دوى حق
به تأمين نه كړي!!
قرآن د هغه چا د ايمان دعوى بې اعتباره گڼي چي
عمالً د هللا دين ته منقاد نه وي ،فرمايي:

    








   




النساء75:
نو نه؛ ستا په رب قسم چي تر هغه ئې ايمان نه دئ
راوړى چي تا په خپلمنځيو شخړو كي حكم ونه گرځوي ،بيا
ستا د پرېكړي په اړه په خپلو زړونو كي تنگوالى ونه
مومي او په بشپړه توگه تسليم نشي.
يعني ترهغه چي اې رسول هللا! تا په خپلو شخړو كي حكم
ونه نيسي او بيا ستا په پرېكړي راضي نشي او په خپلو
زړونو كي هيڅ حرج احساس نه كړي او عمالً انقياد ونكړي،
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مؤمنان نشي بلل كېدى او د ايمان ادعاء ئې نشي
قبلېدى .له دې آيته په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د
ايمان د قبلېدو الندي شرائط دي:
 شخړي او منازعات شريعت ته محول كول.
 د اسالم په هري پرېكړي رضايت.
 او هر حكم ته ئې عمالً غاړه اېښودل.
همداراز فرمايي:











    
  








   

النساء60:
آيا هغه دي ونه ليدل چي گمان كوي هم پر هغه څه ايمان
لري چي پر تا نازل شوي او هم پر هغه څه چي تر تا د
مخه نازل شوي ،خو غواړي چي د تحاكم لپاره طاغوت ته
ورشي ،حال دا چي ورته امر شوى چي له هغه به انكار
كوي او شيطان غواړي چي په ژوري تېروتني سره ئې
تېرباسي.
د دې آيت له مخي د هغه چا د ايمان دعوى د منلو نه
ده چي طاغوت ته خپلي شخړي راجع كوي ،څوك چي د طاغوت
واكمنۍ ته غاړه ږدي او د خپلو مشاجراتو په اړه د هغه
پرېكړي مني ،هغه سخت تېروتى ،شيطان دوكه كړى ،د
ايمان دعوى ئې د اعتبار وړ نه ده ،حتى كه په ځان ئې
دا گمان هم وي چي هم پر قرآن ايمان لري او هم پر
مخكنيو كتابونو .تر څو چي ته له طاغوت انكار ونكړې؛
هللا تعالى ستا ايمان نه قبلوي.
دا آيت نه يوازي د ايمان حقيقت موږ ته راښيي بلكي
د طاغوت معنى هم راښيي ،طاغوت هغه دئ چي خلك د خپلو
شخړو د حل و فصل لپاره ورته رجوع كوي ،حاكم او قاضي
دئ خو پرېكړي ئې د هللا د دين مطابق نه دي او په ماانزل
هللا حكم نه كوي ،طاغوت شيطان نه بلكي شيطان ته منقاد
حاكم دئ.
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قرآن فرمايي
اخيستو ډډه كوي:

چي

منافقين

په

جهاد
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برخي


















   



    



التوبه37 :
او كله چي كومه داسي سوره نازله شي چي (وايي) په هللا
ايمان راوړئ او د ده له پيغمبر سره يوځاى جهاد وكړئ؛
نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه غواړي او وايي
به :موږ پرېږده چي له ناستو سره وو .په دې راضي شول
چي له وروسته پاتو ښځو سره وي! او پر زړونو ئې مهر
لگول شوى نو ځكه نه پوهېږي.
كله چي داسي سوره نازله شي چي د هللا تعالى په الر كي
د جهاد حكم كوي ،يعني د جهاد وخت راورسېږي ،حالت د
دې تقاضا وكړي چي مسلمانان جهاد ته مال وتړي ،هر پر
دين پوه مؤمن ته دا جوته شي چي اوس نو د دين غوښتنه
دا ده چي وسلې ته الس كړو او د هللا تعالى په الر كي
وجنگېږو ،نو د منافقينو شتمن او توانمن به وگورې چي
غواړي په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شي ،په دې
راضي كېږي چي د هغو ښځو په څېر وروسته پاته شي چي له
جهاد معافي دي ،د مېړنو مجاهدينو په څېر جهاد ته مال
نه تړي ،بلكي دا پېغور مني چي د وروسته پاتو ښځو په
قطار كي محسوب شي ،د دې بې همتۍ او منافقت وجه دا ده
چي د منافقتونو په سبب ئې پر زړونو مهر لگول شوى او
پر حقيقت له پوهېدا عاجز دي .معيارونه ئې بدل شوي،
دوى سره له دې چي شتمن او توانمن دي په جهاد كي برخه
نه اخلي او همدا د بې همتۍ كار ته د پوهي او زيركتيا
نوم وركوي ،دا ځكه چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا
ځكه چي د قرآن د معيارونو له مخي دوى هوښيار او پوه
نه بلكي كمعقله دي او نه پوهېږي.
په دې اړه مؤمنان او منافقان داسي مقايسه كوي:
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التوبه33 :ـ 35
هغه چي پر هللا او د آخرت پر ورځي ايمان لري؛ په خپلو
مالونو او ځانونو سره د جهاد له كولو د (معاف كېدو)
اجازه نه درنه غواړي ،او هللا په دغو متقيانو ښه پوه
دئ .يوازي هغه كسان درنه اجازه غواړي چي پر هللا او د
آخرت پر ورځي ايمان نه لري ،زړونو ئې شك كړى او په
خپل شك كي اللهانده او متردد دي.
د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 څوك چي پر هللا تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان لري؛
تل به دې ته چمتو وي چي د هللا په الر كي د خپل سر او
مال په بيع جهاد وكړي ،دا واقعي مؤمن به هيڅكله له
تا دا اجازه ونه غواړي چي له جهاد د شا ته پاته كېدو
رخصت وركړې.
 په الهي معيارونو كي واقعي متقي او پرهيزگار
مسلمانان همدغه مجاهدين دي ،هللا تعالى د دوى په حال ښه
پوه دئ او د همدغي پوهي په اساس وايي چي دوى له
جهاده شا ته پاته كېدا نه خوښوي.
له جهاد به هغه څوك ډډه كوي او په حيلو او بهانو
سره به رخصت ترالسه كوي چي ځيني خصلتونه ئې دا دي:
 پر هللا تعالى ايمان نه لري،
 پر آخرت باور نه لري،
 په زړونو كي ئې شك دئ ،د هللا تعالى په اړه ،د آخرت
په اړه ،د هللا تعالى د وعدو په اړه ،او د اسالم د
حقانيت په اړه ،او
 په خپلو شكونو كي متردد دي.
يعني منافق به له جهاد ډډه كوي!! او له جهاد به د
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رخصت ترالسه كولو هڅه كوي!!
همداراز فرمايي:



    









التوبه37 :
ً به ئې (اړوند) سامان
او كه ئې وتل غوښتى نو حتما
ورته تيار كړى وو ،خو هللا د دوى پاڅېدل كركجن وگڼلو نو
سست او منصرف ئې كړل او (ورته) وويل شو چي له ناستو
سره كښېنئ.
دا آيت څو الرښووني لري:
 وايي كه منافقينو په جهاد كي د برخي اخيستو اراده
درلودى نو هرومرو به ئې د هغه لپاره ضروري سامان
برابر كړى وو ،يعني منافقين له دې هم پېژندى شئ چي
هغوى په جهاد كي نه د برخي اخيستو اراده لري او نه
تيارى ورته نيسي ،د جهاد لپاره چي كومو وسائلو او
وسلو ته ضرورت دئ او كومه روزنه او تيارى غواړي دوى
به ترې بې برخي ومومئ .د وسلو په استعمال نه پوهېږي،
د ټوپك په ليدو سره وېره پرې راشي!!
 د (ارادې نشتوالى) او د (جهادي سامان نه برابرول)
د دې باعث شو چي هللا تعالى دوى ته په جهاد كي د برخي
اخيستو سعادت ورپه برخه نه كړي او سستي او لټي ئې په
شور او شوق بدله نه كړي او دې ته ئې پرېږدي چي د خپل
نفس ،خپل شيطان او خپلو منافقو ملگرو دا خبره ومني
چي ورته ويل ئ ې :له نورو ناستو كسانو سره تاسو هم
كښېنئ او په جهاد كي برخه مه اخلئ.
د دغو منافقينو په مقابل كي مخلص مؤمنان داسي
انځوروي:













   








التوبه16 :
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او نه پر هغو چي تا ته د دې لپاره راغلل چي (پر
سپرليو ئې) سپاره كړې؛ تا (ورته) وويل :داسي څه نه
مومم چي تاسو پرې سپاره كړم( ،نو) په داسي حال كي
ترشا شول چي له سترگو ئې اوښكي خوټېدې ،له دې غمه چي
داسي څه نه مومي چي انفاق ئې كړي.
يعني هغه هم مالمت نه دي چي غواړي په جهاد كي برخه
واخلي؛ له پيغمبر عليه السالم يوازي د سورلۍ غوښتنه
كوي ،خو چي ورنه كړى شي نو ئې اوښكي پر مخ وبهېږي؛
له دې حسرته چي ولي دومره نېستمن دئ چي په جهاد كه د
برخي اخيستو لپاره سورلۍ هم نشي برابرولى!!
د دغو خلكو عذر هم په دې شرط منل كېږي چي له هللا او
د هغه له پيغمبر سره ئې خواخوږي وي ،د اسالم او
مسلمانانو بريا او برالسي غواړي او په دې ئې زړه
ناقراره وي چي ولي په جهاد كي د شركت سعادت ورپه
برخه نشو.
گورئ چي دوى د هللا په الر كي جهاد او قربانۍ ته
تلوار لري ،ايمان او احساسات ئې هڅوي چي له مجاهدينو
سره يو ځاى د جهاد سنگرونو ته والړ شي خو واقعي
مجبوريتونه او د وسلو او وسائلو نشتوالى ئې مانع
كېږي ،دا حالت ئې دومره ځوروي چي اوښكي ئې بهېږي او
په ډېر تأسف سره وايي :كاش داسي وسيله ئې په واك كي
وى چي په جهاد كي له برخي اخيستو نه وى محروم شوى!!
خو منافقين په دې راضي كېږي چي په جهاد كي له
برخي اخيستو معاف شي ،قرآن فرمايي:







    

التوبه36 :
په دې راضي شول چي له وروسته پاتو ښځو سره وي! او پر
زړونو ئې مهر لگول شوى نو ځكه نه پوهېږي.
يعني د منافقينو شتمن او توانمن به وگورې چي
غواړي په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شي ،په دې
راضي كېږي چي د هغو ښځو په څېر وروسته پاته شي چي له
جهاد معافي دي ،د مېړنو مجاهدينو په څېر جهاد ته مال
نه تړي ،بلكي دا پېغور مني چي د وروسته پاتو ښځو په
قطار كي محسوب شي ،د دې بې همتۍ او منافقت وجه دا ده
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چي د منافقتونو په سبب ئې پر زړونو مهر لگول شوى او
پر حقيقت له پوهېدا عاجز دي .معيارونه ئې بدل شوي،
دوى سره له دې چي شتمن او توانمن دي په جهاد كي برخه
نه اخلي او همدا د بې همتۍ كار ته د پوهي او زيركتيا
نوم وركوي ،دا ځكه چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا
ځكه چي د قرآن د معيارونو له مخي دوى هوښيار او پوه
نه بلكي كمعقله دي او نه پوهېږي.
همداراز فرمايي:




























التوبه39 :
 

شا ته پرېښودل شوي (وگړي) د رسول هللا په خالف په خپلي
ناستي خوشحال شول او له دې ئې كركه وكړه چي د هللا په
الر كي په خپل مال او ځان سره جهاد وكړي او وئې ويل:
په گرمي كي مه وځئ( ،ورته) ووايه :د دوزخ اور تر
ټولو زيات گرم دئ؛ كاش دوى پوهېدى.
دا هم بايد وڅېړو چي منافقين څنگه د نورو په
وړاندي خنډ كېږي او خلك د هللا له الري منع كوي ،د هللا له
الري ممانعت څو صورتونه لري:
ً او له خپل زور ځواك په استفادې سره او په
الف :عمدا
خپلو تبليغاتو سره خلك د هللا له الري منع كول ،دا كار
هم د اسالم څرگند دښمن كوي او هم د دوست په جامه كي
هغه منافق چي په زړه كي ئې د اسالم او مسلمانانو كينه
وي ،قرآن فرمايي:




  
   
  





آل عمران66:
او د اهل كتابو يوې ډلي وويل :د ورځي په سر كي په
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هغه څه ايمان راوړئ چي پر مسلمانانو نازل شوى او په
پاى كي ئې كافر شئ چي راوگرځي.
دوى د دښمن له لوري گمارل شوي چي سحر د مسلمانانو
په خوا كي اعالن وكړي چي موږ هم ايمان راوړى او
مسلمانان شوو ،خو د ورځي په پاى كي بېرته له اسالم
خپل برائت اعالن كړي او ووايي چي موږ اسالم له نږدې
وليد ،پوه شوو چي دا دين د منلو نه دئ ،تر دې زموږ
خپل دين غوره دئ ،په دې سره به په عامو مسلمانانو كي
د اسالم په اړه شكوك او شبهات راپيدا شي او له اسالم
به الس واخلي.
منافقين تل د دښمن له لوري په همداسي كار گمارل
كېږي چي له دې الري په مسلمانانو كي شكوك او شبهات
راوالړ كړي.
په بل ځاى كي فرمايي:
    
   
  
    



التوبه36 :
كه ستاسو په ليكو كي وتلي وى نو له تاوانه پرته به
ئې بل څه نه وو درزيات كړي ،هرو مرو به ئې د فتنو په
لټه كي په تاسو كي ځغلول كول او په تاسو كي د دوى
لپاره اورېدونكي شته ،هللا د دغو ظالمانو په حال ښه پوه
دئ.
دا آيت د دې ډلي او د دوى د فتنو راوالړولو د هڅو
او تحركاتو په اړه څو اساسي مطالب بيانوي:
الف :د دوى شته والى ستاسو قوت او ځواكمني نه
زياتوي ،بلكي د فساد او بدنظمۍ باعث كېږي.
ب :د دوى هڅه دا وي چي په تاسو كي فتنې راوالړي كړي،
د شرارت آسونه به هر لوري ته ځغلوي.
ج :ستاسو په ليكو كي داسي كسان شته چي د دوى د
تبليغاتو تر اغېز الندي راځي ،ځيني د سفاهت او سادگۍ
په وجه ،ځيني د خپلو عقدو او حسادتونو په وجه او
ځيني په دې خاطر چي په يوه او بل څه ناراض دي ،دوى
ئې تحريك كړي او د اختالفاتو د راوالړولو په الر كي ترې
كار واخلي.
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د :دوى ظالمان دي.
هـ :هللا تعالى چي د دې ظالمي ډلي په اړه څه ويلي دي دا
په الهي علم والړ وضاحت دئ ،دا د هغه عليم خداى وينا
ده چي هم دا خلك ښه پېژني او هم ئې په كړو وړو ښه
پوه دئ.
او د ممانعت دوهم صورت دا دئ چي منافقين نه يوازي
په خپلو منافقانه مواقفو او دريځونو سره د واقعي
مؤمنانو او د حق الري مجاهدينو په عزم او اراده كي
خلل او فتور راپيدا كوي بلكي مضاف پر دې د دوى
منافقتونه د دې باعث كېږي چي د دعوت په مخاطبينو كي
شكوك او شبهات راوالړ شي ،د دعوت مخاطبين همدا
منافقين د اسالم ممثل او مصداق گڼي ،خو د دوى كړني،
اطوار او اخالق د ايمان د غوښتنو مغاير مومي ،دا
تناقض او دوه رنگي نه يوازي د دعوت په مخاطبينو كي
شكوك او شبهات راوالړوي بلكي د دعوت په وړاندي د دوى
انزجار او نفرت راپاروي ،د هر اصيل اسالمي نهضت څېره
مخدوشوي ،او نهضت په مجموع كي خلكو ته مشكوك حركت
معرفي كوي ،په حقيقت كي د دې ډول ممانعت او انسداد
خطر او ضرر ډېر زيات او د اسالمي نهضت لپاره ډېر مضر
دئ ،ځكه دښمن كه هر څومره ځواكمن وي ،نشي كولى د
اسالم د بري مانع شي او اسالم ته د خلكو د راتلو مخه
ونيسي ،د اسالم او د اسالم غېږي ته د خلكو د راتلو مخه
هغه مهال نيول كېږي چي د مسلمانانو عملي وضعيت د
اسالم ښكلې څېره بد رنگه وښيي او په داسي مسخ شوې بڼي
ً
كي وړاندي شي چي له ايمان سره اړخ نه لگوي ،يقينا
كومه دښمني چي د ايمان غيرمخلص مدعيان د اسالم په
جامه كي له اسالم او مسلمانانو سره كوي بل هيڅ دښمن
ئې نشي كولى .ډ يرى خلك داسي دي چي د هر دين او عقيدې
په اړه د هغه د پلويانو د عمل له مخي قضاوت كوي ،په
نورو توپيرونو ئې ژر سر نه خالصېږي ،د هر يوه مشهود
او محسوس نتائجو ته په پام سره يو پر بل غوره گڼي،
كه داعي داسي ومومي چي له حق دفاع كوي ،د هغه په
مقتضا عمل كوي ،په خپل شخصي ژوند كي ورته التزام
لري ،د پلي كولو لپاره ئې په صادقانه او مخلصانه
توگه هڅه كوي ،د حق د بري لپاره ستونزي او كړاوونه
گالي ،پر داسي داعي اعتماد كوي ،دعوت ئې رښتينى او
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صادقانه گڼي ،هغه قبلوي او له كومي اندېښنې پرته له
هغه سره ملگرتيا كوي ،خو كه وگوري چي د داعي خبري يو
رنگ او عمل ئې بل ډول دئ ،خبري ئې لويي لويي او
جالبي خو عمل ئې كركجن او د ده د ادعاء خالف ،نه په
خ پل شخصي ژوند كي د خپلو ويناوو مصداق دئ او نه د
خپل دعوت رښتينى ممثل ،د قول او عمل تر منځ دا توپير
او تناقض د دې باعث كېږي چي هم د داعيانو د هدف په
اړه شك وكړي او هم په خپله د هغه دعوت په اړه چي دوى
ئې خلكو ته وړاندي كوي ،گمان كوي چي د دې دعوت بنسټ
ً پر دوكي او خدعې والړ دئ او تر شا ئې نور اغراض
حتما
او مقاصد پټ دي ،نو ځكه له داسي ډلي ځان ساتي او د
دوى له ملگرتيا ډډه كوي ،قرآن په دې اړه فرمايي:




















   
   



التوبه83 :
اې مؤمنانو! د احبار (ماليانو) او رهبان (پيرانو)
ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري او د هللا له الري
مخنيوى كوي او هغه چي سره او سپين زر ذخيره كوي او د
هللا په الر كي ئې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زېرى
وركړه.
د دې مبارك آيت په ترڅ كي هللا تعالى موږ ته د اهل
كتابو ټگمار علماء او دوكه مار پيران معرفي كوي او
فرمايي:
 د دوى ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري.
 د هللا له الري مخنيوى كوي.
يعني له دين ئې ځان ته دكان جوړ كړى ،خلك غولوي
او شكرانې ترې اخلي ،د پيسو په مقابل كي فتوى گاني
پلوري ،د حكامو په خدمت كي وي ،د هغوى د تخت او تاج
د بقا دعاء كوي چي څه زهر او زقوم په خوله كي
ورواچوي ،د سودخورو په گټه سودي معامالت روا گڼي ،د
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چي سودخورو هغوى ته كومه چپنه او پگړۍ

دې لپاره
وركړې وي.
دغو ټگمارانو به په دې توگه حرام مال ترالسه كاوو:
رشوت ،سود ،د هللا په نامه څه ترالسه كول او په خپله ئې
خوړل ،د گناهونو د بخښلو ،جنت ته د ننوتو او له دوزخ
د ژغورل كېدو اسناد پلورل ،د حكامو لپاره فتوى گاني
وركول ،په فال ،تعويذ ،كوډو او دم شكرانې او نذرانې
ترالسه كول .د دوى دغه عملونه د دې باعث كېدل چي خلك
له دين كركه وكړي.
قرآن دا هم د منافقينو كار گڼي چي كله په
مسلمانانو كي وېره خوروي او كله بې ځايه طمع ،كله له
دښمنانو مسلمانان وېروي او كله ئې له هغوى غافل كوي
او د هغوى په اړه بې ځايه هيلي په دوى كي راپيدا
كوي ،هم له دښمنه بې ځايه وېره خطرناك عواقب لري او
هم له هغه غافل كېدل او په خطر ئې سترگي پټول او د
هغه له لوري د امنيت احساس كول .هرڅوك چي دا كار كوي
هغه منافق دئ ،د پيغمبر عليه السالم په وخت كي هم او
نن هم .قرآن فرمايي:







    






















النساء38:
او كه كله د امن يا د وېري كوم خبر ورته راشي ،خپروي
ئې ،خو كه هغه ئې پيغمبر او خپلو چارواكو ته رسولى
ً پرې پوه شوي وو
وى ،نو د دوى استنباط كوونكي به حتما
او كه پر تاسو د هللا فضل او رحمت نه وى نو له لږو پرته
به تاسو ټولو د شيطان متابعت كړى وو.
په دې سره مسلمانانو ته ويل شوي چي د هغو شايعاتو
له خورولو ډډه وكړئ چي يا بې ځايه وېره راوالړوي او
يا مسلمانان د دښمن له خطره غافل كوي ،كه د دښمن په
اړه كومه اطالع ترالسه كوئ نو دا بايد خپلو مشرانو ته
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ورسوئ.
څوك چي دا كار كوي هغه نه يوازي منافق دئ بلكي هللا
تعالى دلته د داسي خطرناك شيطان په نامه ياد كړى چي
مسلمانان د هللا په فضل سره د هغوى له شره خوندي پاته
كېدى شي ،دا د لستوڼي مار دئ ،له نېش څخه ئې يوازي د
هللا په فضل خوندي پاتي كېدى شئ.
قرآن هغو كسانو ته دشيطان لقب وركړى چي مؤمنان د
دښمن له كثرت او قوت وېروي ،فرمايي:










 

آل عمران103 :
دا خو فقط شيطان وو چي خپل دوستان ئې وېرول ،نو له
هغوى مه وېرېږئ ،له ما ووېرېږئ كه مؤمنان ياست.
د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 څوك چي مسلمانان د دښمن له ځواكونو وېروي د قرآن
له نظره (شيطان) دئ ،د دې شيطان دا وېره اچوونكي
تبليغات په هغو كسانو اغېز شيندي چي له شيطان سره ئې
دوستي وي ،د ده تبليغات په هغه چا اثر نه كوي چي له
شيطان سره ئې خپلي اړيكي قطع كړې وي.
 د هللا حكم او په هللا د ايمان تقاضا دا ده چي د دښمن
له زور ځواك ونه وېرېږو او وېره مو يوازي له يوه هللا
وي.
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آل عمران160 -166 :
او هغه څه چي د دوو فوځونو د مخامخ كېدو په ورځ
درورسېدل ،دا خو د هللا په حكم او د دې لپاره وو چي
مؤمنان معلوم كړي .او د دې لپاره چي هغه كسان هم
معلوم كړي چي منافقت ئې كاوو او چي ورته وويل شو:
راشئ يا د هللا په الر كي وجنگېږئ يا دفاع وكړئ! وئې
ً مو ستاسو متابعت
ويل :كه د كوم جنگ پوهه مو وى حتما
كاوو!! دوى په دغه ورځ كفر ته ډېر ورنږدې وو ،تر هغه
واټن چي له ايمانه ئې درلودو ،په خوله ئې هغه څه ويل
چي په زړونو كي ئې نه وو او هللا په هغه څه ډېر ښه پوه
دئ چي دوى ئې پټوي.
د هغي ماتي او د هغو تلفاتو پرېكړه هللا كړې وه،
املونه ئې تاسو په خپله برابر كړي وو ،هر څه د هللا د
سننو مطابق واقع كېږي ،هللا غوښتل چي په دې ستري ابتالء
سره د واقعي مؤمنانو او منافقينو ترمنځ تفكيك وشي،
هغه منافقين راڅرگند شي چي نه د هللا په الر كي جنگ ته
تيار وو او نه له مدينې دفاع ته ،د دوى پېژندنه
ضروري وه ،ترڅو په راتلونكي كي نه د هللا په الر كي د
جنگ په اړه په دوى حساب وكړئ او نه له مدينې د دفاع
په اړه ،تاسو په خپلو سترگو وليدل چي د جهاد او دفاع
په اړه د منافقينو ځواب څه وو؟ انكار ،خو دا انكار
په داسي الفاظو سره چي د دوى په څېر دوه مخى دئ ،په
ظاهر كي ئې معنى يو څه او په حقيقت كي ئې معنى بل
څه ،په ظاهر كي د دوى د وينا معنى دا ده :كه پوهېدى
ً مو ستاسو په څنگ كي برخه
چي جنگ واقع كېږي نو حتما
اخيسته ،د دې الفاظو يوه بله توجيه هم شوې خو مخكنۍ
ترې غوره او دقيقه ده او هغه دا چي :كه موږ په جنگ
پوهېدى نو زموږ مشورو ته به مو اعتناء كړې وه او د
مدينې له داخله به مو د دښمن مقابله كړې وه ،كه داسي
شوي وى موږ به هم ستاسو په څنگ كي وو.
د دوى د الفاظو ظاهر ښه برېښي او ساده لوح كسان
پرې غولولى شي ،خو هللا تعالى ته د دوى د زړونو هغه
نفاق څرگند دئ چي دوى ئې پټوي.
دې ته مو هم بايد پام وي چي دلته په جگړي كي د
دغو منافقينو دا برخه نه اخيستل داسي گڼل شوي چي دوى
په دې كار سره كفر ته تر ايمان ډېر ورنږدې وو او دې
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ته مو هم پام وي چي په اصل كي دغو منافقينو له
پرته بل كار نه وو كړى چي د مسلمانانو د شورى
پرېكړي ئې مخالفت كړى وو .كه څه هم دا پرېكړه
پيغمبر عليه السالم د خپلي رأيي خالف پرېكړه وه!!
دې په اسالم كي د شورى اهميت معلومولى شئ.
قرآن په دې اړه فرمايي:

دې
له
د
له
























التوبه61:
هغه چي د مؤمنانو پر ايثارگرو (په پراخ زړه انفاق
كوونكو) نيوكي كوي او پر هغو د دې لپاره ملنډي وهي
چي د خپل زيار (له حاصل عالوه) څه نه مومي ،هللا پر دوى
تمسخر كړى او دوى ته دردوونكى عذاب دئ.
دا آيت د منافقينو د مخكنۍ ډلي يو بل كرغېړن خصلت
داسي بيانوي :دوى نه يوازي د شتمن كېدو په صورت كي
له هللا تعالى سره خپلي ژمني ماتوي ،نه صدقه وركوي او
نه صالح بنده ترې جوړېږي؛ بلكي له يوې خوا پر هغو
ايثارگرو مؤمنانو نيوكي كوي چي په پراخ زړه او خالص
الس خپلي شتمنۍ د هللا تعالى په الر كي وقف كوي ،وايي:
دوى د رياء او ځان ښودني لپاره دا كار كوي او زيات
مال وقف كوي!! خو له بلي خوا پر هغو بې وزلو مؤمنانو
د دې لپاره ملنډي وهي چي د نېستمنۍ په وجه ډېر لږ څه
د هللا تعالى په الر كي وقف كولى شي ،څوك د كجورو يو
وږى ،څوك يو سېرلى ،څوك څو درهمه او څوك د خپل ورځني
زيار او كار د مزد او اجورې يوه برخه ،نور څه نه
مومي چي د هللا تعالى په الر كي ئې قرياني كړي ،منافقينو
به پرې خندل چي دوى غواړي د مړز په ورون سره روم فتح
كړي ،خو هللا تعالى فرمايي چي د منافقينو حالت د تمسخر
وړ دئ نه د دغو مخلصو مؤمنانو!! دا ځكه چي نفاق ئې
له هغه دردناك عذاب سره مخامخ كوي چي هللا تعالى
منافقينو ته ټاكلى.
قرآن منافقين د معوقينو په نامه يادوي او فرمايي:
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االحزاب91 :
بې شكه چي هللا ستاسو خنډ كېدونكي وگړي او هغه ښه
پيژندلي چي خپلو وروڼو ته (د دې وينا) ويونكي 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.
په 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.
قرآن منافقين داسي معرفي كوي:

  
   



   






التوبه76 :
 

نارينه منافقين او ښځي منافقيني ځيني د ځينو نورو له
ډلي دي ،د منكر سپارښتنه كوي ،له ښېگڼو مخنيوى كوي،
خپل السونه (د خير له كار او د مال له انفاق) بندوي،
ً چي
دوى خداى هېر كړى او خداى دوى هېر كړي ،يقينا
منافقين فاسقان دي.
دلته د منافقينو څو ستر ستر خصلتونه په گوته شوي:
 منافقين (نارينه او ښځي) ځيني د ځينو نورو له ډلي
دي ،د مسلمانانو په ليكو كي ځانگړې ډله جوړوي او يو
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د بل خوا ته ودرېږي ،خو الفاظ داسي دي چي ښيي هسي
ډله ئې يوه ده ،نه ئې ترمنځ خواخوږي شته ،نه يو د بل
مرسته كوي ،نه يو له بل سره مينه لري .د دوى په
مقابل كي كله چي د مؤمنانو يادونه كېږي نو هللا تعالى
فرمايي چي دوى يو د بل دوستان دي ،د دوى ترمنځ مينه
او مواالت وي.
 د منكر سپارښتنه كوي ،د داسي كارونو سپارښتنه او
مالتړ كوي چي بدوالى ئې څرگند وي او هر د سالم طبيعت
خاوند ترې كركه لري.
 له ښېگڼو مخنيوى كوي ،په خپلو تبليغاتو سره هم،
په خپلو كړو وړو سره هم او له خپلو امكاناتو په
استفادې سره هم.
 د خير له كار او د مال له انفاق ډډه كوي ،د خير
لوري ته الس نه غزوي ،د خير په كار كي له انفاق خپل
السونه راتموي.
 دوى خداى هېر كړى ،نه به ئې په وينا كي د خداى
نوم واورئ ،نه په خپلو تبصرو او تحليلونو كي د قدير
خداى د وعدو يادونه ،نه به ئې عمل داسي ومومئ چي ښيي
خداى ئې په ياد دئ نو ځكه ئې دا عمل وكړ.
 خداى دوى هېر كړي ،نه ئې دعاء او عبادت ته اعتناء
كوي او نه ئې له كړاوونو او ستونزو د وتلو په الر كي
مرسته كوي.
 دوى فاسقان دي ،د ژوند په ډېرو برخو كي به وگورئ
چي دوى د هللا تعالى له اوامرو سرغړاوي كوي.
خو دا چي د انسان بد اعمال څنگه هغه د هللا له الري
منع كوي؛ قرآن په دې اړه فرمايي:

















     


آل عمران955 :
ً ستاسو كوم كسان چي د دوو فوځونو د مخامخ كېدو
يقينا
په ورځ تر شا شول په حقيقت كي شيطان د خپلو ځينو
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السته راوړنو له امله وښويول ،بې شكه چي هللا ورته عفو
ً چي هللا حليم بخښونكى دئ.
وكړه ،يقينا
هغه كسان چي د جگړي په ورځ ئې كمزوري او بې همتي
وښوده او له ميدانه په شا شول ،د دوي د بې همتۍ اصلي
وجه هغه عملونه وو چي له دې مخكي ئې كړي وو ،د دغو
عملونو په وجه شيطان ته دا امكان او فرصت په الس
ورغلى وو چي د دوى زړه ته الر پيدا كړي او گامونه ئې
وښويوي .له دې معلومېږي چي گناه انسان بې همته كوي،
د انسان غيرت او شهامت له منځه وړي او شيطان ته دا
موقع په الس وركوي چي په حساسو شېبو كي ئې وېره په
زړه كي راپيدا كړي او پښې ئې وښويوي .هللا تعالى دغو
كسانو ته عفو وكړه ،دا ځكه چي هغه حليم او بخښونكى
دئ ،كه د ده حلم او غفران نه وى نو دوى به ئې په دې
گناه سخت نيولي وو.




   
   

 -3دا له دې كبله چي دوى ايمان راوړى بيا ئې كفر
كړى ،نو پر زړونو ئې مهر ولگول شو چي له امله ئې
نه پوهېږي.
( -)3په دې مبارك آيت كي د منافقينو د مخكنيو
خصلتونو او كړنو اساسي وجه ښودل شوې او وايي :دا له
دې كبله چي دوى كله ايمان راوړى او كله بېرته د كفر
لوري ته اوښتي ،مذبذب دي ،نه ئې عقيده ثابته ده او
نه ئې دريځ ،د ايمان او كفر ترمنځ په تگ راتگ كي دي،
كله خپلي گټي د مؤمنانو په خوا كي لټوي او كله د
كافرانو په څنگ كي ،دغه تذبذب او د ايمان او كفر تر
منځ اوښتل رااوښتل د دې باعث شوي چي د دوى پر زړونو
مهر ولگول شي ،د وجدان او عقل صفحه ئې خيرنه او د
پوهي او بصيرت سترگي ئې ړندې شي .باورونه ئې سست او
له شك او ترديد سره توأم دي ،د اضطراب او تذبذب په
ميدان كي حيران او اللهاند دي.
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النساء938-936 :
بې شكه چي منافقين له هللا سره خدعه كوي او هغه ئې هم
په خدعه كي اچوونكى دئ او كله چي لمانځه ته پاڅي نو
لټ پاڅي ،خلكو ته ځان ښودنه كوي او هللا نه يادوي مگر
ډېر لږ .په همدې كي مذبذب او متردد ،نه د دغو په
لوري دئ او نه د هغو په لوري ،او هللا چي څوك بې الري
كړي هيڅ الر به ورته ونه مومې.
دلته د منافق الندي خصلتونه په گوته شوي:
 له هللا سره خدعه كوي ،د خپل نفاق او ناوړه عملونو
لپاره داسي توجيهات برابروي چي هغه جائز ثابت كړي.
 په لمانځه كي لټ وي او د خپلو ديني وجائبو په
ترسره كولو كي سستي كوي.
 رياكار وي ،هر كار ئې نورو ته د ځان ښودني لپاره
وي ،هيڅ عمل ئې د عقيدې او ايمان په حكم نه وي.
 له هللا سره ئې اړيكي سستي وي ،ډېر لږ ئې يادوي ،هم
ئې په ژبه لږ يادوي او هم په خپلو تبصرو او تحليلونو
كي لږ د ده نوم په خوله اخلي او هم په خپلو تصميمونو
كي ډېر كم په هللا حساب كوي.
 په خپل دريځ كي مذبذب او متردد ،نه د دغو په لوري
دئ او نه د هغو په لوري،
 له الهي هدايت محروم دي ،هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ
الر به ورته ونه مومې.
دې ته بايد متوجه وئ چي له دې آيت او دې ته ورته
آيتونو يوازي د بل د تللو او د هغه په اړه د قضاوت
كولو لپاره استفاده ونكړئ ،بلكي تر دې د مخه خپل ځان
د هغه په هنداره كي وگورئ ،پخپله بايد له نفاق وېره
ولرو او ځان ترې وساتو.
همدا راز فرمايي:








المنافقون
000
د قرآن پلوشې








    

















   








النساء981-986 :
ً هغه چي ايمان ئې راوړ ،بيا كافر شول ،بيا ئې
يقينا
ايمان راوړ ،بيا ئې كفر وكړ ،بيا ئې په كفر كي
زياتوالى وكړ ،نو دوى ته خو نه هللا بخښنه كوي او نه ئې
په سمه الر هدايت كوي .منافقينو ته د دې زېرى وركړه
چي دوى ته دردونكى عذاب دئ ،همغو ته چي له مؤمنانو
پرته كافران په دوستۍ نيسي ،آيا د دوى خوا ته عزت
لټوي؟ نو عزت خو ټول د هللا په واك كي دئ.
د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 منافقين له الهى مغفرت او بخښني محروم دي او د
هدايت دروازه ئې پر مخ تړل شوې ده.
 دوى چي له خپلو منافقتونو كومه طمع او هيله لري
او خپلو ناولو غرضونو ته د رسېدو لپاره ئې دا د نفاق
الر غوره كړې او گمان كوي په دې سره به خپلو موخو ته
ورسېږي ،دوى ته د خپل انتظار خالف د دردناك عذاب زېرى
وركړه.
 دوى له كافرانو سره دوستي كوي ،گمان او انتظار ئې
دا دئ چي د كافرانو تر څنگ به عزت تر السه كړي ،په دې
نه پوهېږي چي په منافقت او دښمن ته په تسليمېدو سره
خ پل موجود عزت او اعتبار هم له السه وركوي ،په دې نه
پوهېږي چي د عزت پرېكړه هللا كوي ،عزت له ايمان پرته له
بلي الري نشي ترالسه كېدى ،يوازي د هللا مؤمن او صالح
بنده د واقعي عزت خاوند دئ ،منافق د هر چا له نظره
سپك ،ذليل او بې اعتباره وي ،هرڅوك ئې يوه بې
اعتباره وسله گڼي ،هيڅوك د يوه مطمئن دوست په سترگه
ورته نه گوري.
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له دې آيته معلومېږي چي له كافرانو سره دوستي او
ملگرتيا د نفاق نښه ده ،منافق د عزت په طمع دا كار
كوي او هغه وخت ئې كوي چي دښمن ورته قوي او مسلمانان
ورته ضعيف معلوم شي.
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي گناه زړونه له معنوي
پلوه وژني ،گناه داسي مهر دئ چي د زړه حساسيت له
منځه وړي ،د وجدان ځال تته كوي او مصيبتونو ته الر
آواروي ،لكه چي فرمايي:
   


















االعراف911 :
آيا هغو خلكو ته چي زمكه ئې له خپلو مخكنيو خاوندانو
په ميراث وړې؛ دا نه ده جوته شوې چي كه وغواړو نو د
خپلو گناهونو په وجه به ئې په مصيبتونو اخته كړو او
پر زړونو به ئې داسي مهر ولگوو چي بيا به نه اوري.
د دې مبارك آيت معنى دا ده :آيا د دوى لپاره د
هغو خلكو بد او دردناك عاقبت يو څرگند الرښود نه دئ
چي د خپلو جناياتو په وجه مواخذه او د زمكي له مخه
ئې ټغر ټول شو او د اقتدار ماڼۍ ئې نسكوره شوه ،دا
دئ نن همغه زمكه او د دوى ټولي شتمنۍ تاسو ته په
ميراث ورسېدې؟ دا خو پرېږده چي هللا تعالى كولى شي له
تاسو سره دې ته ورته معامله وكړي ،ستاسو ټغر ټول كړي
او هر څه مو نورو ته په ميراث وركړي ،بلكي كولى شي
ستاسو د پوهي او تعقل ټول استعدادونه ،د زړه او
غوږونو په شمول درنه واخلي ،كه هللا تعالى ستاسو زړه او
دماغ له كار وغورځوي ،نو نه به په غوږونو څه اورئ او
نه به په سترگو څه وينئ.
…    










الصف5 :
 ....بيا كله چي كاږه شول نو هللا د دوى زړونه كاږه
كړل ،او هللا داسي فاسق وگړي نه هدايتوي،
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يعني كله چي دوى له الري كاږه شول ،كړني ئې كږې او
ناسمي شوې نو هللا تعالى د دوى زړونه كاږه كړل ،د دې
معنى دا ده چي كله د انسان كړني د هغه له عقيدې
خړوبه كېږي او كله ئې كړني د ده باورونو ته خپل رنگ
وركوي ،د چا چي كړني كږې او ناسمي شي باورونه به ئې
كاږه كېږي ،همدا د هللا تعالى سنت دئ .د آيت په پاى كي
ويل شوي :هللا تعالى داسي فاسق وگړي نه هدايتوي چي
پيغمبر ځوروي ،له سمي الري كاږه كېږي او باورونه ئې
كاږه كېږي.
قرآن دا هم وايي چي هغه څوك قيامت تكذيبوي چي
معتد او اثيم وي:










    
    



      







المطففين91 :ـ 93
واى په دې ورځ په دروغ گڼونكو ،همغه چي د سزا ورځ
تكذيبوي ،او نه ئې تكذيبوي مگر هر تېرى كوونكى
گنهگار ،كله چي زموږ آيتونه پرې ولوستى شي ،وايي :د
مخكنيو قصې!! نه ،داسي نه ده ،بلكي د دوى پر زړونو
هغه څه زنگ وهلى دئ چي دوى كولو.
نه يوازي د نورو په باب دروغ وايي ،افتراء كوي او
په عزت او حيثيت ئې تېرى كوي ،بلكي (يوم الدين) هم
تكذيبوي او دروغ ئې گڼي.
(تعدي :تېرى) او (اثم :گناه) دوى هغه ځاى ته
رسولي چي (يوم الدين :د سزا ورځ) دروغ وگڼي ،يعني
دوى په دې وجه له آخرت او د عملونو له مكافات او
مجازات انكار نه كوي چي كافي ،قانع كوونكي او معقول
دالئل ورته نه لري ،بلكي وجه ئې دوه نوري خبري دي:
يوه ئې دا چي دوى په خپل حق او حد قانع نه دي ،مخكي
ئې د بل په حق تېرى كړى او په راتلونكي كي هم د تېري
اراده لري او بله ئې دا چي په گناهونو لړلي دي ،تر
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دې د مخه ئې هم گناهونه كړي او له دې وروسته هم د
گناه اراده لري ،دغه (تېرى) او (گناه) له آخرته د
دوى د انكار المل دئ.
د دې آيت په وړاندي چي وايي فقط (معتد) او (اثيم)
له آخرت او الهي محاسبې انكار كوي ،بايد لږ توقف
وكړو او وگورو چي دا څنگه او ولي يوازي تېرى كوونكى
او گناهگار له الهي محاسبې انكار كوي؟!! څنگه تېرى
او گناه انسان هغه ځاى ته رسوي چي د مكافات او
مجازات حقيقت ونه مني او آخرت دروغ وگڼي؟!! له دې
آيته معلومېږي چي د تېري كوونكي او گناهگار انسان
لپاره په آخرت نه باور او له الهي محاسبې انكار،
ذهني محرك لري نه عقلي دليل ،هغه له داسي ستونزي سره
مخامخ دئ چي بايد ځان ته دا خبره تلقين كړي چي نه
آخرت شته ،نه حساب او كتاب او نه مكافات او مجازات،
دى قيامت د ځان لپاره يوه خطرناكه پېښه گڼي ،چي
عواقب او پايلي به ئې ده ته ډېري دردناكي وي ،په
آخرت د باور تصور ئې سخت ځوروي ،ناچار بايد په
دروغجنو تلقينونو سره له دې اضطراب او پرېشانۍ ځان
ً په اغفالوونكو او غولوونكو
وژغوري ،انسان عادتا
تلقينونو سره محتمل خطر نفي كوي او په دي سره ځان له
ذهني اضطراب او پرېشانۍ ژغوري.
دوى الهي آيتونه اساطيراالولين گڼي ،په څو معنى
وو:
 – 1دا د آخرت آخرت خبري مو ډېري اورېدلې ،ډېرو دا
خبره كړې چي قيامت راتلونكى دئ ،بېرته به راژوندي
كېږئ او د خپلو عملونو سزا به گورئ ،خو تر اوسه نه
قيامت راغى او نه د دوى وعد او وعيد ترسره شو.
 - 2قرآن ئې د تېرو قومونو د قصو مجموعه گڼلى ،يوه
تاريخي كتاب ته ورته!! دا يوازي دوى نه دي چي د هللا
الرښود كتاب ته ئې اساطيراالولين ويلي ،مخكنيو امتونو
هم له الهي كتابونو سره دغه معامله كړې ،دا دئ وگورئ
له تورات او انجيل سره هغو خلكو څه معامله وكړه چي
په همدې كتابونو د ايمان دعوى كوي ،راشئ بايبل وگورئ
چي د مسخره قصو مجموعه ترې جوړه شوې ،داسي مسخره قصې
چي هر هوښيار او عاقل انسان ته خندا پرې ورځي ،انسان
د هغه چا عقل او شعور ته حيرانېږي چي دا له مسخره
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قصو ډك كتاب د هللا تعالى له لوري په پيغمبرانو نازل
خلكو
هغو
ډېرو
هم
قرآن
له
گڼي،
كتاب
شوى
اساطيراالولين جوړ كړى چي د ايمان دعوى كوي ،څوك چي د
قرآن بحثونه ،وعد او وعيد ئې په هغي زمانې پوري
محدودوي چي دا كتاب په كي نازل شوى او گمان كوي چي
په قرآن كي دا له مؤمنانو سره د الهي تأييد او نصرت
وعدې ،د هجرت او جهاد احكام ،د بري او فتح زېري ،د
دښمن د حتمي ماتي او د مؤمنانو د حتمي بريا او برالسي
وړاندويني ،ټولي په همغي زمانې پوري مربوطي وې ،د
موسى عليه السالم او فرعون او نورو تاريخي څېرو او د
دوى د زمانې د پېښو په اړه د قرآن بحثونه تاريخي
بحثونه گڼي ،نه د الهي ثابتو سننو لپاره تاريخي
بېلگي ،په حقيقت كي دغو هم له قرآن اساطيراالولين جوړ
كړى ،قرآن دا څېرې او په دوى پوري اړوند قصې د
تاريخي بېلگو په څېر وړاندي كوي.









   















 
 -4او كله چي دوى وگورې جثې ئې تا حيرانوي ،او كه
خبري كوي نو ته ئې وينا ته غوږ ږدې ،دوى داسي دي
لكه تكيه كړى شوې لكړي ،هر جگ غږ د ځان خالف گڼي،
همدا دوى اصلي دښمنان دي نو حذر ترې وكړه ،هللا دې
هالك كړي ،له كومه دوكه كېږي؟!
( -)4دا مبارك آيت څو فقرې لري چي په هري فقرې كي د
منافقينو يو خصلت ښودل شوى ،په دې توگه:
 كله چي دوى وگورې جثې ئې تا حيرانوي ،يعني د دوى
ظاهر جالب او غولوونكى وي ،په ټول توان طاقت هڅه كوي
له غولوونكي او جالب ظاهر سره راڅرگند شي ،ټول هم او

003پلوشې
د قرآن
المنافقون

غم ئې دا وي چي په خپل جالب ظاهر سره نور وغولوي،
ظاهر ئې داسي وي چي كه څه هم په سطحي نظر سره جالب،
ښايسته او د اعتماد وړ برېښي ،خو په لږ دقت او توجه
سره كولى شو د هغه د تصنعي څېرې ،غولوونكو حركاتو او
ملمع ظاهر په ماهيت پوه شو ،نه به ئې په څېرې او
قيافې كي د ايمان جذابيت او ځال وگورې او نه به ئې په
وينا او حركاتو كي د صداقت او اخالص اغېز او تأثير،
كه د ده له ظاهري حالت لږ آخوا نظر واچوې او د ده
افكارو ،مقاصدو او اغراضو ته ځير شې نو ډېر ژر به
درته جوته شي چي څومره منحط دئ او په كومه پيمانه ئې
په خپلو ويناوو او حركاتو كي له رياكاري او تصنع كار
اخيستى ،داسي به ئې ومومې لكه د لرگي يوه مجسمه چي
ښكلى رنگ وركړى شوى ،خو منځ ئې گوگ دئ ،مړه او بې
احساسه ،چي نه تحرك لري او نه كومه جذبه.
 منافق د ژوند په ټولو ابعادو او برخو كي يو ظاهر
پال وي ،قضاوتونه ئې د حوادثو او قضاياوو پر ظاهر
مبتني وي ،د ده له نظره يوازي همدا تظاهر او ظاهري
بڼه ارزښت او اهميت لري ،ټول مواقف ،قضاوتونه او
تبصرې ئې له همدې رواني كيفيت خړوبه كېږي ،په ظاهر
كي زړه سواند او مهربان برېښي خو كه د هغه شخصي ژوند
ته ځير شې نو سخت زړى ،بې رحم او بې عاطفې به ئې
ومومې ،په ظاهر كي معصوم او بې آزار برېښي خو د دې
ظاهر تر شا د ده له حسد او كينې ډك تور زړه غلى وي.
قال أبو هريرة  :قال رسول هللا ﹽ  « :يكون في آخر
بالدين ،يلبسُون للناس
الدنيا
ُون
ِل
ٌ يخْت
َّمان رجال
الز
ِّ
ُّ
ُهمْ أحلى من العسل،
ِنت
ِّين ،ألس
َّأنِ من الل
جلود الض
ُّون ،أم
ْتر
ِّئابِ ،يقول هللا تعالى :أبي يغ
ُ الذ
ُوب
وبهم ُقل
وقل
ُ ُ
ْنة
ِت
ُولئك منهم ف
َّ على أ
ُ ،ألبعثن
ْت
ِئون ؟ فبي حلف
عليَّ يجْتر
ُ الحليم حيران».أخرجه الترمذي .
تدع
له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :په
آخره زمانه كي به داسي خلك وي چي دنيا به په دين
پوښي ،خلكو ته به د مېږو پوستكي اغوندي د نرم والي
ظاهرولو په موخه ،ژبي به ئې تر شاتو خوږې وي خو
زړونه به ئې د لېوانو زړونه وي ،هللا تعالى د دوى په
اړه فرمايي :آيا زما په اړه غولېږي ،يا پر ما جسور
او زړور كېږي ،نو پر خپل ذات مي دي قسم وي چي پر دوى
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به د دوى له منځه داسي فتنه راوالړه كړم چي ډېر زيرك
هم حيران كړي.
 او كه خبري كوي نو ته ئې وينا ته غوږ ږدې ،منافق
د وينا په وخت كي هم دا هڅه كوي چي د خبرو ظاهر ئې
جالب وي ،د مخاطبينو توجه جلب كړي ،د مجلس مزاج ته
گوري ،هڅه كوي وينا ئې حاضرينو ته په زړه پوري وي ،د
خپلو خبرو ظاهري بڼي ته ډېر ارزښت وركوي ،نه محتوى
ته ،دا ورته مهمه نه ده چي څه وايي ،دا ورته مهمه ده
چي څنگه د مخاطب توجه جلب كړي ،په سطحي نظر سره د
مرتبه او له جالبو الفاظو تركيب شوې وينا د
هغه ُ
اورېدونكي توجه جلبوي خو په لږ دقت سره پوهېدى شې چي
وينا ئې تكلفي ده ،له اخالص او صداقت عاري ده ،نه ئې
ايمان منشأ ده او نه سپېڅلي احساسات او پاك زړه،
ظاهر ئې جالب خو د مضمون له پلوه بې محتوى.
ِّبْر
ِن الص
ُّ م
همْ أمر
ِ ،وُقل
لعسل
همْ أحْلى م
ِنت
لس
ِن اْ
أْ
ِ
ُ ُ
وبُ
ُُ
ِبر ترخه (صبر
ژبي ئې تر شاتو خوږې او زړونه ئې تر ص
يو تريخ بوټى دئ)
ځيني ئې بيا داسي دي چي د امريكا او روس په
ارتباط او د بين المللي سياسي پېښو په اړه خو په غټو
غټو الفاظو بحثونه كولى شي ،لـه غرور ډكي ناستي
پاستي ئې داسي معلومېږي چي ته به وايې لوى لوى
كتابونه به ئې په سينه كي وي ،خو چي لږ ئې ولټوې او
د ايمان د اساساتو او مباديو په اړه ئې د پوهي د
اندازې معلومولو هڅه وكړې؛ نو ډېر ژر او په آسانۍ
سره به درته معلومه شي چي هسي د غوښي پرېړي پرېړي
مجسمې دي!!
 دوى داسي دي لكه تكيه كړى شوې لكړي ،د منافق هيڅ
وينا ،دريځ او موقف ايماني منشأ نه لري ،يا ئې مادي
تمايالت او اغراض څه ويلو او كولو ته هڅوي ،يا د عامه
ذهنيت فشار ،نه ايماني احساسات او مشاعر او نه د
ايماني مسئوليتونو او وجائبو ادراك د ده محرك او
مشوق وي ،د ده لورى بهرني عوامل تعيينوي ،اوضاع او
شرائط هغه ته جهت وركوي او په خپل رنگ ئې رنگوي ،لكه
هغه بادي كښتۍ چي باد د هغې تگ لورى ټاكى ،له خوځېدو
سره ئې خوځي او له ودرېدو سره ئې ودرېږي ،تر هغه چي
ً تحرك او خوځښت
ً او اكراها
بهرنى فشار وي دى هم جبرا
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لري ،خو كله چي د بهرنيو عواملو فشار منتفي شي؛ ژبه
ئې گونگه او پښې ئې له حركته ولوېږي ،لكه د خس او
خاشاك هغه لمبه چي د اورلگيت له كبله څو شېبې شور او
ځوږ جوړ كړي خو ژر مړه شي او ايرې ئې په هوا كي خورې
شي ،هغه لكړي ته ورته دي چي دېوال تم كړې ،كه متكاء
ئې لري شي پر زمكه رالوېږي ،منافق د مسلمانانو په
حضور كي ځان فعال او متحرك ښيي خو په غياب كي او د
دوى له نظر لري ساكت او راكد وي.
عبدهللا بن عباس ﹽ د دې آيت د دريو لومړنيو فقرو د
تفسير په اړه وايي :د مدينې د منافقينو سردار عبدهللا
بن ابى بن سلول خوږ ژبى ،دنگ ،د لوړ قد خاوند وو،
ملگري ئې ده ته ورته ول ،دوى د مدينې شتمن او مشران
ول ،كله چي به د رسول هللا ﹽ حضور ته راغلل نو په ډېر
تكبر او غرور سره به ئې دېوالونو ته ډډه وهله ،زياتي
خبري به ئې كولې ،د دوى څېرو او ظاهر ته په پام سره
به هيچا گمان نه كولو چي دا معززين به له معنوي پلوه
د نفاق تر كچي سپك او ذليل وي.
قرآن د دوى په اړه فرمايي:







   





   




















   






البقره617-613 :
او د خلكو ځيني داسي دي چي د دنيا په اړه د ده وينا
دي حيرانوي او په هغه څه هللا شاهد نيسي چي په زړه كي
ئې دي ،په داسي حال كي چي دى ترټولو كلك دښمن دئ ،خو
كله چي (د چارو) متولي شي نو په زمكه كي د دې هڅه
كوي چي فساد په كي خور كړي او فصل او نسل تباه كړي
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او هللا خو فساد نه خوښوي ،او چي ورته وويل شي :له
خدايه ووېرېږه! عزت النفس ئې گناه ته وپاروي ،نو
جهنم ورته كافي دئ او څومره بد ټاټوبى!
دلته هغه ډله معرفي شوې چي ظاهر ئې د دوست ،وينا
ئې حيرانوونكې ،د دنيوي چارو په اړه وينا ئې ډېره
جالبه او جاذبه ،خو په حقيقت كي تر بل هر دښمن
خطرناك او كينه كښ ،له مسلمانانو سره د مخامخ كېدو
په وخت كي ځان د دوى له ډلي ښيي ،قسمونه خوري چي په
زړه كي ئې پوخ ايمان دئ او له مسلمانانو سره كلكه
مينه .خو چي بېرته خپلو ملگرو ته ستون او يا قدرت په
الس ورشي او د خلكو د چارو متولي شي ،نو بيا ئې ټوله
هڅه دا وي چي فساد خور كړي ،د جگړو اور ته لمن ووهي،
كافران پر مسلمانانو بريد ته وهڅوي او د وينو تويولو
او د فصلونو د تباهۍ باعث شي ،دوى هللا د خپل زړه په
حال شاهد نيسي حال دا چي د دوى زړونه له فساد ډك دي
او هللا فساد نه خوښوي .كله چي ئې په كړو وړو انتقاد
وشي او دا ورته وويل شي چي له گناه الس واخله او له هللا
ووېرېږه ،نو دا انتقاد په خپل عزت تېرى گڼي ،له خپلي
گناه دفاع كوي او مزيد گناهونو ته هڅول كېږي .له دې
مبارك آيت معلومېږي چي د نصيحت په مقابل كي حساسيت
ښودل او سالم انتقاد په خپل عزت تېرى گڼل د نفاق نښه
ده.
 هر جگ غږ د ځان خالف گڼي ،منافق يو ډارن او جبون
انسان دئ ،نفاق د دې باعث شوى چي تل په وېره كي وي،
له هر جگ غږ وېرېږي ،د گواښونو په وړاندي ئې د وېري
حالت داسي وي لكه د سيلۍ په وړاندي سپكه لړزانه پاڼه
چي هر خوځښت ئې لړزوي ،قرآن هغه داسي انځوروي چي هر
جگ غږ د ځان خالف گڼي ،داسي لكه كوم لوى مجرم چي
تښتېدلى او له خلكو په كوم پټ ځاى كي مخفي شوى وي،
په وېره وېره يوې خوا بلي خوا ته گوري ،هر غږ داسي
گڼي چي گواكي څوك د ده د نيولو لپاره راغى ،منافق هم
دې ته ورته حالت لري ،هغه ډېر څه له خلكو پټ كړي ،نه
غواړي خلك د ده پر اسرارو خبر شي ،هر غږ داسي گڼي چي
گواكي څوك ئې وربلي چي د ده پټ اسرار د ده مخي ته
كښېږدي ،هره حادثه داسي گڼي چي په ترڅ كي به ئې ښايي
د ده اسرار افشاء شي ،د حوادثو او پېښو په اړه د
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منافقينو انگېرنه د دي باعث كېږي چي هغوى ډارن او
جبون وي ،بايد متوجه وو چي د حوادثو ،مصيبتونو او
پېښو په اړه دوه نظريې وړاندي كېږي:
 ټولي پېښي تصادفي حوادث دي ،كه دا ستر ستر
طوفانونه دي ،كه سېالبونه ،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 گنهگار
نيسي او هم بې گناه ،نه ئې د انسان بد عمل په راتلو
كي څه ونډه لري او نه ښه عملونه په مخنيوي كي.
 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 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 ،د
انسان بد عملونه ئې د راتلو المل دئ او نېك عملونو ئې
د تم كېدو باعث.
قرآن فرمايي چي د ښه او بد ،راحت او مصيبت ،نعمت او
نقمت پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،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 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.
منافق پر دغو حقائقو ايمان نه لري ،نو ځكه له هري
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حادثې او پېښي وېرېږي ،او په مقابل كي ئې مؤمن داسي
وي چي له پېښي د خير طمع او هيله لري ،دا مطلب په
يوه مبارك حديث كي داسي راغلى:
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له عبد هللا بن عباس ﹽ روايت دئ يوه ورځ د رسول هللا ﹽ
ترشا په سورلۍ سپور وم ،نو ما ته ئې وويل :اې ځوانه!
آيا داسي څو كلمې در وښيم چي په هغوى سره به هللا تا ته
گټه ورسوي؟ وم ي ويل :هو ،وئې فرمايل :د هللا د حقوقو
ساتنه وكړه چي هغه دي وساتي ،د هللا د حقوقو ساتنه وكړه
چي په هغه صورت كي به ئې (مرسته او پاملرنه) خپلي
مخي ته ومومې .په سوكالۍ كي هللا ته (په عبادت او بندگۍ
سره ځان) معرفي كړه ،چي د شدت او كړاو په وخت كي دي
وپېژني (او مرسته دي وكړي) ،كه دي غوښتنه كوله نو له
هللا ئې غواړه او كه دي مرسته غوښتله نو له هللا مرسته
غواړه ،د هغه څه په ليكلو سره قلم وچ شوى چي كېدونكي
دي (مقدرات ثبت شوي او په هغه كي تبديلي نه راځي)،
كه د دنيا ټول خلك د دې هڅه وكړي چي تا ته داسي گټه
درورسوي چي هللا نه ده درته ليكلې نو نشي توانېدلى ،او
كه ټول خلك هڅه وكړي چي تا ته داسي تاوان درورسوي چي
هللا نه دئ درته ليكلى نو نشي توانېدلى ،او په دې پوه
شه چي په هغه څه صبر كولو كي ډېر خير مضمر دئ چي نه
دي خوښېږي او دا چي برى له صبر سره ملگرى دئ او
ً چي په هري سختۍ پسي
خالصون له كړاو سره او يقينا
آساني ده.
حقيقت دا دئ چي هغه څوك له هر څه وېرېږي چي پر
خداى ايمان نه لري.
 همدا دوى اصلي دښمنان دي نو حذر ترې وكړه ،قرآن
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منافق د اصلي دښمن په توگه معرفي كوي ،همدا منافقين
دي چي نهضت له داخل تخريبوي ،دا دوى دي چي د
مسلمانانو په ليكو كي ستونزي راوالړوي ،د اختالفاتو
باعث كېږي ،په دې كي هيڅ شك نشته چي كورنى دښمن تل
تر بهرني دښمن ډېر خطرناك او مضر وي ،د پټ او مخفي
دښمن خطر تل تر څرگند او علني دښمن زيات وي ،د بهرني
دښمن په وړاندي كولى شو ځانگړي تدابير ونيسو او د
هغه له خطر او ضرر ځان خوندي وساتو ،خو د كورني دښمن
له خطر او ضرر ځان ساتل گران وي ،هغه ستونزي چي
منافقين ئې راوالړولى شي بهرنى دښمن ئې نشي راوالړولى،
د همدوى له كبله ډېر ځله مسلمانان د بهرني دښمن د
مقابلې توان او فرصتونه له السه وركوي ،د اسالم او
مسلمانانو كالگاني تل له داخله فتح شوې ،كه له كوم
دښمن وېره په كار وي نو هغه همدا كورنى دښمن دئ،
قرآن په دې اړه فرمايي:






  
















 

التوبة:
100
او هغه چي يو جومات ئې د ضرر ،كفر ،د مؤمنانو ترمنځ
د تفريق (وسيله) او هغه چا ته مورچل گرځولى چي تر دې
مخكي له هللا او د هغه له پيغمبر سره جنگېدلى ،او حتما
ً
په تأكيد سره لوړه كوي چي له ښېگڼي پرته مو د بل څه
اراده نه وه كړې ،او هللا گواهي وركوي چي دوى له شكه
پرته دروغجن دي.
دلته د هغو كسانو په اړه بحث شوى چي د اسالم او
مسلمانانو په ضد او د دښمن په گټه د جنگ سنگر او
مورچل پرانيزي خو د جومات په څېر تر يوه غولوونكي
نامه الندي ،موخه ئې دا وي چي دښمن ته گټه ورسوي،
مسلمانان متضرر كړي ،د اسالم په ضد د كفر مرسته او
خدمت وكړي ،د مسلمانانو تر منځ تفرقه او اختالفات
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راوالړ كړي او د هغو خلكو لپاره پناه ځى او مورچل جوړ
كړي چي له اسالم او مسلمانانو سره جنگېدلي ،خو له دې
ټولو سره سره به د هللا په نامه لوړه كوي چي كوم بد نيت
نه لري ،د اسالم او مسلمانانو د ښېگڼي لپاره ئې دا
كار كړى ،دا په داسي حال كي چي هللا تعالى گواهي وركوي
چي دوى دروغجن دي ،نه ئې نيت او اراده سمه ده او نه
ئې دا كار د اسالم او مسلمانانو په گټه!!
د څلورم آيت په پاى كي ويل شوي :هللا دې هالك كړي ،له
كومه دوكه كېږي؟! دلته له يوې خوا د دوى نفاق د تعجب
وړ ښودل شوى ،له بلي خوا ويل شوي چي هللا دي دوى هالك
كړي ،په دې سره موږ ته الرښوونه شوې چي زموږ چلن به د
منافقينو په ارتباط څنگه وي ،دلته ويل شوي چي دوى د
هالكت وړ دي ،خو هالكت ئې هللا تعالى ته پرېښودل شوى ،تر
هغه چي دوى د اسالم دعوى كوي ،عمالً د اسالم په ضد نه وي
ودرېدلي ،داسي څه ئې نه وي كړي چي د وژلو وړ شي بايد
د دوى په ضد د وسلې له كارولو ډډه وشي ،رسول هللا ﷵ د
منافقينو په اړه همدا تگالره غوره كړې وه ،له دې
الرښووني دا هم معلومېږي چي منافق ته بايد د يوه تباه
شوي انسان په سترگه وكتل شي ،له درناوي ئې ډډه وشي،
د دوى كړني او ويناوي بايد په شدت سره وغندل شي ،په
ټولني كي بايد د دوى د افكارو د خورېدو او استقبال
مخه ونيول شي ،د ټولني عمومي فضاء بايد داسي عياره
شي چي ټول له نفاق او منافقينو كركه ولري ،بايد له
فكري پلوه د دوى كلكه مقابله وشي ،منافق بايد د هر
چا له لوري طرد شي ،داسي څوك بايد ونه مومي چي د دوى
درناوى او احترام كوي او له منافق سره خواخوږي لري.
اسالم د منافقينو له وژلو د دې لپاره ممانعت كړى
چي د دوى وژنه له يوې خوا د مسلمانانو په ليكو كي بې
باوري او سوء ظن راوالړوي ،د هغو اعتماد ته صدمه رسوي
چي غواړي له مسلمانانو سره يو ځاى شي ،داسي نه چي
هغوى دا وژني د داخلي رقابتونو له كبله وگڼي ،له بلي
خوا د دوى د وژلو جواز به هغو واكمنو ته د خپلو
سياسي رقيبانو د وژلو او له منځه وړلو امكان په الس
وركړي چي په زور مسلط شوي او د خلكو له مخالفت سره
سره په اقتدار كي پاته كېدل غواړي .رسول هللا ﷵ د
منافقينو په اړه همدا تگالره غوره كړې وه ،د منافقينو
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سردار عبدهللا ابن ابى ئې او د ده ټول منافقتونه ئې تر
پايه زغملي ،ډېرو د هغه د وژلو وړانديز كړى خو رسول
هللا ﷵ فرمايلي :آيا د هغه د وژلو امر وكړم چي خلك
ووايي :محمد (صلى هللا عليه وسلم) خپل ياران وژني؟!

   
   





 
 -3او كله چي هغوى ته وويل شي :راشئ چي رسول هللا
تاسو ته بخښنه وغواړي ،خپل سرونه به تاو كړي او
دوى به وگورې چي په داسي حال كي به ډډه كوي چي د
خپلي لويي په لټه كي وي.
( -)3په دې مبارك آيت كي د منافقينو څو خصلتونو ته
گوته نيول شوې:
 كله چي هغوى ته وويل شي :راشئ چي رسول هللا تاسو ته
بخښنه وغواړي ،خپل سرونه به د انكار په توگه تاو
كړي ،يعني كله چي دوى څرگنده غلطي وكړي ،نور ئې خپلي
غلطي ته متوجه كړي ،ورته ووايي :راشه توبه وكړه او
له رسول هللا ﹽ وغواړه چي تا ته له هللا تعالى بخښنه
وغواړي ،هغوى نه خپلي گناه او غلطۍ ته د گناه په
سترگه گوري ،نه توبه كوي او نه دا ضرورت احساسوي چي
د رسول هللا ﹽ خوا ته والړ شي او له هغه وغواړي چي د
مغفرت غوښتنه ورته وكړي .دې ته مو پام وي چي دلته
داسي غلطيو ته گوته نيول شوې چي په اجتماعي چارو
پوري مربوطي وي او د رسول هللا ﹽ له كوم امر سرغړاوى
شوى وي؛ لكه له جهاد ډډه ،په داسي مواردو كي له هللا
تعالى د مخامخ مغفرت غوښتني تر څنگ بايد رسول هللا ﹽ ته
هم ورغلي وى او د خپلي غلطۍ په اړه ئې د مغفرت
غوښتنه كړې وى ،په نورو مواردو كي د قرآن الرښوونه دا
ً له هللا تعالى بخښنه وغوښتل شي او همدا
ده چي مستقيما
كفايت كوي ،د دې مطلب توضيح د دې لپاره ضروري برېښي
چي مسيحيان د توبې قبلېدا په دې پوري تړي چي د كشيش
په وړاندي به اعتراف كېږي ،قرآن د دې ترديد كوي او د
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هللا تعالى په وړاندي اعتراف ،ندامت ،مغفرت غوښتنه او د
گناه د جبران هڅه كافي گڼي.
 دوى به داسي ومومې چي له توبې او مغفرت غوښتني به
په داسي حال كي ډډه كوي چي د خپلي لويي په لټه كي به
وي ،ځان به تر دې لوړ گڼي چي پر خپلي گناه اعتراف
وكړي او د جبران په لټه كي شي .يعني انتقاد به داسي
گڼي لكه د ده پر موهومي عزت تېرى ،لكه چي قرآن
فرمايي:





   




البقره617 :
 

او چي ورته وويل شي :له خداى ووېرېږه! عزت النفس ئې
گناه ته وپاروي ،نو جهنم ورته كافي دئ او څومره بد
ټاټوبى!
يعني كله چي د منافق پر كړنو انتقاد وشي او ورته
وويل شي چي له گناه الس واخله او له هللا ووېرېږه ،نو دا
انتقاد په خپل عزت تېرى گڼي ،له خپلي گناه دفاع كوي
او مزيد گناهونو ته هڅول كېږي .له دې مبارك آيت
معلومېږي چي د نصيحت په مقابل كي حساسيت ښودل او
سالم انتقاد په خپل عزت تېرى گڼل د نفاق نښه ده.
قرآن د دغو منافقينو په مقابل كي د هغو مخلصو
مؤمنانو حالت زموږ مخي ته ږدي چي اشتباه ئې كړې ،ژر
متوجه شوي ،نادم دي او د جبران لټه كوي:







   



     
    









التوبه993 :
او پر هغو دريو (هم كوم الزام نشته) چي وروسته پاته
كړى شول ،تر هغه چي زمكه سره له ارتوالي ئې پرې تنگه
شوه او خپل زړونه پرې تنگ شول او گمان ئې وكړ چي له
هللا؛ دده لوري ته (له پناه وړلو) پرته بل پناه ځى
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نشته ،بيا له پيرزويني سره پر دوى راوگرځېد ،بې شكه
چي هللا ډېر مهربان توبه قبلوونكى دئ.
دلته د هغو دريو مخلصو صحابه وو يادونه شوې چي د
تبوك په غزا كي له برخي اخيستو محروم شول ،خو كله چي
پيغمبر عليه السالم له تبوك راستون شو او له وروسته
پاته شوو د پوښتنو او گروېږنو لړۍ پيل شوه ،دوى د دې
په ځاى چي كومه دروغجنه بهانه وړاندي كړي د پيغمبر
عليه السالم په وړاندي ئې په خپلي غلطۍ اعتراف وكړ او
وئې ويل چي د پاته كېدو په اړه هيڅ شرعي عذر نه لرو،
د دوى توبه دومره ژوره او د زړه له تله وه چي هللا
تعالى په قرآن كي د دوى د توبې د قبلېدا اعالن وكړ او
دا مباركه سوره د دوى د توبې په نامه ياده شوه ،ښه
به وي چي دا قصه په خپله د دوى د يوه كس له لوري
واورو :كعب بن مالك رضى هللا عنه د تبوك په غزا كي له
برخي اخيستو پاته كېدا او له پاته شوو سره د
مسلمانانو د عمومي مقاطعې قصه داسي بيانوي" :كله چي
د تبوك غزا ته تيارى نيول كېدو او پيغمبر عليه السالم
اعالن وكړ چي ټول بايد د دې غزا لپاره چمتو شي او الزم
وسائل او سامان برابر كړي ،ما اراده وكړه چي سامان
او وسائل برابر كړم ،بيا لټي رانه وشوه او له ځان
سره مي وويل :الزيات وخت لرم ،پرېږده كله چي لښكر
خوځېدو ځان به همغه ورځ تيار كړم ،د لښكر د خوځېدو
ورځ ورو ورو رانږدې كېده ،خو زه ال تيار نه وم ،كله
چي لښكر روانېدو له ځان سره مي وويل :پروا ئې نشته،
دوى دي وخوځېږي ،زه به يوه دوه ورځي وروسته پسي
وخوځېږم او له لښكر سره به يو ځاى شم ،كسالت راباندي
غلبه وكړه ،كار مي هغه ځاى ته ورسېد چي په دې غزا كي
له برخي اخيستو محروم شوم ،د پيغمبر عليه السالم تر
راستنېدو پوري په مدينه كي اوسېدم ،كله چي به مي
خپلي شاوخوا ته سترگي وغړولې نو له منافقينو او ځينو
معذورو مسلمانانو پرته به مي بل څوك نه تر سترگو
كېدو ،نو له سختي پرېشانۍ او ندامت سره به مخامخېدم،
باال~خره پيغمبر عليه السالم په خير سره له تبوك
راستون شو ،مدينې ته له ننوتو سره سم نبوي مسجد ته
داخل شو ،د معمول مطابق ئې دوه ركعته لمونځ وكړ ،كله
چي له لمانځه فارغ شو نو منافقين ډله ډله ورته راتلل
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او په دې غزوې كي د برخي نه اخيستو په اړه ئې رنگ
رنگ بهانې او عذرونه وړاندي كول ،پيغمبر عليه السالم
به د هر يوه خبره په دقت سره اورېده ،د دوى معقول
برېښېدونكي عذرونه به ئې منل او د دوى باطني خبره به
ئې هللا تعالى ته محول كوله ،او ويل به ئې :هللا دي تاسو
ته عفوه وكړي ،باال~خره زما وار راورسېد ،زه د پيغمبر
عليه السالم خوا ته وروړاندي شوم ،سالم مي پرې ووايو،
پيغمبر عليه السالم د سالم له جوابه وروسته ،ما ته ځير
شو ،تبسم ئې وكړ او وئې ويل :ته راوړاندي شه ،ووايه
چي څه شي منع كړې؟ ما عرض وكړ :يا رسول هللا! په خداى
قسم چي كه زه د هللا له رسول پرته د بل هر چا په وړاندي
ودرېدلى وى نو داسي دليل به مي وړاندي كړى وو چي هغه
مي راضي كړى وى ،عذر او بهانه وړاندي كول ما ته گران
كار نه دئ ،خو د پيغمبر عليه السالم په اړه مي عقيده
دا ده چي باور لرم؛ كه نن ئې د كومي بهانې او عذر په
وړاندي كولو سره راضي كړم ،هللا تعالى به هرومرو داسي
شرائط راولي چي پيغمبر عليه السالم بېرته رانه ناراضه
شي ،خو كه رښتيا ووايم او په دې سره پيغمبر عليه
السالم رانه ناراضه شي نو د ارحم الراحمين رب دربار
ته مي دا هيله ده چي ما به وبخښي او زما له خطاء به
راته تېر شي ،حقيقت دا دئ چي زه د پاته كېدا لپاره
هيڅ توجيه او دليل نه لرم چي ستا حضور ته ئې وړاندي
كړم ،زه له هره پلوه په دغي غزا كي د برخي اخيستو
لپاره مستعد وم .پيغمبر ﷵ په داسي حال كي چي زما
لوري ته ئې اشاره كوله وئې فرمايل :دى له هغو كسانو
دئ چي رښتيا ئې وويل ،بيا ئې راته وويل :اوچت شه او
منتظر اوسه چي هللا تعالى ستا په اړه څه پرېكړه كوي! زه
له خپله ځايه پورته شوم او د خپلي قبيلې د خلكو خوا
ته كښېنستم ،ټول زما خوا كي راغونډ شول ،زه ئې
مالمتولم او راته ويل ئې چي ولي دي كوم عذر او بهانه
وړاندي نه كړه؟ د دوى رټل او مالمتول دومره زيات شو
چي كله به مي زړه راته ويل چي بېرته پيغمبر عليه
السالم ته ورشم او كوم عذر وړاندي كړم ،خو په همدې
حالت كي وم چي خبر شوم دوو نورو نېكو بندگانو؛ مرارة
بن ربيع او هالل بن اميه هم پر حقيقت اعتراف كړى او د
دروغجني بهانې او عذر له ويلو ئې ډډه كړې ،نو زه د

010پلوشې
د قرآن
المنافقون

كوم عذر د وړاندي كولو له تصميم واوښتم .بيا پيغمبر
عليه السالم امر وكړ چي له موږ دريو سره به هيڅوك
خبري نه كوي ،د دې حكم له صادرېدو وروسته كه څه هم
زه به له كوره وتلم او لمونځ به مي په جماعت سره
اداء كولو ،بازار ته به هم تلم راتلم ،خو هيچا به له
ما سره خبري نه كولې ،داسي مي انگېرله لكه چي دا
زمكه زما لپاره پردۍ ده او زه په دې ښار كي پردى يم،
داسي لكه چي هر څه بدل شوي وي او دلته هيڅوك زما له
پرېشانه حالته خبر نه وي ،كله چي به جومات ته والړم،
د تل په څېر به مي پر پيغمبر عليه السالم سالم واچاوو،
انتظار به مي وكړ چي د ده د شونډو له خوځېدا د خپل
سالم ځواب ترالسه كړم ،د لمانځه په حال كي به مي د
پيغمبر عليه السالم په لوري كتل چي وگورم زما خوا ته
څنگه گوري ،خو حالت داسي وو چي كله به زه په لمانځه
بوخت وم پيغمبر عليه السالم به زما خوا ته له شفقت او
پېرزويني ډك نظر سره كتل خو كله چي به له لمانځه
فارغ شوم هغه به خپله توجه له ما واړوله او بل لوري
ته به متوجه شو .د عمومي مقاطعې په دوران كي يوه ورځ
له وېري او ډار سره د ماشومتوب د دوران ملگري ابو
قتاده خوا ته ورغلم ،هغه زما د تره زوى هم وو ،د بڼ
له دېواله مي ابوقتاده ته سر ورلوړ كړ او سالم مي پرې
ووايو ،هغه هيڅ ځواب رانكړ ،ورته ومي ويل :اې ابو
قتاده! ستا دي په رب قسم وي چي زه له هللا او د هغه له
پيغمبر سره مينه نه لرم؟ هغه پټه خوله پاته شو او څه
ئې ونه ويل ،بيا مي پوښتنه ترې وكړه ،خو هغه بيا هم
ساكت پاته شو ،خو چي درېيم ځل مي ترې پوښتنه وكړه او
قسم مي وركړ ،هغه زما په ځواب كي فقط دومره وويل :هللا
او د هغه پيغمبر ښه پوهېږي!! د دې ځواب په اورېدو
سره مي اوښكي له سترگو رواني شوې او له دېواله راكوز
شوم.
د همدې مقاطعې په دوران كي يوه ورځ په بازار كي
روان وم چي ناڅاپه د روم له نبطيانو يوه كس د غسان د
پاچا هغه ليك راكړ چي د ورېښمو په ټوكر كي تړل شوى
وو ،ما ليك پرانيست؛ دا مطالب مي په كي ولوستل:
اورېدلي مو دي چي ستا ملگري ډېره جفا درسره كړې ،ته
بې عزته كس نه يې ،ستا شخصيت تر دې لوړ دئ چي داسي
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ضائع شي ،زموږ خوا ته راشه چي ستا قدر وكړو .ما د دې
خط په لوستلو له ځان سره وويل :دا هم د هللا تعالى يوه
بله آزموينه ،اوس زما دا حال دئ چي كافران هم له ما
طمع كوي چي د دوى دين ته واوړم ،او مرتد شم ،ليك مي
په تنور كي وغورځاوو او ومي سوزاوو .څلوېښت ورځي پر
له پسې همداسي تېري شوې ،ناڅاپه يو څوك زما كور ته
راغى او د پيغمبر عليه السالم دا دستور ئې راواوراوو
چي له غزوې وروسته پاته شوي دي له خپلو مېرمنو هم
بېل شي! ما عرض وكړ :آيا هغوى ته طالق وركړو؟ ځواب ئې
راكړ چي نه ،يوازي ترې بېل شئ ،ما خپلي مېرمن ته
وويل :ښه به وي چي د خپلوانو كره والړه شې او د هللا
تعالى تر پرېكړي انتظار وكړې!
ورځي همداسي يوه په بلي پسي تېرېدې ،خو داسي چي
زه نور له ژونده بې زاره وم ،په پنځوسمه ورځ ،د سحر
د لمانځه په مهال ،په داسي حال كي چي پر خپل ځاى
ناست وم ،ناڅاپه يوه كس نعرې كړې چي :مبارك دي شه
كعب بن مالكه! زه د دې خبري په اورېدو سره په سجده
پرېوتم ،او د هللا تعالى شكر مي پر ځاى كړ او پوه شوم
چي هللا تعالى زموږ گناه رابخښلې ده ،په ده پسي ډېر نور
خلك ډله ډله يوه په بلي پسي او په داسي حال كي راتلل
چي غوښتل ئې تر بل مخكي راشي ،مباركي ئې راكوله او
راته ويل ئې :باال~خره هللا تعالى ستا توبه قبوله كړه،
زه له هغه ځايه مسجد ته راغلم ،پيغمبر عليه السالم مي
وليد چي مخ ئې له خوشحالۍ ځلېدو ،سالم مي پرې ووايو،
هغه د سالم له ځوابه وروسته راته وويل :تا ته دي
مبارك وي ،دا ستا د ژوند تر ټولو غوره ورځ ده ،ما
پوښتنه وكړه :آيا د عفوي اعالن د پيغمبر عليه السالم
له لوري دئ كه د هللا تعالى له لوري؟! وئې ويل :د هللا
تعالى له لوري ،بيا ئې د دې وينا په تأييد كي دا آيت
تالوت كړ :و على الثالثة الذين خلفوا ....كعب رضي هللا
عنه وايي :ما وويل :زما په توبې كي دا هم شامل دي چي
خپل ټول مال مي دي د هللا تعالى په الر كي وقف وي،
پيغمبر عليه السالم راته وويل :دا درته غوره ده چي
يوه برخه ئې له ځان سره وساتې ،ما وويل :نو يوازي د
خيبر برخه مي له ځان سره ساتم.
دې ته مو بايد پام وي چي د مقاطعې دا معامله له
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چي له تبوك
وه!! له دې
څومره ستره
وو له داسي

پرته ئې
معلومېږي
گناه ده
خلكو سره

په
چي
او
څه

هغه كعب رضى هللا عنه سره شوې
ټولو غزواتو كي برخه اخيستې
له عذره پرته جهاد پرېښودل
پيغمبر عليه السالم او صحابه
معامله كوله؟!!
دا مبارك آيت او پورتنۍ قصه موږ ته د هغه مخلص
بنده چي غلطي ترې شوې وي؛ له يوه منافق توپير راښيي،
يو ئې داسي چي د گناهونو په ډنډ كي تر ستوني غرق وي
خو هيڅ پروا ئې نه وي ،نه توبه كوي ،نه د ځان د اصالح
هڅه كوي او نه د خپلو گناهونو د جبران لټه ،خو بل ئې
داسي چي خپله گناه ئې ځوروي ،توبه كوي ،له خپل رب
بخښنه غواړي ،له خپلي گناه او غلطۍ د دفاع او توجيه
پر ځاى اعتراف كوي او د غلطۍ د جبران لټه كوي.



   
   








 
 -6دا ورته برابره ده چي بخښنه ورته وغواړې او كه
بخښنه ورته ونه غواړې ،هللا به هيڅكله دوى ته بخښنه
ً چي هللا دا فاسق وگړي نه هدايتوي.
ونه كړي ،يقينا
( -)6دا مبارك آيت وايي :د منافقينو په اړه د هيچا
بخښنه گټه نه لري ،نفاق داسي ستره گناه ده چي حتى د
رسول هللا ﹽ بخښنه غوښتل ورته هيڅ گټه نه رسوي ،وايي:
دا ورته برابره ده چي بخښنه ورته وغواړې او كه بخښنه
ورته ونه غواړې ،هللا به هيڅكله دوى ته بخښنه ونه كړي،
ً چي هللا دا فاسق وگړي نه هدايتوي.
يقينا
همدا راز قرآن فرمايي:
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التوبه31 :
بخښنه ورته وغواړه او يا بخښنه مه ورته غواړه؛ كه
اويا ځله هم بخښنه ورته وغواړې هللا به هيڅكله بخښنه
ورته ونه كړي ،دا د دې لپاره چي د هللا او د ده د
پيغمبر په اړه ئې كفر كړى او هللا داسي فاسق وگړي نه
هدايتوي.
ځيني منافقين داسي هم وو چي د تقوى دعوى به ئې
كوله ،پيغمبر عليه السالم ته به راتلل او ويل به ئې:
له موږ قصور او غلطي شوې ،پرې پښېمانه يو ،د جبران
په لټه كي يو ،بل ځل به وگورې چي داسي څه وكړو چي
ستا سترگي پرې روښانه شي او موږ مخكنۍ گناه پرې
جبران كړو!! هللا تعالى د دغي منافقي ډلي د دې ادعاء په
رد كي فرمايي :اې پيغمبره! خوښه دي چي بخښنه ورته
غواړي كه نه ،خو پوه شه چي كه اويا ځله هم بخښنه
ورته وغواړې نو هللا به هيڅكله بخښنه ورته ونه كړي ،دا
ځكه چي دوى د هللا او د ده د پيغمبر په اړه كفر كړى او
دا د هللا سنت دئ چي داسي فاسق وگړي نه هدايتوي.
دا آيت موږ ته ښيي چي د بخښني په اړه د هللا تعالى
خاص سنن دي ،دا سنن د هيچا په خاطر نه بدلېږي ،څوك
چي د الهي سننو له مخي د مغفرت او بخښني مستحق نه وي
كه پيغمبر هم د هغه لپاره دعاء وكړي نو هللا تعالى دا
دعاء نه قبولي ،همداسي د شفاعت په اړه هللا تعالى خاص
سنن لري ،د دغو سننو مطابق چا ته د شفاعت كولو اجازه
وركوي او د چا په اړه د بل شفاعت مني ،كه پيغمبر هم
د كوم غير مستحق انسان په اړه شفاعت وكړي هللا تعالى دا
شفاعت نه قبلوي ،دا خبره د دې لپاره بايد په پام كي
ولرئ چي يوه كمعقله او د شرك په ډنډ كي پرېوتې ډله د
شفاعت په اړه غلو كوي او د پيغمبر عليه السالم په اړه
همغه څه وايي چي د مسيحيانو بايبل ئې د عيسى عليه
السالم په اړه وايي .د شفاعت اجازه د هللا تعالى له لوري
وركول كېږي ،شفاعت كوونكي او د شفاعت وړ خلك د هللا له
لوري ټاكل كېږي ،كه ستا عقيده او عمل د بخښلو وړ نه
وي نو نه څوك ستا شفاعت كولى شي او نه هللا تعالى ستا
په اړه د چا شفاعت مني.
د توبې قبلولو او بخښني په اړه هم د هللا تعالى سنت
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داسي دئ چي لومړى بايد گنهگار له خپلي گناه نادم او
پښېمان شي ،توبه وكړي ،له هللا تعالى بخښنه وغواړي ،د
خپلي گناه د جبران په لټه كي شي ،بيا هللا تعالى ورته
بخښنه كوي ،قرآن په دې اړه فرمايي:


   







 

االعراف133 :
او هغو چي بد كارونه ئې كړي ،بيا ئې له دې وروسته
توبه كړې او ايمان ئې راوړى ،بې شكه چي ستا رب له دې
وروسته مهربان بخښونكى دئ.
همداراز د انسانانو د هدايت په اړه هم هللا تعالى
خاص سنن لري ،هغه څوك هدايتوي چي د هدايت تلوسه لري،
د هدايت لټه كوي ،د هللا لوري ته رجوع كوي ،لكه چي قرآن
فرمايي:
   
    
      






الرعد66 :
او هغه چي كفر ئې كړى وايي :ولي د خپل رب له لوري
ً چي هللا هغه
كوم آيت نه دئ پرې نازل شوى؟ ووايه :يقينا
څوك بې الري كوي چي دى ئې وغواړي او هغه څوك د ځان
لوري ته هدايت كوي چي (ده ته) ورگرځېدلى.
يعني څوك چي د كفر الر غوره كړي نه د خپل ضمير ږغ
ته غوږ نيسي او نه عقلي او علمي دالئلو ته اعتناء
كوي ،دوى تل د پيغمبرانو عليهم السالم په څېر د لوړو
لوړو شخصيتونو له حق او رښتيني دعوت سره د مخالفت الر
نيولې ،نه ئې د دوى سپېڅلى دعوت منلى ،نه ئې د دوى
لوړ شخصيت او اوچت اخالق ته كتلي او نه د دوى په
دالئلو قانع شوي ،له دوى ئې داسي خارق العاده او
عجيبي معجزې غوښتې چي نه ئې هيڅ انسان د وړاندي كولو
توان ولري او نه ئې هيڅوك مخالفت وكړى شي ،سره له
هغو ټولو څرگندو نښو چي د پيغمبر عليه السالم د الهي
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دعوت په هر پيغام كي او د ده د لوړ شخصيت په هر اړخ
كي د دوى مخي ته ځلېدل او په جگ ږغ ئې دا ثابتوله چي
دى له شكه پرته رښتينى پيغمبر دئ ،د هللا تعالى له لوري
غوره شوى چي د ده پيغام خلكو ته ورسوي ،خو سره له دې
ئې خارق العاده معجزې ترې غوښتلې .دا آيت موږ ته
الرښوونه كوي چي ستاسو ځيني مخاطبين داسي دي چي په
هيڅ توگه ستاسو دعوت نه مني او ستاسو ملگرتيا نه
كوي ،دا هيله مه لرئ او دا تلوسه مه كوئ چي ټول
مخاطبين به ستاسو دعوت هرومرو مني ،يوازي د هغو
كسانو په لټه كي اوسئ او د دوى د ملگرتيا هڅه وكړئ
چي د حق پېژندلو او منلو تلوسه لري او د حق په الر كي
ستاسو ملگرتيا كولى شي .هللا تعالى د خلكو د هدايت په
اړه خاص سنن لري ،ځيني داسي دي چي په دوى كي د حق
پېژندلو او منلو استعداد ځپل شوى ،د هدايت دروازه ئې
هيڅكله پر مخ نه پرانيستل كېږي ،خپل گران وخت له دوى
سره په بې گټي جدل او د دوى پر اقناع مه ضايع كوئ.
الهي هدايت او الرښوونه د هغه چا په برخه كېږي چي
د خپل رب د ښه پېژندو او د ده لوري ته د تلو تلوسه
لري ،هغه چي ايمان راوړي او د هللا تعالى په ذكر او
يادولو سره ئې زړونه مطمئن كېږي.
همداراز فرمايي:



   





العنكبوت71 :
ً به خپلي الري
او هغه چي زموږ لپاره ئې جهاد كړى حتما
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
وروښيو او يقينا
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
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تعالى د هدايت ټولي الري د دوى پر مخ پرانيستې دي ،د
ژوند په هري برخي كي ئې الرښوونه كوي او د خپلي ملتيا
او معيت وزر ئې پرې غوړولى.
همداراز قرآن فرمايي:









     





التوبه916 :
او نور چي په خپلو گناهونو ئې اعتراف كړى او يو نېك
عمل ئې له كوم بل بد سره گډ كړى؛ ښايي هللا به ئې توبه
قبوله كړي ،بې شكه چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
د دې لپاره چي په هر گنهگار د منافق گمان ونه شي
قرآن د يوې داسي ډلي يادونه كوي چي هم بد عملونه لري
او هم نېك ،د قرآن په اصطالح نېك او بد عمل ئې سره
خلط كړي ،دوى منافقان نه دي ،د ځينو كمزوريو په سبب
بد عملونه ترې شوي ،ښايي هللا تعالى د دوى نېكو عملونو
ته په پام سره دوى ته عفو وكړي ،توبه ئې قبوله كړي
او گناهونه ئې ورته وبخښي او دا ځكه چي هللا مهربان
بخښونكى دئ .نو له هغو خلكو سره په چلن كي احتياط
كوئ چي په خپل ژوند كي داسي نېك عملونه لري چي د دوى
ايمان او اخالص ترې څرگندېږي .داسي الرښوونو ته په پام
ََ
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ة چي لويه
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َاط
سره پيغمبر عليه السالم د ح
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غلطي ترې شوې وه او قريشو ته ئې د يوه بريد په اړه
اطالع وركړې وه ،خط ئې په الري كي ونيول شو ،پوښتنه
ترې وشوه ،هغه اعتراف وكړ خو وئې ويل چي دا مي د
نفاق په وجه نه دئ كړى د مجبوريت له مخي مي كړى ،خپل
عذر او دليل ئې وړاندي كړ ،عمر رضى هللا عنه وويل :يا
رسول هللا! د دې منافق د وژلو امر وكړه ،پيغمبر عليه
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ََّهللا أ
َل
ِيكَ َلع
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ْ :هغه د بدر په جگړي كي برخه اخيستې وه ،څه
ُم
ُ َلك
ْت
َر
َف
غ
پوهېږي ښايي هللا تعالى به د بدريانو حالت داسي موندلى
وي چي ورته ويلي ئې وي :څه چي غواړئ هغه وكړئ؛ ما
بخښنه درته كړې ده!!
د همدغو په اړه رسول هللا ﷵ ته داسي الرښوونه كوي:
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التوبه918 :
له مالونو ئې داسي صدقه ترالسه كړه چي پرې پاك او
ً چي ستا دعاء
تزكيه ئې كړې او دعاء ورته وكړه ،يقينا
ورته يوه ډاډېينه ده ،او هللا پوه اورېدونكى دئ.









   








 
 -0دوى هغه دي چي وايي :پر هغو مالي لگښتونه مه
كوئ چي د پيغمبر په خوا كي دي ،د دې لپاره چي
خواره شي ،په داسي حال كي چي د آسمانونو او زمكي
خزانې د هللا دي خو منافقين نه پوهېږي.
( -)0د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 د منافقينو قضاوتونه مادي او سطحي وي ،مؤمنان پر
خپل ځان قياسوي ،له رسول هللا ﹽ سره د دوى ملگرتيا داسي
تعبيروي چي گواكي د مالي او مادي اغراضو لپاره ورسره
يوځاى شوي ،كه له مالي ستونزو سره مخامخ شي نو د
رسول هللا ﹽ له ملگرتيا به الس واخلي او د ده له شاوخوا
به خواره شي ،لكه څنگه چي منافقين په خپله له هر
لوري سره د مادي منحطو اغراضو لپاره يو ځاى كېږي ،نه
د دوستي او ملگرتيا لپاره بل عامل او باعث لري او نه
د دښمنۍ لپاره ،مؤمنان هم د ځان په څېر گڼي او د
هغوى په اړه وايي :پر هغو مالي لگښتونه مه كوئ چي د
پيغمبر په خوا كي دي ،د دې لپاره چي خواره شي.
 هللا تعالى د هغوى په ځواب كي فرمايي :د آسمانونو او
زمكي خزانې د هللا دي خو منافقين نه پوهېږي.
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 منافقين او ټول هغه عناصر چي د ايمان له سعادت
محروم او قضاوتونه ئې مادي دي له دې عاجز دي چي د
مؤم نانو د قربانيو لپاره دقيق تعبير او تفسير وړاندي
ك ړي ،داسي انگېري چي كه مؤمنان د ايمان په الري كي له
مالي ستونزو سره مخامخ شي هر يو به ئې په خپلي مخي
درومي .دا د منافقينو د سردار عبدهللا بن ابى وينا وه
چي پر هغو مالي لگښتونه مه كوئ چي د پيغمبر په خوا
كي دي ،د دې لپاره چي خواره شي ،سره له دې چي په
خپلو سترگو ئې ليدل چي د رسول هللا ﹽ صحابه وو ﹽ د
ايمان په الر كي څومره كړاوونه گاللي وو ،څومره سختي
ورځي ،له خپل كور ،كلي ،خپلوانو ،مال دولت الس
اخيستل ،هجرتونه ،شهادتونه ئې زغملي ،هري قربانۍ ته
چمتو شوي ،خو منافقينو ته په دې حقائقو پوهېدل ممكن
نه وو.
د دې وينا يو اړخ كه د مؤمنانو په ضد اتهام او
دروغجن تور دئ له بلي خوا ښيي چي منافقين په دې باور
ول چي كه د مدينې اوسېدونكي پر مؤمنانو خپلي مرستي
بندي كړي نو هغوى به نه كوم بل پناه ځى ومومي او نه
د مالي ستونزو د حل بله مرجع ،او بله چاره او وسيله،
هللا تعالى د دې منافقانه تصور د ترديد لپاره فرمايي:






او

آسمانونو
پوهېږي.
په داسي حال كي چي هللا تعالى د آسمانونو او زمكي د
ټولو خزانو واكمن دئ ،او همدا ستر ټولواك د مؤمنانو
د رزق او روزي ذمه وال دئ نو ولي به له دې وېره لري
چي د مدينې د اوسېدونكو د مرستو د قطع كېدو په صورت
كي به د رزق ټولي دروازې د دوى پر مخ وتړل شي ،آيا هللا
تعالى له دې عاجز گڼئ چي تر دې غوره پناه ځى ورته
برابر كړي او د رزق او روزي پراخ امكانات ورپه برخه
كړي؟!! هللا تعالى د مؤمنانو نصير دئ ،په هيڅ ميدان كي
به ئې يوازي نه پرېږدي ،د رسول هللا ﷵ هجرت د يوې بېلگي
په توگه د هغوى مخي ته انځوروي او فرمايي:
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خزانې
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د
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التوبه40 :
ً چي هللا هغه مهال هم د ده
كه ئې مرسته ونه كړئ نو يقينا
مرسته وكړه چي كافرانو په داسي حال كي وايست چي د
دوو دوهم وو ،هغه مهال چي دواړه په يوه سوري كي ول،
هغه مهال چي خپل ملگري ته ئې ويل :غم مه كوه ،يقينا
ً
چي هللا له موږ سره دئ ،نو هللا خپله ډاډېينه پرې نازله
كړه او په داسي لښكرو ئې د ده مالتړ وكړ چي نه مو
ليدل ،او د كافرانو شعار ئې ټيټ كړ او د هللا شعار خو
(تل) لوړ دئ ،او هللا باحكمته غالب دئ.
دلته څو خبرو ته ځير شئ:
 مسلمانانو ته ويل شوي چي كه تاسو له جهاده الس
واخلئ ،په جهاد كي د پيغمبر عليه السالم ملگرتيا
پرېږدئ ،نو پوه شئ چي په دې سره د پيغمبر عليه السالم
دعوت او مبارزه له هيڅ خنډ او مشكل سره نه مخامخ
كېږي ،هللا تعالى به له داسي الرو د ده مرسته كوي چي
تاسو ئې گمان هم نه كوئ ،مگر په ياد مو نه دي چي هللا
تعالى هغه مهال هم د ده مرسته وكړه چي د دوو يو وو،
له يوه ملگري پرته بل انسان ورسره نه وو ،هغه ملگرى
هم غمجن او محزون او په دې اندېښنه كي چي دلته به
څنگه د دښمن په الس كي له پرېوتو خوندي پاته كېږو ،كه
راپسي راشي او د غار خولې ته سر راټيټ كړي نو موږ
ويني او نيسي ،كينه كښو دښمنانو د ده د وژلو لپاره
خپلي توري له تېكو ايستلې وې ،د غره له يوې سمڅي
پرته ئې د پناه بل ځاى نه درلود ،آيا هللا تعالى په
دغسي سخت حالت كي د ده د مرستي لپاره كفايت ونه كړ؟!
كه نن ئې تاسو يوازي پرېږدئ نو هللا تعالى به له نورو
الرو په نورو خلكو د ده مرسته كوي.
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 دلته په (فانزل هللا سكينته عليه) كي ضمير ابوبكر
رضى هللا عنه ته راجع دئ ،ځكه چي د آيت لومړۍ برخه وايي
چي دى غمجن وو او پيغمبر عليه السالم ورته اطمئنان
وركولو ،نو سكينه هم پر ده نازله شوې او تشويش ئې
رفع شوى .د پيغمبر عليه السالم زړه ال د مخه ډاډه وو
او هللا تعالى سكينه ورپه برخه كړې وه .او د (ايده
بجنود لم تروها) مراد يا په بدر كي د مالئكو په لښكرو
سره د ده تأييد دئ او يا د همدې سفر په دوران كي د
ده تأييد ،د آيت وروستۍ برخه ښيي چي دلته د بدر جگړي
ته اشاره شوې او د آيت لومړۍ برخه مخاطب ته دا
انتباه وركوي چي ښايي دا هم په دغه سفر پوري تړلې
وينا ده ،خو د دې لپاره چي د سفر په دوران كي يوازي
دوه كسان وو نو دا خبره مناسبت نه لري چي په داسي
لښكرو ئې د ده مالتړ وكړ چي تاسو نه ليدل ،همدا راز
هلته لښكرو ته هم ضرورت نه وو ځكه نه جگړه وه چي د
لښكرو لېږلو ته ضرورت وي او نه د قريشو شمېر دومره
وو چي په لښكرو سره د هغوى ماتولو ته ضرورت وو،
همداراز د كفارو بيرغ نسكورول په بدر كي واقع شوي نه
په دغه سفر كي او د پيغمبر عليه السالم په نيولو كي د
قريشو ناكامي په دې صيغه يادول مناسب نه برېښي ،نو
ځكه په يقين سره ويلى شو چي دلته د بدر جگړي ته
اشاره شوې .د دې تفصيل د اړوند سورې د همدغه آيت په
تفسير كي وگورئ.
لكه چي په بدر كي د دښمن بيرغ نسكور شو او د اسالم
بيرغ سرلوړى او رپانده او برى د پيغمبر عليه السالم
په برخه شو ،همداسي به تل د اسالم بيرغ لوړ او رپانده
وي او هللا تعالى به تل او په هر ډگر كي او پر هر دښمن
خپل پيغمبر ته برى وركوي ،دا ځكه چي هللا تعالى؛ عزيز؛
يعني برالسى او غالب دئ او حكيم يعني د حكمت خاوند
دئ ،پوهېږي چي پيغمبر ته څنگه او له كومي الري بريا
ورپه برخه كړي.
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 -8وايي :كه مدينې ته ستانه شو نو ډېر عزتمن به
ډېر ذليل هرومرو له مدينې باسي ،په داسي حال كي
چي عزت د هللا دئ ،د ده د پيغمبر دئ او د مؤ منانو
دئ خو منافقين نه پوهېږي.
( -)8د دې مبارك آيت د شأن نزول په اړه ويل شوي چي د
بني المصطلق له غزا د راستنېدو پر مهال د يوه مهاجر
او يوه انصاري تر منځ نښته رامنځته شوه ،يوه له
انصارو مرسته وغوښته او بل له مهاجرينو ،نږدې وه يوه
فتنه ترې جوړه شي ،خو د دواړو لوريو د مشرانو د
مداخلې په نتيجه كي منازعه پاى ته ورسېده ،عبدهللا بن
ابى وغوښتل له دې پېښي غلطه استفاده وكړي ،د انصارو
احساسات د مهاجرينو په ضد وپاروي ،د خپلو نورو فتنه
پاروونكو ويناوو په ضمن كي ئې دا هم وويل :موږ
اشتباه وكړه چي دغو ذليلو او له خپل قوم رټل شوو ته
مو پناه وركړه ،اوس د دوى كار هغه ځاى ته رسېدلى چي
پر موږ الس لوړ او تېرى وكړي ،كله چي مدينې ته ستانه
شو خپل حساب به ورسره تصفيه كوو ،ټول به له مدينې
باسو ...رسول هللا ﹽ ته اطالع ورسېده ،له عبدهللا بن ابى ئې
په دې اړه پوښتنه وكړه ،هغه انكار وكړ ،د عبدهللا بن
ابى زوى چي يو مخلص مؤمن وو د خپل پالر له دې وينا
خبر شو ،كله چي مدينې ته نږدې شول د خپل پالر د سورلۍ
واگه ئې ونيوله او هغه ته ئې وويل :اوس به ثابته شي
چي څوك عزيز دئ او څوك ذليل ،په خداى قسم تر هغه به
تا پرېنږدم چي مدينې ته داخل شې چي رسول هللا ﹽ اجازه
دركړي ،له هغه وروسته چي رسول هللا ﹽ اجازه وركړه هغه
ئې پرېښود چي مدينې ته داخل شي .همدا راز په رواياتو
كي راغلي چي ده رسول هللا ﹽ ته وويل :كه زما د پالر د
وژلو پرېكړه دي كړې وي نو ما ته امر وكړه چي په خپله
ئې ووژنم ،داسي نه چي بل څوك ئې ووژني او بيا زما
عصبيت تحريك شي او د كافر په بدل كي مسلمان ووژنم.
رسول هللا ﹽ اطمئنان وركړ چي دا پرېكړه ئې نه ده كړې!!
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قرآن په بل ځاى كي فرمايي:
















يونس75 :
ً چي عزت ټول
او د دوى وينا دي تا غمجن نه كړي ،يقينا
د هللا (په واك كي) دئ ،هغه پوه اورېدونكى دئ.
له دې مبارك آيت معلومېږي چي دا سوره په داسي وخت
كي نازله شوې چي مسلمانان كمزوري او ناتوانه ول ،د
دوى ضعف او كمزورۍ ته په پام سره دښمنانو د دوى په
ضد تبليغات كول ،چا به د دوى پرېشانه حالت ته گوته
نيوله ،چا به ويل د پيغمبر په خوا كي غالمان ،نېستمن،
كمزوري او ناپوه ځوانان راغونډ شوي ،دوى به څنگه د
ټولني ځواكمنو ،مخورو او شتمنو مخي ته ودرېږي؟ څنگه
دا گمان كوي چي هللا به دوى ته برى وركوي او دا دين به
پر ټولو دينونو غالبوي؟! چا به ويل دا څنگه د هللا
تعالى له لوري لېږل شوى پيغمبر دئ چي خپل ياران له
دغو بدو او سختو ورځو نشي ژغورلى ،ځيني وژل كېږي،
ځيني كړول كېږي ،ځيني زنداني كېږي ،ځيني د كور كلي
پرېښودو ته اړ كېږي؟ تبليغات دومره شديد او پراخ ول
چي كله كله به ئې پيغمبر عليه السالم هم غمجن
اوپرېشانه كړ ،هللا تعالى هغه ته اطمئنان وركوي چي د
دوى وينا دي تا غمجن نه كړي ،عزت ټول د هللا په واك كي
دئ ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته عزت او
غلبه وركړي او څوك له ذلت او سپكاوي سره مخامخ كړي.
هللا هم ستاسو په حال پوه دئ او هم د دښمن په حال ،هم
ستاسو دعاگاني اوري او هم د دښمن تبليغات .هغه پوه
اورېدونكى دئ.
منافق د عزت او ذلت په اړه منافقانه معيارونه
لري ،هغه څوك د عزت خاوند گڼي چي (شتمن) او (ځواكمن)
وي ،ظاهر ته گوري نه باطن ته ،د دې له مخي څوك نه
تلي چي كړني ئې څنگه دي او عقيده ئې څنگه ،دې ته
گوري چي جامه ئې څنگه ده او په جيب كي ئې څه دي.
كه څوك په داسي يوې ټولني كي چي هلته حق او عدل
تر پښو الندي شوى ،د خلكو ظاهري وضعيت د معيار په
توگه ونيسي ،هغه څوك عزيز او محترم وگڼي چي حاكم
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نظام پر ټولني مسلط كړي او د قدرت او ثروت خاوندان
ئې ترې جوړ كړي ،هغوى ته ئې وجاهت او اعتبار بخښلى
او هغه چا ته د سپك او ذليل په سترگه وگوري چي دغه
نظام هغوى له خپلو حقوقو محروم او له خپل ښايسته
ً چي هغه په خپل قضاوت كي
مقام راكوز كړي ،يقينا
تېروتى او ظالمانه پرېكړه ئې كړې ،قرآن موږ ته
الرښوونه كوي چي د جهل وهلې او شرك ځپلې ټولني حالت د
خپلو قضاوتونو لپاره معيار مه گرځوئ ،گمان مه كوئ چي
د داسي ټولني هر شتمن او ځواكمن عزتمن هم دئ،
قرآن په دې اړه فرمايي:
   




   
    
    
    




  
    











 

آل عمران20-26 :
ووايه :اې بارئ ربه! د واكمنۍ واكداره! دا ته يې چي
چا ته وغواړې واكمني وركوې او له چا چي وغواړې د
واكمنۍ ( جامه) بېرته باسې ،چي چا ته وغواړې عزت
وركوې او چي څوك وغواړې سپكوې ئې ،ښېگڼه ټوله ستا په
الس كي ده ،بې شكه چي ته په هر څه قادر يې .شپه په
ورځ كي ننباسې او ورځ په شپې كي داخلوې ،ژوندى له
مړي راباسې او مړى له ژوندي راباسې او چي چا ته
وغواړې بې حسابه روزي وركوې.
د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 په هر حالت كي به ستا باور دا وي چي د واكمنۍ
اصلي او يوازينى واكدار هللا دئ.
 دا پرېكړه د هللا له لوري صادرېږي چي چا ته څومره او
څنگه واكمني وركړي.
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 دا پرېكړه هللا كوي چي د چا د واكمنۍ كرسۍ څنگه او
كله نسكوره كړي.
 د عزت وركړه د هللا له لوري گڼه ،پام چي له هللا پرته
له بل چا عزت ته د رسېدو طمع ونكړې .مبادا اقتدار
ترالسه كول د عزت نښه وگڼې ،ډېر د اقتدار خاوندان سخت
ذليل او سپك دي.
 د چا د ذلت او سپكاوي پرېكړه هم هللا كوي ،په خپل
عزت له هللا پرته له بل چا مه وېرېږه .هغه څوك ذليل گڼه
چي د هللا په وړاندي ذليل وي ،مبادا ناداري او ناتواني
د ذلت نښه وگڼې ،ډېر په خړو جامو كي د هللا په وړاندي
هومره عزت لري چي د پرېړو غاړو ،جگو شملو او دنگو
بنگلو خاوندان ئې د پښو له خاورو سره برابر نه دي.
 د هللا هره پرېكړه حكيمانه ده ،په هري فيصلې كي ئې
خير مضمر دئ ،خير او ښېگڼه د هللا په خوا كي او د ده په
الر كي لټوه ،نه د بل چا په الس كي او نه په نورو الرو
كي.
 دا باور دي هيڅكله او په هيڅ حالت كي متزلزل نشي
چي هللا په هر څه قادر دئ ،ناتوانه او ضعيفو كسانو ته د
ټولني واكمني وركولى شي او د زر او زور د خاوندانو
تخت او تاج نسكورولى شي ،نه د چا زور او ځواك د ده
فيصلې بدلولى شي او نه د چا ضعف او ناتواني د ده
پرېكړي ځنډولى شي.
 لكه څنگه چي شپه او ورځ د هللا په اراده او د يوه
ستر حكمت له مخي ځي راځي او په دې كار كي له هللا پرته
د عالم هيڅ ځواك هيڅ ډول دخالت نشي كولى ،نه شپه
رالنډولى شي او نه ورځ اوږدولى شي ،همداراز د مرگ
ژوند ،عزت او ذلت پرېكړه او د واكمنۍ سپارل او بېرته
اخيستل هم فقط د هللا په اراده ،د خاصو سننو مطابق او د
خاصو مصلحتونو له مخي ترسره كېږي.
د رزق او روزي په اړه د هللا سنت دا نه دئ چي چا ته د
ده د وړتياوو او استحقاق له مخي رزق او روزي وركړي،
بلكي په دې اړه ئې سنت دا دئ چي خپلو بندگانو ته كه
كافر وي كه مسلمان ،كه صالح وي كه طالح ،له حسابه
پرته روزي وركوي ،كه ئې چا ته رزق د محاسبې له مخي
او له هغه وروسته وركولى چي خپله وړتيا ثابته كړي،
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نو له كافر ،عاصي او باغي بنده به ئې هر څه سپمولي
وو ،له عادي اوبو به ئې هم محروم كړى وو .مبادا د
هغه چا په اړه چي د رزق او روزي ترالسه كولو لپاره ئې
حرامي الري غوره كړې او د ظلم ،تېري ،خيانت او نورو
حرامو الرو ئې ډېر څه ترالسه كړي ،دا گمان وكړې چي هللا
ته نازولى دئ او د خاصو وړتياوو په وجه ئې دا هر څه
وركړي!! مبادا بډاى د عزت خاوند وگڼې او نېستمن سپك
او ذليل ،ډېر مالداران د هللا او خلكو په نزد ډېر سپك
او ذليل دي او ډېر نېستمن او نادار خلك د هللا په
وړاندي د ستر عزت خاوندان دي.
همداراز فرمايي:










    



   


الفجر96-95 :
نو دا انسان چي كله ئې خپل رب وآزمويي او عزت او
نعمت وركړي ،نو وايي به چي رب مي عزت راكړ او چي كله
ئې بيا وآزمويي (داسي) چي روزي پرې محدوده كړي ،نو
وايي به چي خداى مي اهانت كړم.
يعني دا طاغي او مفسد انسان داسي دئ چي په خپلو
قضاوتونو كي تل مادي معيارونه كاروي ،كه هللا تعالى ئې
د اعتبار او عزت خاوند كړي ،مال او دولت وركړي ،جاه،
جالل او اقتدار ئې په برخه كړي ،په ولس كي وجاهت،
رسوخ او نفوذ ترالسه او په نعمتونو ئې ونازوي نو گمان
كوي چي حقيقي عزت او سرلوړي ئې ترالسه كړې ،حال دا چي
هللا تعالى دا پېرزويني د ده د (اكرام) او (اعزاز)
لپاره نه بلكي د ابتالء او آزمويني لپاره ده ته وركړې
او كه په بل حالت ئې وآزمويي ،رزق او روزي پرې تنگه
او محدوده كړي ،په تنگسې ئې وآزمويي ،نو وايي به :رب
مي په سپكه راته كتلي او زه ئې اهانت كړى يم ،په
داسي حال كي چي دا حالت ،د ده د اهانت او سپكاوي
لپاره نه بلكي د ده د ابتالء او آزمويلو لپاره ئې پرې
راوستى ،دا دواړه حالتونه د ابتالء او آزمېښت لپاره
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دي ،اشتباه مه كوئ ،په رزق كي پراخوالى د خپلو
عملونو بدله مه گڼئ او تنگوالى ئې سپكاوى او الهي
اهانت مه شمېرئ ،دواړه د آزمېښت لپاره دي ،كله دي هللا
تعالى د مبارزې په سنگر كي آزمويي ،كله د اقتدار په
حالت او په (قصر) كي ،تر څو وليدى شي چي د رزق او
روزي د پراخوالي او د امكاناتو د وفرت او كثرت په
وخت كي د خپل رب د پېرزوينو شكر كوې او كه برعكس دا
ستا د كبر ،غرور ،سركښي او طغيان باعث كېږي او كله
چي ئې ستا رزق درته محدود كړ آيا په خپل محدود رزق
قانع او راضي وې او د هللا تعالى شكر په ځاى كوې ،شكوه
او شكايت نه كوې ،د رزق د الس ته راوړو حرامي الري نه
لټوې!! يا برعكس پر حالل رزق د قناعت او اكتفاء په
ځاى حرامو ته الس غځوې او حرامي الري غوره كوې؟
د قرآن له نظره دا يوه ستره اشتباه او خاطئ
قضاوت دئ چي څوك د يوې طاغي او مفسدي ټولني مادي
پرمختگ او سوكالي معيار وگڼي او د امكاناتو وفرت او
كثرت ئې د هغې د وړتيا او ښه والي نښه ونيسي او دې
ته ئې پام نه وي چي دا امكانات ئې له كومي الري ترالسه
كړي!! ډېر كم عقله كسان همداسي قضاوت لري ،د غرب
مادي پرمختگ او د غربيانو مرفه ژوند د دوى د ښه والي
نښه گڼي او دې ته پام نه كوي چي غرب د بې وزلو
آسياي ي او افريقايي ملكونو د غارت له الري دا امكانات
ترالسه كړي ،د دوى د رفاه لپاره د دې هېوادو مظلوم
وگړي قرباني شوي.
قرآن د دغه غلط او خاطئ قضاوت المل داسي بيانوي:
     
    







   


الفجر61-96 :
نه ،داسي نه ده ،بلكي تاسو د يتيمانو عزت نه كوئ ،او
يو بل مسكينانو ته په طعام وركولو نه هڅوئ ،او د بل
د ميراث برخه په زښت زيات خوړلو سره خورئ ،او له مال
سره مينه كوئ؛ ډېره كلكه مينه.
يعني داسي نه ده لكه چي تاسو انگېرلې ،دا د عزت
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او سپكاوي معيارونه نه دي ،چا ته چي هللا تعالى پراخ
رزق وركړى دا په دې معنى نه ده چي هللا تعالى ورته عزت
وركړى او د چا روزي چي ئې محدوده كړې نو هغه ئې
توهين كړى ،دا خو ستاسو هغه غلط قضاوت دئ چي ستاسو
له خپل ناسم اجتماعي حالته راخوټېدلى ،ستاسو په
ټولني كي چي څوك بې وزلى ،كمزورى او له خپلي دفاع
عاجز وي ،نو له نظرونو لوېدلى وي ،څوك ورته اعتناء
نه كوي او له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم وي ،دغه
حالت په تاسو كي دا غلط ذهنيت او قضاوت راوالړ كړى،
ستاسو په ټولني كي هيڅوك د يتيم درناوى او احترام نه
كوي ،تر هغي ورځي چي پالر ئې ژوندى وو ،حامي او مدافع
ئې درلود ،هغه به دي په غېږ كي نيولو ،په مخ تندي به
دي ښكلولو ،پر سر به دي د مهربانۍ الس راښكو ،خو اوس
چي ضعيف اوناتوانه دئ ،حامي او مدافع نه لري ،نو نه
يوازي څه اعتناء او التفات ورته نه لرې بلكي مال ئې
غصبوې ،په حق ئې تېرى كوې ،كه څه هم دا (يتيم) د هغه
چا اوالد دئ چي ستا دوست او خپلوان دئ ،د هغه په ژوند
كي دي ورته احترام درلود او د ده د دوستۍ ډبره دي په
سينه وهله ،ستاسو دا (قضاوت) له دغه وضعيته خړوبېږي،
د دې (مادي قضاوتونو) جرړي بايد ستاسو په (بد
اجتماعي وضعيت) كي ولټوو ،په هغي ټولني كي چي يتيم
تحقير او توهين شي او سپك وگڼلى شي او حقوق ئې ترپښو
الندي شي ،طبيعي ده چي هلته به (قضاوتونه) همداسي
وي!!
منافق هغه څوك دئ چي د موهومي عزت ترالسه كولو
لپاره له دې هم ډډه نه كوي چي كافر ته پناه يوسي،
قرآن فرمايي:







  














النساء981-983 :
منافقينو ته د دې زېرى وركړه چي دوى ته دردوونكى
عذاب دئ ،همغو ته چي له مؤمنانو پرته كافران په
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دوستۍ نيسي ،آيا د دوى خوا ته عزت لټوي؟ په داسي حال
كي چي عزت ټول د هللا دئ.
دوى له كافرانو سره دوستي كوي ،گمان او انتظار ئې
دا دئ چي د كافرانو تر څنگ به عزت تر السه كړي ،په دې
نه پوهېږي چي په منافقت او دښمن ته په تسليمېدو سره
خپل موجود عزت او اعتبار هم له السه وركوي ،په دې نه
پوهېږي چي د عزت پرېكړه هللا كوي ،عزت له ايمان پرته له
بلي الري نشي ترالسه كېدى ،يوازي د هللا مؤمن او صالح
بنده د واقعي عزت خاوند دئ ،منافق د هر چا له نظره
سپك ،ذليل او بې اعتباره وي ،هرڅوك ئې يوه بې
اعتباره وسله گڼي ،هيڅوك د يوه مطمئن دوست په سترگه
ورته نه گوري.






  
     



 
 -5اې هغو چي ايمان ئې راوړى! نه دي ستاسو مالونه
تاسو د هللا له ذكر غافل كړي او نه ستاسو زامن ،او
څوك چي داسي وكړي نو همدا دوى زيانمن دي.
( -)5په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته سپارښتنه شوې چي
پام كوئ ستاسو مالونه او ستاسو زامن تاسو د هللا له ذكر
غافل نه كړي ،داسي نه چي د مال الس ته راوړلو تلوسه
او د اوالد مينه تاسو داسي مشغول كړي چي د هللا تعالى
ذكر او يادونه درنه هېره شي ،څوك چي داسي وكړي
زيانمن شوى.
لكه چي گورئ دلته د خطاب بڼه بدله شوې ،د سورې په
ټولو مخكنيو آيتونو كي بحث د منافقينو او د دوى د
خصلتونو په اړه وو ،خو دلته خطاب مؤمنانو ته متوجه
دئ ،هغوي ته توصيه شوې چي مال او اوالد ئې د خپل رب
له ياد او ذكر غافل نه كړي ،كه څه هم خطاب مؤمنانو
ته متوجه دئ خو دلته هم په غيرمستقيمه توگه د نفاق
يوه بله بارزه ځانگړتيا په گوته شوې ،خداى هېرونه او
د هللا له ذكر غفلت ،دا د هغو خصلتونو په لړ كي تر ټولو
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بارز او څرگند خصلت دئ چي قرآن ئې منافقينو ته
منسوبوي ،د منافق كومه څېره چي قرآن ئې انځوروي په
هغې كي د هللا له ذكر غافل زړه په تور رنگ ترسيم شوى،
قرآن فرمايي:

  
   



   






التوبة76 :
 

نارينه منافقين او ښځي منافقيني ځيني د ځينو نورو له
ډلي دي ،د منكر سپارښتنه كوي ،له ښېگڼو مخنيوى كوي،
خپل السونه (د خير له كار او د مال له انفاق) بندوي،
ً چي
دوى خداى هېر كړى او خداى دوى هېر كړي ،يقينا
منافقين فاسقان دي.
همداراز فرمايي:













    



النساء936 :
بې شكه چي منافقين له هللا سره خدعه كوي او هغه ئې هم
په خدعه كي اچوونكى دئ او كله چي لمانځه ته پاڅي نو
لټ پاڅي ،خلكو ته ځان ښودنه كوي او هللا نه يادوي مگر
ډېر لږ.
دلته د منافق الندي خصلتونه په گوته شوي:
 له هللا سره خدعه كوي ،د خپل نفاق او ناوړه عملونو
لپاره داسي توجيهات برابروي چي هغه جائز ثابت كړي.
 په لمانځه كي لټ وي او د خپلو ديني وجائبو په
ترسره كولو كي سستي كوي.
 رياكار وي ،هر كار ئې نورو ته د ځان ښودني لپاره
وي ،هيڅ عمل ئې د عقيدې او ايمان په حكم نه وي.
 له هللا سره ئې اړيكي سستي وي ،ډېر لږ ئې يادوي ،هم

030پلوشې
د قرآن
المنافقون

ئې په ژبه لږ يادوي او هم په خپلو تبصرو او تحليلونو
كي لږ د ده نوم په خوله اخلي او هم په خپلو تصميمونو
كي ډېر كم په هللا حساب كوي.
دې ته بايد متوجه وئ چي له دې آيت او دې ته ورته
آيتونو يوازي د بل د تللو او د هغه په اړه د قضاوت
كولو لپاره استفاده ونكړئ ،بلكه تر دې د مخه خپل ځان
د هغه په هنداره كي وگورئ ،پخپله بايد له نفاق وېره
ولرو او ځان ترې وساتو.

















   
 
 -10او له هغه څه انفاق وكړئ چي تاسو ته مو
درروزي كړي ،تر هغه وړاندي چي كوم يوه ته مو مرگ
درشي بيا ووايي :اې زما ربه! ولي دي تر يوې نږدې
نېټې ونه ځنډولم چي د صدقاتو وركړه مي كړې وى او
له صالحانو شوى وى؟!
( -)10كه څه هم دلته خطاب مؤمنانو ته متوجه دئ او
هغوى انفاق او د هللا په الر كي مالي قربانۍ ته بلل شوي
خو دې ته په پام سره چي دا آيت د منافقينو د معرفي
په لړ كي راغلى نو ښيي چي د هللا په الر كي له انفاق ډډه
كول د منافقينو يو بل خصلت دئ ،او پر دې باور نه
درلودل چي د مرگ نېټه ثابته او نه بدلېونكې ده د دوى
بل خصلت دئ ،منافق په خپل ټول ژوند كي له دې ډډه كوي
چي كوم څه د هللا تعالى په الر كي وقف كړي خو كله چي د
ده د مرگ نېټه راورسېږي نه يوازي دا هيله كوي چي مرگ
ئې وځنډېږي بلكي د دې هيلي تر څنگ ادعاء كوي چي له
دې وروسته به له بخل ډډه كوي ،صدقات به وركوي ،صالح
انسان به ترې جوړېږي ،له فسادونو به الس اخلي!! قرآن
په نورو آيتونو كي وايي :دوى دلته او دا مهال هم
دروغ وايي ،كه دا فرصت وركړى شي په خپلو ژمنو به وفا
ونه كړي ،له فساد او نفاق به الس وانه خلي.
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دوى د جنگ ميدان ته تگ هم داسي گڼي لكه د مرگ
لوري ته تگ ،دلته هم دا هڅه كوي چي جگړه وځنډېږي او
په دې توگه څو نوري ورځي د آرام ژوند فرصت وركړى شي،
قرآن په دې اړه فرمايي:













   
   




    
   
    







    







....




النساء63-66:
آيا هغو ته دي ونه كتل چي ورته وويل شو :السونه مو
راتم كړئ ،لمونځ وكړئ او زكات وركړئ ،خو كله چي پر
دوى جهاد فرض كړى شو نو يوه ډله ئې له خلكو داسي
وېرېده لكه له هللا او يا تر دې هم سخته وېره او ويل
ئې :اې زموږ ربه! ولي دي پر موږ جنگېدل فرض كړل؟ ولي
دي تر يوې نږدې نېټې ونه ځنډولو؟ ورته ووايه :د دنيا
متاع خو وړوكى شى دئ او آخرت غوره دئ ،د هغه لپاره
چي تقوا ئې غوره كړه او د بڅركي په اندازه به پر
تاسو تېرى ونشي .چي هرځاى وئ مرگ به مو بيا مومي ،كه
څه هم په دنگو كلكو ماڼيو كي وئ ....
په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني زموږ مخي ته
اېښودل شوې:
 ځيني خلك داسي وي چي له دښمن سره د جگړو د وخت له
رارسېدو مخكي په جگړي ټينگار كوي ،او وايي :بايد له
دښمن سره د يوې پرېكندي نښتي له الري خبره پاى ته
ورسوو او ستونزه د تل لپاره حل كړو ،خو دا ټينگار ئې
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له قوي ايمان او د هللا په الر كي د قربانۍ له جذبې نه
وي راوالړ شوى ،بلكي له بيمار زړه راخوټېدلى وي ،په
دې بې وخته ټينگار سره غواړي چي ځان مخلص او انقالبي
وښيي او په خپلو غلطو عملونو او غلطلو ويناوو پرده
واچوي او خلكو ته وښيي چي كه اوس او د سختي ورځي له
رارسېدو مخكي هغوى څه قصور لري او په عمل كي تر نورو
شاته پاتي دي او د خپلو ديني او مذهبي دندو په اداء
كولو كي لټي كوي ،كله چي په دې اړه ورباندي اعتراض
وشي نو وايي :كه له دښمن سره د نښتي او له دين د
دفاع وخت راورسېدو نو موږ به ترټولو مخلص ومومئ،
زموږ په اخالص او صداقت به هلته پوه شئ چي په لومړي
خط كي مو توره په الس او مټي بروهلې وگورئ!! وبه گورئ
چي تر هر چا مخكي يو او په لومړي خط كي د دښمن
مقابله كوو!! خو كله چي د جگړي اصلي وخت راورسېږي او
په دې اړه صريح او واضح فيصله وشي او د قرآن صريح او
واضح حكم د هغه غوښتنه وكړي نو دا كسان به داسي
ومومئ چي سخته وېره به ئې په څېرو كي څرگنده وى ،خړي
سترگي؛ د هغه چا په څېر چي د مرگ له وېري او هيبته
بې هوشه شوى ،له خلكو به داسي وېرېږي لكه له هللا او
حتى له خلكو به ئې وېره هومره وي چي له هللا به دومره
نه وېرېږي!!
 بيا به وايي :اوس خو د جگړي مناسب وخت نه دئ،
ضروري وسائل نه دي برابر شوي ،څه نور وخت ته ضرورت
لرو ،بايد جگړه وځنډېږي!!
 دوى جگړه او له دښمن سره مخامخ كېدل داسي گڼي لكه
د مرگ په لوري چي خوځول كېږي ،لكه مرگ چي تيار دوى
ته خپل كومى پرانيستى وي او د مرگ نېټه ئې رارسېدلې
وي!! وايي به :خداى ولي موږ ته د څه نوري مودې لپاره
د ژوندي پاتي كېدو موقع رانكړه او داسي ژر ئې له
جگړو سره مخامخ كړو!!
 دې خلكو ته فقط يو ځواب په كار دئ او هغه دا چي:
له دنيا سره افراطي مينه مو له مرگه وېروي ،آخرت مو
هېر كړى ،دنيا ته پر آخرت ترجيح وركوئ ،د همدې لپاره
له مرگه وېرېږئ او له جنگه ډډه كوئ ،د هللا په عدالت
باور نلرئ ،گمان كوئ چي هللا به د مسلمانانو هلي ځلي او
قربانۍ ضائع كړي ،حال دا چي هللا د وړې ذرې په اندازه
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هم پر خپلو بندگانو ظلم نه كوي.
 په دې پوه شئ چي په كور كي ناستي سره او كلكو
مورچلو او دنگو كالگانو ته په پناه وړلو سره هم له
مرگه نه شئ خالصېدى ،په هر صورت به د مرگ داعي ته
لبيك وايئ.
كه كله شرائط داسي راشي چي منافقين د مال انفاق
ته اړ شي او عمومي ذهنيت ئې دې ته مجبور كړي نو ډېر
لږ څه او هغه هم له كركي او تنفر سره لگوي ،لكه چي
قرآن فرمايي:




   



    
    



التوبه53 :
او له دې چي نفقات ئې قبول شي بل څه نه دي منع كړي
مگر دې چي د هللا او د ده د پيغمبر په اړه ئې كفر وكړ،
لمانځه ته نه راځي مگر په داسي حال كي چي لټ وي او
انفاق نه كوي مگر په داسي حال كي چي كركه كوونكي وي.
دلته د جهاد د هغو مخالفينو څو خصلتونه په گوته
شوي چي غواړي له جهاد پاته كېدا په داسي انفاق جبران
كړي چي محرك ئې اخالص او صداقت نه بلكي يا رياء وي يا
د مسلمانانو له گواښ ځان ژغورل ،وايي چي د دوى انفاق
له دې امله نه منل كېږي چي:
 دوى نه پر هللا تعالى ايمان لري او نه د هغه پر
پيغمبر،
 لمانځه ته په داسي حال كي ودرېږي چي لټ او كسل وي
او
 له داسي انفاق ډډه كوي چي ايمان او د هللا تعالى
رضاء لټول ئې تر شا وي ،كه څه انفاق كوي نو په نه
زړه او له كركي سره وي.
دا مبارك آيت د منافق ستري نښي زموږ په واك كي
راكوي :په لمانځه كي لټي او كسالت او په شوق او ميني
سره د كوم څه له انفاق كركه درلودل .قرآن په دوو
خبرو ډېر تأكيد كوي او هغه د نورو الهي وجائبو د
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اداء كولو لپاره مقدمه گڼي :لمونځ او مالي قرباني؛
چي كله ئې د زكات په نامه يادوي او كله د صدقې په
نامه ،هو؛ لمونځ ترټولو مهم او ستر عبادت دئ ،په
اسالم كي تر بل هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى،
هومره تأكيد چي پرېښودل ئې له اسالم د وتلو نښه او په
اداء كولو كي ئې كسالت او لټي د نفاق عالمت گڼل شوى،
گواكي دا لمونځ دئ چي مسلمان له كافر او مؤمن له
منافق بېلوي .تل د لمانځه تر څنگ د زكات يادونه كېږي
او د ايمان نښه گڼل كېږي ،دا ځكه چي زكات او صدقات
هغه څه دي چي مسلمان د هللا تعالى په الر كي نورو
قربانيو ته چمتو كوي.
همداراز فرمايي:
    
   
   




   


التوبه67 – 65 :

او د دوى ځينو له هللا سره ژمنه وكړه چي كه له خپل فضل
څه وركړي هرومرو به صدقې وركوي او د صالحانو له ډلي
به وي ،خو كله چي ئې له خپل فضل څه وركړل؛ بخل ئې
پرې وكړ او په داسي حال كي ئې مخ واړولو چي ډډه
كوونكي ول.
دا منافقين نه يوازي له مؤمنانو سره دوكه كوي او
خپلي ژمني ترپښو الندي كوي بلكي له هللا تعالى سره هم
خدعه كوي او خپلي ژمني ماتوي ،چي په دې مباركو
آيتونو كي ئې يوه بېلگه داسي ښودل شوې :له هللا تعالى
سره ژمنه كوي چي كه ورباندي فضل وكړي او شتمن ئې كړي
نو صدقه به وركوي او صالح او نېك بنده به ترې جوړ
شي ،خو كله چي هللا تعالى له خپل فضل څه وركړي؛ نو بخل
كوي او په داسي حال كي مخ اړوي چي ډډه كوونكي وي.
منافقينو نه يوازي له انفاق ډډه كوله بلكي د
غنائمو د وېش پر مهال به ئې د لويي او په زړه پوري
برخي ترالسه كولو هڅه كوله او كه به د دوى غوښتني ونه
منل شوې نو ډول ډول تبليغات به ئې كول ،قرآن په دې
اړه فرمايي:
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التوبه53 :
او د دوى ځيني هغه دي چي د صدقاتو په اړه پر تا
نيوكه كوي؛ نو كه څه ترې وركړى شي راضي كېږي او كه
ترې ورنه كړى شي نو ناڅاپه غصه كېږي.
دلته د منافقينو بل خصلت په گوته شوى :د صدقاتو د
وېش په اړه به د مسلمانانو پر مشرتابه نيوكي كوي،
حتى كه دا مشر په خپله پيغمبر عليه السالم وي ،او وېش
هم كامالً عادالنه ،د نيوكو وجه ئې دا نه وي چي عدالت
نه دئ مراعات شوى ،بلكي وجه ئې دا وي چي دوى ته په
زړه پوري برخه نه ده وركړى شوې ،كه داسي څه ئې په
برخه شي نو بيا كامالً راضي وي او د عدالت د نه مراعات
خبره نه كوي ،خو كه ئې برخه د دوى د غوښتنو مطابق نه
وي نو غصه كېږي كه څه هم عدالت مراعات شوى وي او دوى
ته د عدالت له مخي خپله برخه وركړى شوې وي!! د دوى
قضاوت هم د وېش په اړه د هوى او هوس له مخي وي او هم
د مشرتابه د تصرفاتو په اړه.
مؤمن داسي وي چي كله د هللا په الر كي له مالي او
ځاني قربانۍ او له جهاد محروم شي ،عوائق او موانع ئې
مخي ته خنډ شي ،كه څه هم كولى شي پر خپلو معاذيرو
استناد وكړي ،د ده وضعيت ته په پام سره هيڅوك هغه په
دې مالمت نه كړي چي ولي ئې په جهاد كي برخه نه ده
اخيستې ،خو له دې كبله چي هغه د هللا په الر كي جهاد د
فالح او نجات رمز او ضامن او خپل رب ته د تقرب وسيله
گڼي نو ځكه له جهاد محرومېدل داسي ورته برېښي لكه له
ستر سعادت محرومېدل .د ابو طلحه ﷵ قصه موږ ته دا
حقيقت ډېر ښه واضح كوي:
روايت دئ چي ابو طلحه رضي هللا عنه په زړښت كي د التوبه
ُوا
ِر
سوره تالوت كوله ،كله چي دې آيت ته ورسېد (انف
َير
ْخ
ُم
لك
َِ
َِّهللا ذ
ِيِل
ْ فى سب
ُم
ِك
ُس
َنف
َأ
ْو
ِكم
َل
مو
ِأ
دوا ب
َه
َج
َاالً و
ِق
َث
ًو
َافا
خِف
ُِ
َْ
َْ
ن :سپك او درانه ووځئ او د هللا په الر
تع
ُم
ُنت
ِن ك
ْإ
ُم
َّلك
موَ
َْ
لُ
كي په خپل مال او نفس سره جهاد وكړئ ،دا درته غوره
دئ كه تاسو پوهېدى) ،خپل زامن ئې وروغوښتل او ورته
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وئې ويل :هللا تعالى فرمايلي :په ځوانۍ او زړښت كي د
جهاد لپاره ووځئ ،نو زما زامنو! ما مجهز كړئ چي د هللا
په الر كي د جهاد لپاره ووځم ،زامنو ئې ورته وويل:
پالره! هللا تعالى دي پر تا رحم وكړي ،تا د رسول هللا ﹽ په
ټولو غزواتو كي برخه واخيستله تر هغه چي هغه رحلت
وكړ ،د ابوبكر صديق رضي هللا عنه په خالفت كي تر هغه په
جهاد بوخت وې چي هغه وفات شو ،له عمر رضي هللا عنه سره
يو ځاى د هغه تر شهادت پوري په جهاد مصروف وې ،اوس
چي ستا د زړښت ورځي رارسېدلې دي پرېږده چي موږ ستا
پر ځاى جهاد وكړو ،ابو طلحه رضي هللا عنه د دوى خبره
ً به ځي ،زامنو ئې
ونه منله او ټينگار ئې وكړ چي حتما
له دې پرته بله چاره ونه موندله چي توافق وكړي ،د ده
د تلو شرائط او ضروريات ئې برابر كړل ،په يوې كښتۍ
كي ئې سپور كړ او د محاذ په لوري ئې ولېږو ،ابو طلحه
خپل سفر پيل كړ ،محاذ ته تر رسېدو وړاندي په نيمي
الري كي وفات شو ،كښتۍ همغسي روانه وه ،داسي ځاى ئې
ونه موندو چي دى په كي دفن كړي ،له ( )15ورځو مزل
وروسته يوې جزيرې ته په داسي حال كي ورسېده چي د ده
په جسد كي هيڅ تغيير نه وو راغلى ،هملته ئې دفن كړ!!
دا دئ هغه ژور اغېز چي راسخ او واقعي ايمان ئې د
انسان پر ژوند او د ده پر سلوك لري او قربانۍ ته ئې
چمتو كوي ،كومه سينه چي د ايمان په نور روښانه شي نه
ئې ضعف او زړښت د هللا په الر كي له جهاد منع كولى شي او
نه د ځوانۍ غرور او بې باكي ،نه ئې د فقر او بې وسۍ
مجبوريت مخنيوى كولى شي او نه د ثروت او غنا نشه ،په
هيڅ حالت كي د هللا په الر كي له جهاد الس نه اخلي ،جهاد
د لمانځه او روژې په څېر يوه الهي فريضه گڼي او
پرېښودل ئې ستره گناه ،خو منافق داسي دئ چي نه د هللا
تعالى په وړاندي د مسئوليت احساس كوي ،داسي احساس چي
جهاد ته ئې چمتو كړي ،او نه پر آخرت ،جنت او موعود
نعمتونو ئې داسي باور لري چي د حصول لپاره ئې يوه
شېبه كومه ستونزه او كړاو وزغمي او دې ته ئې چمتو
كړي چي د هللا په الر كي له كوم څه الس واخلي .هغه څه چي
د منافق له نظره ارزښت او اهميت لري يوازي په همدې
دنيا كي شخصي راحت او هوساينه ده.
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 -11او كله چي د يوه ژوي اجل راشي نو هللا ئې هيڅكله
نه ځنډوي او هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې
كوئ.
( -)11دا آيت چي د مرگ نېټه ثابته او تغيير نه
منونكې گڼي؛ دلته او د مخكنيو آيتونو په تړاو د
منافقينو يو بل خصلت انځوروي ،هغه خصلت چي د دوى له
منافقانه باورونو نشأت كوي ،منافق په دې باور نه وي
چي د انسان مرگ ثابته او له مخكي ټاكل شوې نېټه لري،
چي په خپل وخت او خپل ځاى كي به د انسان خوا ته
را ځي ،هغه په الهي قضاء او قدر باور نه لري ،دا عدم
باور كله د يأس په بڼي كي ځان څرگندوي او كله د وېرې
په بڼي كي ،منافق كله د تېرو غمجنو پېښو له كبله
دومره سرټكوي او وير كوي چي تحمل ئې ورته گران شي او
كله ئې هيبتناك خبرونه داسي ووېروي چي زمكه پرې تنگه
شي ،لكه چي قرآن فرمايي:
   


















   
    
    




آل عمران957 :
اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هغو په څېر مه كېږئ چي
كافران شول او د خپلو وروڼو په اړه ئې چي په سفر
تللي وو او يا ئې غزا كوله (او هلته يا مړه يا وژل
شوي وو) وويل :كه زموږ په خوا كي وى؛ نه به مړه شوي
وو او نه به وژل شوي وو!! تر څو هللا دا خبره د دوى په
زړونو كي د حسرت باعث وگرځوي ،حال دا چي د ژوند ،مرگ
پرېكړه هللا كوي او هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو
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ئې كوئ.
د دې آيت اساسي مطالب دا دي:
 مسلمانان د مرگ او ژوند په اړه له كافرانه تصوره
منع شوي.
 كه چا مړينه او وژنه ،سفر يا غزا ته منسوب كړه او
د وژل شوي او مړ شوي خپلوان په اړه ئې وويل :كه زموږ
په څنگ كي وى ،په غزا كي ئې برخه نه وى اخيستې او په
سفر نه وى تللى له مړيني او وژني به خوندي پاته شوى
وو ،د ده دا تصور او اعتقاد كافرانه دئ.
 د ژوند مرگ پرېكړه يوازي هللا تعالى كوي.
 دا كافرانه تصور له دې پرته بل څه نه دئ چي په
زړونو كي د حسرت باعث شي ،په دې حسرت سره هللا جل شأنه
كافران تعذيبوي.
 د انسان كوم كړه وړه چي له همدې كافرانه اعتقاده
خړوبېږي ،كه هغه له مرگه وېره وي ،په جهاد كي برخه
نه اخيستل وي او سنگر ته د خپلوانو له لېږلو ډډه كول
وي ،هللا په ټولو خبر دئ او ستاسو د ټولو عملونو شاهد
او ناظر دئ.
په بل ځاى كي فرمايي:







    
   



آل عمران973 :
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 خپل ځان مرگ دفع كړئ كه
رښتيني يئ.
دا همغه منافقين دي چي په خپله ئې هم په جنگ كي
برخه وانخيسته 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 ،دوى ته لنډ خو
ډېر قاطع او خوله ماتوونكى ځواب وركړى شوى :كه په
رښتيا ستاسو منافقانه تدبيرونه د چا د مرگ نېټه
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بدلولى شي نو لومړى د خپل مرگ چاره وكړئ!! كه په
خپلو منافقانه تدبيرونو سره د نورو د مرگ مخه نيولى
شئ نو كوم داسي تدبير هم وكړئ چي ستاسو خپل مرگ د تل
لپاره وځنډوي!!
قرآن د مرگ د ثابتي نېټې په اړه فرمايي:
     
    

آل عمران933 :
....
او هيڅ نفس ته نه ښايي چي ومري مگر د هللا په اذن سره
په ليكل شوې ټاكلې نېټې...
په دې مبارك آيت كي د الندي سترو سترو خبرو
الرښوونه شوې:
 د هرچا د مړيني لپاره معينه نېټه ټاكل شوې.
 دا خاصه نېټه په خاص كتاب كي ليكل شوې ،په داسي
كتاب كي چي په هغه كي هيڅ تبديلي نشي راتلى.
 مرگ په همدې ټاكل شوې او ليكلې نېټې راځي خو د هللا
له اذن او اجازې وروسته راځي.
رسول هللا ﷵ دا الهي الرښوونه په دې الفاظو زموږ په
وړاندي اېښې ده:
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ْ " تف
َّ " لو
در َّهللا وما شاء فعل ،فِن
ُقل
ْ  :قَّ
الشَّيْطان " رواه مسلم او ابن ماجه
له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :هللا ته
قوي مؤمن تر ضعيف مؤمن زيات محبوب وي ،په ټولو كي
ښېگڼه ده ،د هغه څه تلوسه كوه چي گټه دررسوي ،او له
هللا مرسته غواړه ،عجز او ناتواني مه ښيه ،كه كوم مصيبت
درورسېد نو داسي مه وايه چي كه مي داسي كړي وى نو
داسي او هغسي به شوي وو ،بلكي ووايه :څه چي هللا مقدر
كړي وو (همغه وشول) ،څه چي هللا وغوښتل وئې كړل ،دا ځكه
چي د (لو :كه او كاش) كلمه ،د شيطان د فعاليت الر
پرانيزي.
قرآن هغو ته چي خپلوان او عزيزان ئې د جنگ په
ميدان كي وژل شوي او گمان كوي چي كه دوى په جنگ كي
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برخه نه وى اخيستې نو نه به وو وژل شوي؛ فرمايي:





   
 …   

آل عمران953 :
 ...ورته ووايه :كه تاسو په خپلو كورونو كي هم وى نو
هغه كسان به هرومرو د خپلي مړيني ځاى ته راوتلي وو
چي وژنه ئې مقرره شوې وه ...
همداراز فرمايي:





     
     
     
    
    
     

الحديد68 – 66 :

نه په زمكي كي كومه پېښه رامنځته كېږي او نه ستاسو
په خپل ځان كي مگر دا چي په كتاب كي (ثبت) شوې تر
ً چي دا هللا ته آسان
هغه وړاندي چي پيدا ئې كړو ،يقينا
دئ ،تر څو د هغه څه له كبله ناهيلي ونه كړئ چي له
السه مو وتلي او نه پر هغه څه خوښي وكړئ چي تاسو ته
ئې دركړي ،او هللا هر فخر كوونكى متكبر نه خوښوي.
دا مباركه سوره په يوي داسي جامع فقرې پاى ته
رسېدلې چي د سورې له ټولو مضامينو سره ژور تړاو لري
او خالصه ئې زموږ مخي ته ږدي ،وايي :و هللا خبير بما
تعملون :او هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ،
دا فقره هم د آيت له مخكنيو مطالبو سره ژور ارتباط
لري او هم د سورې له نورو آيتونو سره ،هم د آيت
لپاره ښكلې او دقيقه تتمه ده او هم د ټولي سورې
لپاره.
د آيت له مخكنيو مطالبو سره ئې ارتباط په دې توگه
دئ :هللا تعالى پوهېږي چي تاسو د خپل مرگ د مخنيوي يا
ځنډولو لپاره څه كولى شئ ،له كومو تدبيرونو كار
اخيستى شئ ،په دې اړه مو انساني توان او وس څومره
دئ ،ښه پوهېږي چي نه مو تدبيرونه اغېزمن دي او نه دا
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وس او توان لرئ چي د مرگ نېټه وځنډوئ ،ستاسو د وس او
تدبيرونو ضعف ته په پام سره ئې فرمايلي چي هيڅوك نشي
كولى د مرگ نېټه وځنډوي.
د سورې له ټولو مطالبو سره ئې ارتباط داسي دئ :د
منافق د ټولو منافقتونو منشأ د ده دا باور دئ چي
كولى شي په شطارت ،غوړه مالي ،ځيركي ،خدعې او دوكې
سره خپل منافقانه ماهيت پټ وساتي ،هم مؤمنان وغولوي
او هم كافران ،دى په خپلو منافقتونو كي دې خبري جري
او جسور كړى چي په دې حقيقت باور او ايمان نه لري چي
هللا تعالى د ده د زړه له اسرارو خبر دئ ،هيڅ عمل او
موخه ئې ترې پټ نه پاته كېږي ،كه هغه په دې باور
درلودى چي معامله ئې له هغه خبير خداى سره ده چي د
ده د زړه له اسرارو خبر دئ هيڅكله به ئې د منافقت الر
نه وه غوره كړې.
نفاق هغه بيماري ده چي لومړى د انسان زړه پرې
مبتالء كېږي ،پر عقيدې او ايمان ئې خپل تور وزر
غوړوي ،بيا د ده په ويناوو او كړنو كي راڅرگندېږي،
په دې خطرناك مرض اخته انسان هڅه كوي د خپل زړه خبث
او پليتي مخفي وساتي ،په ډېر تكلف او مهارت سره سعي
كوي خپل تصنعي ظاهر جالب او غولوونكى جوړ كړي ،څه چي
په سينه كي لري او څه چي له خلكو پټوي له هغه څه سره
ژور توپير لري چي د نورو په وړاندي ئې څرگندوي ،د دې
تناقض او توپير منشأ همدا ده چي گمان كوي كولى شي
خپل اسرار د تل لپاره له نورو پټ وساتي ،په دې آيت
كي هغوى ته ويل شوي :داسي څوك شته چي ستاسو له
اسرارو ښه خبر دئ ،تاسو نه شئ كولى هغه د تل لپاره
له ټولو مخفي كړئ.
د نفاق عالج له دې پرته په بل څه ممكن نه دئ چي
انسان په دې حقيقت د زړه له كومي باور وكړي چي
معامله ئې له داسي عليم او خبير رب سره ده چي د ده د
زړه له اسرارو خبر دئ ،نه ئې هغه كار ترې پټ پاته
كېږي چي په پټه ئې ترسره كوي او نه ئې هغه عزائم چي
په سينه كي ئې پټ ساتي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

التغابن
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (التغابن) دئ چي د سورې له
نهم آيت اخيستل شوى 93 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل
ئې د لومړي آيت (القدير) ،او د څلورم آيت (الصدور)
ته ورته دي ،دې ته بايد متوجه وو چي د (المؤمنون) په
څېر صيغې د غږ له پلوه (الصدور) ته ورته دي او د
(الحكيم) په څېر صيغې د غږ له پلوه (القدير) ته ورته
دي ،د آيتونو اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي
د مدني دور په لومړيو كلونو كي نازل شوي.
د سورې په پيل كي ويل شوي :د آسمانونو او زمكي هر
څه د هللا تعالى په تسبيح بوخت دي ،ټولواكي د ده ده،
ستايني له ده سره ښايي ،په هر څه توانمن دئ ،همغه
ذات دئ چي تاسو ئې پيدا كړئ ،هللا تعالى د هغه څه ښه
ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ ،آسمانونه او زمكه ئې په
سمه توگه پيدا كړي ،تاسو ته ئې صورت دركړى او ستاسو
صورت ئې غوره او ښكلى گرځولى ،د ټولو ستنېدا د ده
لوري ته ده ،په هغه څه پوهېږي چي په آسمانونو او
زمكي كي دي او په هغه څه هم پوهېږي چي تاسو ئې پټوئ
او په هغه څه هم چي تاسو ئې څرگندوئ.
له پنځم آيت تر لسم پوري دا مطالب راغلي :آيا د
مخكنيو كافرانو له حال او عاقبت خبر يئ ،د كفر او
انكار له كبله ئې هم په دنيا كي خپله سزا وڅكله او
هم د آخرت دردوونكى عذاب ورپه برخه شو .د دې سزا او
عذاب سبب دا وو چي دوى ته پيغمبران له څرگندو نښو
سره ورغلل او دوى وويل :آيا يو انسان زموږ الرښوونه
كوي؟ دوى له خپل خالق انكار وكړ ،پيغمبر ئې ونه منلو
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او بياژوندن ئې محال وگڼلو.
ورپسې مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي پر هللا تعالى او
پر پيغمبر ئې ايمان ولرئ ،پر هغه نور (كتاب) ايمان
ولرئ چي موږ نازل كړى ،هللا تعالى ستاسو د بياژوندون او
راغونډولو لپاره يوه ورځ ټاكلې ،په دغي ورځ به تاسو
ً راغونډ كړي ،څوك چي پر هللا ايمان راوړي او نېك
حتما
عمل وكړي هللا تعالى به د ده بدغوني ترې زائل كړي ،او
داسي جنتونو ته به ئې ننباسي چي ترې الندي ويالې
بهېږي ،په هغوى كي تر ابد تلپاتي ،همدا ستره بريا
ده ،او هغه چي كفر ئې وكړ او د هللا آيتونه ئې تكذيب
كړل دوى دوزخيان دي ،د دوزخ په اور كي به تلپاتي وي.
ورپسې مؤمنانو ته ويل شوي :له مصيبتونو وېره مه
لرئ ،هر مصيبت د هللا تعالى په إذن او حكم رامنځته
كېږي ،پر هللا توكل وكړئ ،له ده پرته بل معبود نشته ،د
هللا او د پيغمبر اطاعت وكړئ ،پام كوئ چي ستاسو ځيني
مېرمني او ځيني اوالد ستاسو دښمنان دي نو ترې حذر
وكړئ ،داسي نه چي د مېرمنو او اوالد مينه مو د هللا
تعالى له الري منحرف كړي ،ستاسو اموال او اوالد فقط
يوه آزموينه ده ،او په پاى كي ورته ويل شوي :له هللا
هومره ووېرېږئ چي كولى شئ ،دې ته چمتو اوسئ چي الهي
ارشادات واورئ ،د خپل رب د احكامو او الرښوونو اطاعت
وكړئ ،له هغه څه چي هللا تعالى تاسو ته دركړي انفاق
وك ړئ ،همدا سمع ،اطاعت او د هللا په الر كي انفاق ستاسو
لپاره غوره دئ ،څوك چي د خپل نفس له حرص او بخل
وساتل شو همدا دوى بريالي دي،
كه د هللا تعالى په الر كي كوم څه ولگوئ دا داسي ده لكه
چي تاسو هللا تعالى ته كوم حسنه پور وركړى وي ،هللا تعالى
هغه په خپلي ذمې د پور په توگه نيسي ،هغه به څو
برابره درته زيات كړي.
د سورې په پاى كي د لومړيو آيتونو په څېر يو ځل
بيا د هللا تعالى په اړه داسي راغلي :هللا تعالى شاكر دئ،
حليم دئ ،په پټ او څرگند پوه دئ ،عزتمن دئ ،حكيم دئ
او په هري الرښووني كي ئې حكمت مضمر دئ.
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 هغه څه چي په آسمانونو كي دي او هغه څه چي په-1
 ټولواكي د ده،زمكي كي دي د هللا په تسبيح بوخت دي
 او هغه پر هر څه توانمن،ده او ستاينه ده ته ده
 چي ځيني، دى هغه دئ چي تاسو ئې پيدا كړئ-2 ،دئ
 او هللا د هغه څه ښه،مو كافر دي او ځيني مو مؤمن
 آسمانونه او زمكه-3 ،ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ
ئې په حقه پيدا كړي او تاسو ته ئې صورت دركړى او
 او د ده لوري،ستاسو صورت ئې غوره او ښكلى گرځولى
 په هغه څه پوهېږي چي په-4 ،ته ستنېدا ده
آسمانونو او زمكي كي دي او په هغه څه هم پوهېږي
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چي تاسو ئې پټوئ او په هغه څه هم چي تاسو ئې
څرگندوئ ،او هللا د سينو په شته وو ښه پوه دئ.
( -)3-9په دې مباركو آيتونو كي هللا تعالى په دې توگه
معرفي شوى:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا تعالى په تسبيح
بوخت دي ،د حال او قال په ژبه هللا تعالى له هر عيب او
نقص منزه گڼي او د هغه په عبادت او اطاعت مشغول دي.
 ټولواكي د ده ده ،د ټول عالم واكمني د ده په واك
كي ده ،دا عالم د ده ملك دئ او دى ئې ټولواك دئ.
 ستايني له ده سره ښايي ،نه يوازي له هر عيب او
نقص منزه دئ بلكي د كمال په صفاتو متصف دئ.
 په هر څه توانمن دئ،
 همغه ذات دئ چي تاسو ئې پيدا كړئ ،چي ځيني مو
كافر دي او ځيني مو مؤمن ،په داسي حال كي چي هللا تعالى
پيدا كړي يئ خو ستاسو ځيني له خپل خالق انكار كوي او
ځيني پرې ايمان لري ،دې ته مو بايد پام وي چي هللا
تعالى نه څوك په ازل كي او په فطري توگه كافر پيدا
كړى او نه ئې كفر ته اړ كوي ،دا په خپله انسان دئ چي
په خپله خوښه يا كافر كېږي او يا مؤمن كېږي .دا
وضاحت د دې لپاره ضروري دئ چي متأسفانه ځينو د دوهم


(
فقره
دا
آيت
 )   داسي
تعبير كړې چي نه له دې آيت سره اړخ لگوي او نه د
قرآن له گڼ شمېر هغو آيتونو سره چي په ډېر صراحت او
تأكيد سره وايي :انسان د كفر يا ايمان الر په خپله
خوښه غوره كوي ،دا پرېكړه دى په خپله كوي چي د ايمان
او كفر په دوه الري كي كوم لوري ته والړ شي ،هللا تعالى
دا اختيار ده ته وركړى ،په ځانگړې الري ئې تگ ته نه
اړباسي ،د دوى تعبير داسي دئ چي گواكي هللا تعالى كافر
كافر پيدا كړى او مؤمن مؤمن ،يو ئې د دوزخ لپاره او
بل ئې د جنت لپاره!! دا تعبير نه له قرآني الرښوونو
سره تطابق لري او نه له عقل او عدل سره اړخ لگوي،
دوى دا رأيه د هغو كمزورو رواياتو تر اغېز الندي
وړاندي كوي چي د قرآن له لسگونو آيتونو سره په جدي
توگه تعارض لري ،قرآن د كافر او مؤمن صيغه د هغو
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انسانانو لپاره كاروي چي له بلوغ وروسته ئې د كفر يا
ايمان الر په داسي حال كي غوره كړې چي عقلمن وي ،تر
دې وړاندي هغه نه يوازي د دوزخ وړ نه گڼي بلكي له
الرښوونو ئې معلومېږي چي جنت ته به درومي كه څه هم
پالر او مور ئې كافران وي ،كه انسان د كفر يا ايمان
په غوره كولو كي مجبور وى نو هللا تعالى به ولي په قرآن
ِن و من شاء
ْم
ْيُؤ
بكمْ فمن شاء فل
ِن ر
ُّ م
لحق
كي ويل :و ُقل
ِ اْ
َِّّ
ْ :او ووايه :دا ستاسو د رب له لوري يو حقيقت
ُر
ْيكْف
فل
دئ ،نو څوك چي غواړي ايمان دي راوړي او د چا چي خوښه
وي كافر دي شي ،كه انسان ته د انتخاب واك او اختيار
نه وى وركړى شوى نو هللا تعالى به ولي پيغمبر او كتاب
لېږلو؟!! د دې تفصيل د الكهف د سورې د  61آيت په
تفسير كي وگورئ.
 هللا تعالى د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ،
ستاسو د ټولو كړنو شاهد دئ ،تاسو ويني چي په كومه الر
درومئ ،د كفر الر غوره كوئ كه د ايمان.
 آسمانونه او زمكه ئې په سمه توگه پيدا كړي ،نه بې
گټي او بېهوده شى په كي شته ،نه اضافي او نه له
ضرورت زيات يا كم ،هر څه ئې سم پر حق او حقيقت مبتني
پيدا كړي.
 تاسو ته ئې صورت دركړى او ستاسو صورت ئې غوره او
ښكلى گرځولى ،داسي چي تاسو ته په دې عالم كي د
اوسېدو امكان دركړي ،ټول هغه استعدادونه ئې دركړي چي
دلته د اوسېدو لپاره ورته اړ وئ،
 د ټولو ستنېدا د ده لوري ته ده ،په پاى كي د خپل
رب په لوري درومئ،
 په هغه څه پوهېږي چي په آسمانونو او زمكي كي دي
او په هغه څه هم پوهېږي چي تاسو ئې پټوئ او په هغه
څه هم چي تاسو ئې څرگندوئ ،د عالم هيڅ څه ترې پټ نه
دي ،علم ئې پر هر څه احتوى كړې،
 او هللا د سينو په شته وو ښه پوه دئ ،پوهېږي چي تاسو
په خپلو سينو كي څه پټ كړي ،عقائد او افكار مو څنگه
دي ،موخي او عزائم مو څنگه دي ،په زړه كي مو د ايمان
رڼا ده كه د كفر تياره.
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 -3آيا د هغو خبر نه دئ درغلى چي تر دې وړاندي ئې
كفر وكړ نو د خپل كار سزا ئې وڅكله ،او دوى ته
دردوونكى عذاب دئ -6 ،دا له دې كبله چي دوى ته د
دوى پيغمبران له څرگندو نښو سره ورغلل او دوى
وويل :آيا يو انسان زموږ الرښوونه كوي ،نو كفر ئې
وكړ او مخ ئې واړولو ،او هللا بې نيازي وكړه او هللا
ستايلى بې نياز دئ.
( -)7-5د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 آيا د مخكنيو كافرانو له حال او عاقبت خبر يئ،
هغه چي تر دې وړاندي ئې د كفر او انكار الر اختيار
كړه او د خپل كفر سزا ئې وڅكله ،پر دې دنيايي سزا
سربېره به په آخرت كي دردوونكى عذاب ورپه برخه شي.
 د دې سزا او عذاب سبب دا وو چي دوى ته د دوى
پيغمبران له څرگندو نښو سره ورغلل او دوى وويل :آيا
يو انسان زموږ الرښوونه كوي؟ آيا هللا تعالى زموږ د
الرښووني لپاره يو انسان د پيغمبر په توگه غوره كړى؟
ولي ئې كومه فرشته نه ده رالېږلې؟! د هللا استازى خو
بايد له هره پلوه له عادي انسانانو توپير درلودى او
داسي وى چي هر څوك پوهېدى دا د هللا رسول دئ!!
 نو كفر ئې وكړ او مخ ئې واړولو ،له دې كبله ئې له
ايمان راوړلو ډډه وكړه چي پيغمبر ئې د ځان په څېر يو
انسان وموند!!
 هللا تعالى له دوى بې نيازي وكړه ،همغسي لكه چي دوى
د هللا له پيغام او پيغمبر بې نيازي وكړه ،هللا تعالى په
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همدې اكتفاء وكړه چي د انسانانو له منځ يو پيغمبر د
دوى د الرښووني لپاره ولېږي ،دا د هللا تعالى لويه
پېرزوينه ده ،په كار خو دا وه چي دوى د هللا تعالى د دې
ستري پېرزويني په وړاندي د شكر او منني سر ټيټ كړى
وى ،خپل منعم رب ئې ستايلى ،همغه رب چي ستايلى دئ او
د دوى له عبادت او ايمان راوړلو بې نياز ،پر پيغمبر
ايمان راوړلو او نه راوړلو سره نه هللا تعالى ته كومه
گټه رسولى شي او نه كوم تاوان.















    
 
 -0هغو چي كفر ئې كړى داسي ئې انگېرلې چي هيڅ كله
به نه راپاڅول كېږي ،ووايه :داسي نه ده؛ پر خپل
ً پر
ً به راپاڅول شئ بيا به حتما
رب مي قسم چي حتما
هغه څه خبر كړى شئ چي تاسو كړي او دا هللا ته آسان
دئ.
( -)2په دې مبارك آيت كي د آخرت په اړه د كافرانو
غلطه انگېرنه داسي انځور شوې :هغو چي كفر ئې كړى
داسي ئې انگېرلې چي هيڅ كله به بېرته راژوندي نه شي،
دوى له خپل خالق انكار كوي ،پيغمبر نه مني او
بياژوندن محال گڼي ،رسول هللا ﷵ ته ويل شوي چي دوى ته
ووايي :داسي نه ده لكه چي تاسو گمان كوئ ،پر خپل رب
ً پر هغه
ً به راپاڅول شئ ،بيا به حتما
مي قسم چي حتما
څه خبر كړى شئ چي تاسو كړي ،دا كار هللا تعالى ته ډېر
آسان دئ ،هغه رب ته ستاسو بياراژوندي كول ډېر آسان
كار دئ چي آسمانونه او زمكه او تاسو ئې پيدا كړي يئ.
ً به
دلته ويل شوي :پر خپل رب مي قسم چي حتما
ً پر هغه څه خبر كړى شئ چي
راپاڅول شئ ،بيا به حتما
تاسو كړي ،پوښتنه راوالړېږي چي د رسول هللا ﹽ په دې لوړي
به د قيامت او بياژوندون منكرين څنگه قانع كېږي ،د
ماضي په اړه د يو چا لوړه خو كېدى شي مخاطب څه ناڅه
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ومني خو د مستقبل په اړه لوړه خو يوازي د كومي ژمني
او تعهد په ارتباط معتبر گڼلى شي نه د داسي څه په
اړه چي د قسم كوونكي په واك كي نه وي!! د قيامت په
اړه به د رسول هللا ﹽ معاند مخاطبين څنگه دا ادعاء او
لوړه معتبره وگڼي؟!! دې پوښتني ته د دقيق ځواب ويلو
لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرو:
په قرآن كي داسي لوړه دوه ځلي نور هم په دې توگه
راغلې:
   
     





يونس58 :
او دا خبره درنه پوښتي چي آيا دا حق دئ؟ ووايه:
هو؛ زما په خپل رب قسم چي دا له شكه پرته حق دئ ،او
تاسو عاجزوونكي نه ياست.




    



سبأ8 :
....

او هغو چي كفر ئې كړى وويل :دا د قيامت نېټه به
هيڅكله پر موږ رانشي ،ووايه :نه؛ داسي نه ده ،په خپل
ً به درباندي
هغه رب مي قسم چي پر غيب پوه دئ حتما
راشي،
كه لږ ځير شو نو راته جوته كېږي چي په ټولو دغو
دريو مواردو كي د قيامت او بياژوندون په اړه د (رب)
په نامه لوړه شوې ،رب پيدا كوونكي او پالونكي ته
وايي ،د قرآن پ ه ټولو دا راز قسمونو كي (مقسم به) د
ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي كېږي،
دلته هم د هللا تعالى د (ربوبيت) صفت د دې وينا لپاره د
شاهد په توگه وړاندي شوى چي خلك به له خپلو قبرونو
بياراپاڅول كېږي ،يعني هغه هللا چي زه ئې پيدا كړى او
روزلى يم او دې حد ته ئې رارسولى يم هغه به خود پر
دې قادر وي چي ټول انسانان بياراژوندي كړي ،او دا
هغه استدالل دئ چي په قرآن كي په مكرره توگه او بېلو
بېلو الفاظو سره راغلى.
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 -8نو پر هللا او د ده پر پيغمبر او پر هغه نور
ايمان راوړئ چي موږ نازل كړى ،او هللا پر هغه څه ښه
خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)3د دې مبارك آيت مهم مهم مطالب دا دي:
 پر هللا تعالى ايمان راوړئ،
 د هللا پر پيغمبر ايمان راوړئ،
 پر هغه نور (كتاب) ايمان راوړئ چي موږ نازل كړى،
دا كتاب ستاسو لپاره روڼ مشعل دئ ،سم تگلورى ،ښه او
بد ،مضر او مفيد او دوست او دښمن درښيي،
 بايد په دې باور ولرئ چي هللا تعالى پر هغه څه ښه
خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.








   



  






   









  
   

 -5هغه ورځ چي تاسو به د راغونډېدو ورځي ته
راغونډ كړي ،همدا د تغابن ورځ (د گټي يا تاوان
ورځ) ده ،او څوك چي پر هللا ايمان راوړي او نېك عمل
وكړي بدغوني به ئې ترې زائل كړي او داسي جنتونو

د قرآن پلوشې
التغابن
035

ته به ئې ننباسي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،په
هغوى كي تر ابد تلپاته ،همدا ستره بريا ده-10 ،
او هغه چي كفر ئې وكړ او زما آيتونه ئې تكذيب كړل
دوى د اور خاوندان دي ،په هغه كي تلپاته ،او د
ورستنېدو څومره بد ځاى.
( -)91-1د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 هللا تعالى ستاسو د بياژوندون او راغونډولو لپاره
ً راغونډ كړي،
يوه ورځ ټاكلې ،په دغي ورځ به تاسو حتما
 همدا د تغابن ورځ ده ،تغابن يعني هغه غبن او دوكه
چي څوك ئې د بل د غولولو ،د كومي گټي ترالسه كولو او
بل ته د ضرر رسولو په موخه كوي ،د قيامت په ورځ او
په الهي محكمې كي به هر چا ته جوته شي چي گټه ئې كړې
كه تاوان ،نو دا د حقيقي گټي او تاوان ورځ ده،
 څوك چي پر هللا ايمان راوړي او نېك عمل وكړي هللا تعالى
به د ده بدغوني ترې زائل كړي ،د دوى بد بد خصلتونه،
هغه بد عادات او اطوار چي تر ايمان وړاندي او د كفر
په حالت كي د دوى د عملي او اخالقي شخصيت برخي وې؛ د
ايمان غېږي ته په راتلو سره به خپل خپل ځاى ښايسته
اخالقو او نېكو كړنو ته پرېږدي ،افكار ،اطوار او اخالق
به ئې اصالح شي ،هللا تعالى به د روزني ،تربيت او اصالح
دروازې د دوى پر مخ پرانيزي ،د دوى بدغوني به ترې
وپوښي ،د سيئات معنى بدغوني 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،
 هللا تعالى به دوى داسي جنتونو ته ننباسي چي ترې
الندي ويالې بهېږي ،په هغوى كي تر ابد تلپاتي ،همدا
ستره بريا ده،
 او هغه چي كفر ئې وكړ او د هللا آيتونه ئې تكذيب كړل
دوى دوزخيان دي ،د دوزخ په اور كي به تلپاتي وي ،د
ورستنېدو څومره بد ځاى.
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 -11هيڅ مصيبت نه واقع كېږي مگر د هللا په اذن او
اراده او څوك چي پر هللا ايمان لري هغه ئې زړه هدايت
كړي او هللا په هر څه ښه پوه دئ.

( -)99د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 هر مصيبت؛ كه ووړ وي كه ستر؛ كه د انسان په
ارتباط وي او كه د عالم د كوم بل مخلوق په ارتباط؛ د
هللا تعالى په إذن او حكم رامنځته كېږي ،قرآن دلته او د
مصيبت اړوند نورو آيتونو په ترڅ كي موږ ته الرښوونه
كوي چي د هري پېښي وقوع او د هر مصيبت نزول د هللا له
سننو سره سم ،د مخكي ليكل شوې پرېكړي مطابق او د هللا
تعالى په اراده او إذن رامنځته كېږي.
 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.
دې ته مو پام وي چي كله مصيبت د گناه دنيايي سزا
وي ،له داسي مصيبت سره كله يو انسان د خپلي گناه له
كبله مخامخ كېږي او 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 ( )84-83آيتونو په تفسير كي
وگورئ.
د التوبه د مباركي سورې په يو پنځوسم آيت كي
مسلمانانو ته په دې اړه داسي الرښوونه شوې:
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التوبة59:
(ورته)ووايه :هيڅكله له هغه پرته څه نه رارسېږي چي هللا
راته ليكلي ،هغه مو موال دئ او مؤمنان خو بايد پر هللا
توكل وكړي.
دا روايات د مصيبتونو په اړه د يوه مؤمن بنده
باور داسي انځوروي:
ه
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ِنِ إ
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ُهيْب قال قال رسُول
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فكان خيْر
َّ ُ
له صهيب ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :د مؤمن شأن
ته حيرانتيا ده ،هر حال ئې غوره دئ ،او دا له مؤمن
پرته د هيچا نه په برخه كېږي ،كه سوكالي ورپه برخه
شي شكر كوي او همدا د ده په خير دئ ،او كه كړاو
ورورسېږي صبر كوي نو همدا د ده په خير وي.
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له جابر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :تر هغه يو
بنده ايمان نه لري چي د خير او شر اړوند تقدير باندي
ايمان رانه وړي ،تر هغه چي پوه شي :هغه مصيبت چي
وررسېدلى داسي نه وو چي دى ترې خطا شي او هغه چي دى
ترې خطا شوى داسي نه وو چي ده ته به رسېدلى وو.
د آيت په پاى كي ويل شوي :هللا په هر څه ښه پوه دئ،
يعني هللا تعالى پوهېږي چي يو مصيبت كله راځي ،ولي
راځي ،چېري راځي او څوك پرې اخته كېږي ،د خپل جامع
او كامل علم له مخي تاسو ته الرښوونه كوي چي هر مصيبت
د هللا په إذن راځي نه په خپل سر.
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 -12او د هللا اطاعت وكړئ او د پيغمبر اطاعت وكړئ،
او كه مخ واړوئ نو زموږ پر استازي له څرگند ابالغ
پرته بل څه نشته.

( -)96په دې مبارك آيت كي موږ ته ويل شوي:
 د هللا تعالى او د ده د رسول ﷵ اطاعت وكړئ ،موږ ئې د
ايمان تر څنگ په اطاعت مكلف كړي يو ،ايمان د مؤمن په
ژوند كي د صالح عمل په توگه راڅرگندېږي ،صالح عمل
هغه عمل دئ چي هللا تعالى او د هغه پيغمبر موږ ته
راښودلى او موږ ئې پرې مكلف كړي يو.
 كه د هللا او د هغه د پيغمبر له اطاعت مخ واړوئ نو
پيغمبر له دې پرته په بل څه نه دئ مأمور شوى چي د
خپل رب پيغام په څرگنده تو گه خلكو ته ورسوي ،دې ته
مو بايد پام وي چي رسول هللا ﷵ د تبليغ تر څنگ جهاد
كړى ،د دښمن په خالف ئې وسله كارولې ،نو د دې آيت
معنى دا نه ده چي رسول هللا ﷵ له تبليغ پرته بل مأموريت
او مكلفيت نه درلود ،معنى ئې دا ده چي دلته د مخاطب
په اړه د ده مكلفيت په گوته شوى ،مكلفيت ئې په دې كي
خالصه كېږي چي د خپل رب پيغام دوى ته په بشپړه توگه
او امانت سره ورسوي ،هغوى مجبورولى نشي ،له ده دا
پوښتنه نه كېږي چي دوى ولي ايمان رانه وړ ،متأسفانه
ځيني دا آيت هم په ناسمه توگه تعبيروي او په ناسمه
توگه ئې كاروي ،داسي انگېري يا داسي ښيي چي پيغمبر ﷵ
او مؤمنان يوازې په تبليغ مكلف دي ،كله چي د كومي
وينا فرصت ترالسه كړي نو په پاى كي ئې وايي :و ما
علينا اال البالغ ،حال دا چي د بالغ تر څنگ گڼ شمېر نور
مسئوليتونه لرو ،تر بالغ يو گام وړاندي موږ په امر
بالمعروف او نهي عن المنكر مكلف يو ،د هللا په الر كي په
خپل مال او نفس سره جهاد باندي مكلف يو.
 دې ته مو هم پام وي چي دا آيت له مخكني او
وروستني سره خاص ارتباط لري او په گډه يو مضمون
جوړوي ،ارتباط ئې داسي دئ چي مصيبتونه د هللا په إذن
راځي ،كه هللا تعالى ونه غواړي هيڅوك كه هر څومره
ځواكمن وي تاسو ته كوم تاوان نه شي دررسولى ،له
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ځواكمنو دښمنانو مه وېرېږئ ،داسي نه چي د دوى له زور
ځواك او د دوى په الس له ځورونو وېره تاسو د ايمان له
الري منحرف كړي او د هللا او د ده د رسول اطاعت پرېږدئ.










 
 -13هللا هغه دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،او
مؤمنان بايد پر هللا توكل وكړي.
( -)98دلته مؤمنانو ته ويل شوي :له هللا تعالى پرته بل
معبود نشته ،مؤمنان بايد پر هللا تعالى توكل وكړي .دا
آيت او مخكني ښيي چي د يوه مؤمن مبلغ لپاره څو خبري
ضروري دي:
 بايد تبليغ ئې څرگند وي ،حقائق په څرگندو الفاظو
خلكو ته ورسوي ،حق او باطل سره خلط نه كړي ،مجامله
ونه كړي ،له مداهنت او مجامله گري ډډه وكړي،
 له مصيبتونو وېره ونه لري ،په دې باور وي چي د هللا
تعالى له اجازې او إذن پرته له كوم مصيبت سره نه
مخامخ كېږي ،نو له هللا تعالى پرته له بل چا وېره ونه
لري،
 پر هللا تعالى توكل وكړي ،ځان خپل رب ته وسپاري ،هغه
ځان ته كافي وگڼي،
څوك چي دا درې صفات ونه لري نشي كولى د هللا د دين
بريالى او موفق مبلغ شي.
دا مطلب د التوبه په سوره كي په دې توگه راغلى:
    






    





   

التوبه18 :
ً چي د هللا جوماتونه يوازي هغه څوك آبادولى شي
يقينا
چي پر هللا او د آخرت پر ورځي ئې ايمان راوړى ،لمونځ ئې
كړى ،زكات ئې وركړى او له هللا پرته (له هيچا) نه دئ
وېرېدلى ،نو ښايي چي همدا خلك به د هدايت شوو له ډلي

التغابن
د قرآن پلوشې
064
وي.
په دې مبارك آيت كي د هغو كسانو مواصفات بيان شوي
چي په مادي او معنوي لحاظ د جوماتونو د آبادولو
وړتيا لري:
 پر هللا تعالى ئې ايمان راوړى،
 د آخرت پر ورځي باور لري،
 لمونځ ئې كړى،
 زكات ئې وركړى او
 له هللا تعالى پرته له بل چا نه دئ وېرېدلى.
په چا كي چي دا پنځه صفات نه وي هغه د هللا تعالى د
جوماتونو رښتينى خدمتگار نشي كېدى ،هو؛ هغه څوك به
څنگه له جومات د حق سنگر جوړ كړي او له منبر به د حق
ږغ لوړ كړي چي ډارن دئ او له هللا تعالى پرته له بل چا
وېرېږي؟! له بل چا د رزق او روزي طمع لري ،له بل چا
په خپل رزق او روزي وېره لري ،د بل جيب ته ئې سترگي
وي؟ څوك چي په خپله پر خداى او آخرت رښتينى ايمان نه
لري بل به څنگه رښتيني ايمان ته هدايت كړي؟! د چا چي
خپل لمونځ رښتينى لمونځ نه وي څنگه به په لمانځه كي
د بل سم امامت كوي؟! څوك چي د مال قربانولو ته چمتو
نه وي بل به څنگه د خپل سر او مال قربانولو ته چمتو
كړي ،ډارن او جبون انسان نه په مسجد كي د خلكو سم
امامت كولى شي ،نه په سنگر كي او نه په نورو ديني
چارو كي د مسلمانانو سمه الرښوونه.
يعني له معنوي پلوه د جوماتونو او مساجدو د
اعماركار هغه خلك كولى شي چي صفات ئې په دې آيت كي
ښودل شوي ،د جوماتونو ظاهري آبادي او اعمار بېل كار
دئ او د هدايت له پلوه ئې رغول او اعمار بېل .لكه چي
په يوه روايت كي راغلي چي په آخره زمانه كي به
جوماتونه په ظاهر كي ښه آباد ،مزين او ښايسته وي خو
د هدايت له پلوه به خراب او وران وي.
جوماتونه د هدايت له ناحيې هغه څوك آبادولى شي او
هغه داعي د هللا د دين خدمت كولى شي چي د مخكنيو صفاتو
ترڅنگ ،دا صفت هم ولري چي له هللا جل شأنه پرته له بل
چا ونه وېرېږي.
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ً چي ستاسو له
 -14اې هغو چي ايمان ئې راوړى! يقينا
مېرمنو او ستاسو له اوالد ځيني ستاسو دښمنان دي نو
ترې حذر وكړئ ،او كه عفو وكړئ ،مخ واړوئ او بخښنه
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ -13 ،يقينا
وكړئ نو يقينا
ً
چي ستاسو اموال او ستاسو اوالد فقط يوه آزموينه
ده ،او هللا داسي دئ چي د هغه په نزد كي ستر اجر دئ.
( -)95-93د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
ً چي ستاسو ځيني مېرمني
 مؤمنانو ته ويل شوي :يقينا
او ځيني اوالد ستاسو دښمنان دي نو ترې حذر وكړئ ،داسي
نه چي د مېرمنو او اوالد مينه مو د هللا تعالى له الري
منحرف كړي ،هغه خپلوان چي تاسو د حق له الري كږوي،
حرامو ته مو هڅوي ،د هللا په الر كي له جهاد مو منع كوي،
ستاسو عزم او اراده سستوي ،هغوى ته د دښمن په سترگه
وگورئ ،مه پرېږدئ چي دوى مو له هللا لري او له دين
منحرف كړي،
 خو كه د دوى په وړاندي د عفوي ،اغماض او بخښني الر
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ ،لكه څنگه
غوره كړئ نو يقينا
چي ستاسو رب مهربان بخښونكى دئ تاسو هم د مهربانۍ او
بخښني الر غوره كړئ ،همدا صفات په ځان كي راپيدا كړئ،
هللا تعالى تاسو له خپلوانو سره دښمنۍ ته نه هڅوي ،د
دوى له دښمنۍ مو ځان ساتني ته بلي ،له هغوى سره د
عفوي ،اغماض او بخښني تگالره غوره كولى شئ خو پام كوئ
چي هغوى مو بې الري نه كړي.
ً چي ستاسو اموال او اوالد فقط يوه آزموينه
 يقينا
ده ،كله به مال ستاسو په وړاندي د يوې آزمويني په
توگه راڅرگند شي ،هغه به تا د ځان لوري ته راكاږي ،د
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مال په راټولولو ،زياتولو او ذخيره كولو به دي
مشغولوي ،د هللا په الر كي له انفاق به دي منع كوي ،له
حرامو الرو د مال ترالسه كولو ته به دي هڅوي ،او كله
به د اوالد مينه تا د هللا په الر كي له جهاد ،انفاق او
قربانۍ راتموي ،هڅه وكړه چي په دې آزموينو كي بريالى
شې ،هللا تعالى او د هغه الرښود دين تا د مال له ترالسه
كولو او له اوالد سره له ميني نه يوازي نه منع كوي
بلكي دواړو ته دي هڅوي ،خو په خپل حد كي ،او دومره
چي ستا ايمان ته صدمه ونه رسوي ،له سمي الري دي كوږ
نه كړي او حرامو ته دي ونه هڅوي.
 له هللا تعالى سره ستر اجر دئ ،د دې اجر ترالسه كولو
لټه وكړه ،مال ته د وسيلې په سترگه گوره او اوالد ته
د داسي همسفر په سترگه چي له تا سره يو ځاى د هللا په
لوري درومي ،اصلي موخه دي بايد الهي ستر اجر ترالسه
كول وي.








    
   














  


  
 -16نو له هللا هومره ووېرېږئ چي كولى شئ ،واورئ،
اطاعت وكړئ او انفاق وكړئ چي همدا ستاسو لپاره
غوره دئ ،او څوك چي د خپل نفس له حرص او بخل
وساتل شو همدا دوى بريالي دي -10 ،كه هللا ته كوم
غوره پور په پور وركړئ تاسو ته به ئې څو برابره
زيات كړي او بخښنه به درته وكړي ،او هللا د زغم
خاوند مننونكى دئ -18 ،په پټ او څرگند پوه باحكمت

د قرآن پلوشې
التغابن
060

عزتمن دئ.
( -)93-97په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته څو مهمي
الرښووني شوې:
 له هللا هومره ووېرېږئ چي كولى شئ ،د خپل وس په
اندازه ،هومره چي له هللا تعالى سره ښايي او هومره چي
له يوه واقعي بنده سره ښايي ،هللا تعالى تاسو په داسي
څه نه يئ گمارلي چي ستاسو تر وس او توان لوړ وي،
 دې ته چمتو اوسئ چي الهي ارشادات واورئ،
 د خپل رب د احكامو او الرښوونو اطاعت وكړئ،
 له هغه څه چي هللا تعالى تاسو ته دركړي انفاق وكړئ،
 همدا سمع ،اطاعت او د هللا په الر كي انفاق ستاسو
لپاره غوره دئ،
 څوك چي د خپل نفس له حرص او بخل وساتل شو همدا
دوى بريالي دي،
 كه د هللا تعالى په الر كي كوم څه ولگوئ دا داسي ده
لكه چي تاسو هللا تعالى ته كوم حسنه پور وركړى وي ،هللا
تعالى هغه په خپلي ذمې د پور په توگه نيسي ،هغه به
څو برابره درته زيات كړي ،پر دې سربېره به همدا
انفاق د دې باعث شي چي هللا تعالى ستاسو گناهونه درته
وبخښي،
 دې ته متوجه اوسئ چي ستاسو معامله له هغه رب سره
ده چي شاكر دئ ،د خپلو بندگانو د قربانيو قدر كوي او
څو برابره بدله وركوي ،حليم دئ ،د زغم خاوند دئ ،له
خپل بنده سره د زغم له مخي معامله كوي ،په پټ او
څرگند پوه دئ ،ستاسو هيڅ څه ترې پټ نه دي ،برالسى او
عزتمن دئ ،په هر څه كي ستاسو لپاره كافي دئ ،حكيم دئ
او په هري الرښووني كي ئې حكمت مضمر دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الطالق
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (الطالق) دئ چي د سورې له
لومړي آيت اخيستل شوى ،دا نوم د سورې د مضامينو
لپاره ښكلى عنوان هم دئ 90 ،آيتونه لري ،د ټولو
ً) ته ورته دي،
آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (امرا
شپږم آيت ئې په (اخرىٰ) پاى ته رسېدلى چي د غږ له
پلوه له نورو سره په هغه صورت كي ورته كېږي چي له
تنوين پرته ولوستل شي او د هر آيت په پاى كي توقف
ً) د (امرا) په څېر تلفظ شي .د آيتونو
وشي ،يعني (امرا
اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مدني دور
په وروستيو كلونو كي نازل شوي .د سورې له متن
معلومېږي چي د البقره او النساء له سورتونو وروسته
نازله شوې.
د سورې په پيل كي راغلي :كله چي خپلو مېرمنو ته
طالق وركوئ نو دا طالق بايد د دوى عدت ته په پام سره
وي ،يعني د حيض په حالت كي طالق مه وركوئ ،په هغه طهر
كي هم طالق مه وركوئ چي په هغه كي مو نږدېكت ورسره
كړى ،له حيض وروسته او له نږدېكت وړاندي طالق وركړئ،
بيا ويل شوي :د طالق اړوند احكام هغه الهي پولي دي چي
حالل او حرام سره بېلوي ،تاسو مكلف يئ له دې پولو
ً
وانه وړئ ،څوك چي له الهي پولو تېرى وكړي نو يقينا
چي پر خپل ځان ئې ظلم كړى او ځان ته ئې تاوان رسولى.
بيا مؤمنانو ته دا الرښوونه شوې چي كله طالق شوې
مېرمني د خپل عدت پاى ته نږدې شي نو يا ئې په غوره
توگه ايساري كړئ ،يا ئې په غوره توگه رخصتي كړئ ،او
پر دغه كار دوه عادل مسلمانان شاهدان ونيسئ ،هم د
رجوع په ارتباط شاهدان ونيسئ او هم د طالق په ارتباط،
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دا يوه الهي سپارښتنه او سنت دئ ،په نه كولو سره ئې
يوه الهي الرښوونه او سنت ترك كېږي ،كه څه هم رجوع او
طالق ئې له شاهد پرته هم جائز دي.
بيا د عدت احكام راغلي ،پيل ئې په دې سره شوى:
ستاسي هغه مېرمني چي له حيض ناهيلې شوې دي كه شكمن
شوئ نو عدت ئې درې مياشتي دئ ،او د هغو هم درې
مياشتي دئ چي حيض نه كوي.
بيا ويل شوي :طالق شوې مېرمني د خپل عدت تر
بشپړېدو پوري په هغه ځاى كي واوسوئ چي تاسو په خپله
په كي اوسئ ،له خپل توان سره سم ،يعني د دوى اسكان
او اطعام بايد ستاسو له وس سره متناسب وي،
ورپسې د مسلمانانو پام هغو تاريخي پېښو ته اړول
شوى چي ځينو د هللا تعالى او د هغه د پيغمبر له الرښوونو
سرغړاوى كړى او له كبله ئې له شديد الهي عذاب سره
مخامخ شوي ،وايي :وگورئ چي له تاسو وړاندي څومره
داسي كلي او كليوال تېر شوي چي د هللا تعالى او د ده د
پيغمبرانو له امر ئې سرغړاوى وكړ چي له كبله ئې هللا
تعالى سخته محاسبه ورسره وكړه او په ناوړه عذاب ئې
اخته كړل!! دوى د خپلو كړنو سزا او وبال وڅكلو او د
كار پايله ئې تاوان وو!
د سورې په پاى كي دا الرښوونه مومو :هللا همغه ذات دئ
چي اوه آسمانونه ئې پيدا كړل او له زمكي هم د هغوى
په څېر اوه زمكي ،د دوى تر منځ د هللا تعالى اوامر او
ً
احكام ساري او جاري دي ،ترڅو په دې پوه شئ چي يقينا
ً
هللا پر هر څه توانمن دئ او دا چي هللا پر هر څه علما
احاطه كړې.
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 -1اې نبي! كله چي ښځو ته طالق وركوئ نو د دوى عدت
ته په پام سره هغوى طالقي كړئ او دا عدت وشمېرئ،
او له خپل رب هللا ووېرېږئ ،مه ئې تاسو د دوى له
اړوند خونو باسئ او نه دي دوى وځي مگر دا چي د
فحش كوم څرگند كار ترسره كړي ،او همدا الهي پولي
دي ،او څوك چي له الهي پولو تېرى وكړي نو يقينا
ً
چي پر خپل ځان ئې ظلم كړى ،ته نه پوهېږې؛ ښايي هللا
به له دې وروسته كوم نوى حالت رامنځته كړي.
( -)1په دې مبارك آيت كي د طالق په اړه څو مهمي
الرښووني شوې:
 كله چي خپلو مېرمنو ته طالق وركوئ نو دا طالق بايد
د دوى عدت ته په پام سره وي ،يعني د حيض په حالت كي
طالق مه وركوئ ،په هغه طهر كي هم طالق مه وركوئ چي په
هغه كي مو نږدېكت ورسره كړى ،له حيض وروسته او له
نږدېكت وړاندي طالق وركړئ ،په دې كي دوه مصلحتونه په
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پام كي نيول شوي :په طالق كي له تلوار مخنيوى كېږي،
خاوند ته دا فرصت وركوي چي په سړه سينه او هغه مهال
د طالق پرېكړه وكړي چي مېرمن ئې له حيض وتلې ،جنسي
تمايل ئې نږدېكت ته هڅوي خو دى له مېرمني سره خپلو
ستونزو ته په پام سره د طالق اراده لري ،كه دا مهال
بيا هم هغه غواړي د طالق پرېكړه عملي كړي نو د دې
ً هغه له خپلي مېرمني سره گډ
معنى به دا وي چي يقينا
ژوند نشي كولى .له بلي خوا به د مطلقه مېرمني عدت
بشپړ درې حيضه شي.
ښه به وي چي د طالق په اړه د قرآن هغه الرښووني هم
دلته ذكر كړو چي په نورو سورتونو كي راغلي ،د البقره
سورې په الندي آيتونو كي داسي راغلي:






     
    
   
   




... البقره228 :

طالقي شوې ښځي دي د ځان په اړه تر درې واري حيضه
انتظار وكړي او د هغه څه پټول ورته روا نه دي چي هللا
تعالى د دوى په رحم كي پيدا كړى ،كه پر هللا او د آخرت
پر ورځ ايمان لري ،په دې (موده) كي د دوى مېړونه تر
هر چا زيات د دې وړ او مستحق دي چي دوى بېرته
راوگرځوي( .په دې شرط چي) د روغي جوړي اراده ولري.
طالقي شوې ښځي به تر درې واري حيضه انتظار كوي ،تر
څو دا خبره په يقيني توگه څرگنده شي چي په رحم كي څه
لري كه نه ،د انتظار په دې مودې كي د هغې مخكنى
خاوند تر بل هر چا د دې مستحق او وړ دئ چي ورسره
روغه جوړه او هغې ته رجوع وكړي ،خو په دې شرط چي
دواړه د جوړ جاړي او اصالح اراده ولري او يو د بل د
حقوقو مراعات وكړي ،يعني مېړه ته دا حق وركړى شوى چي
د عدت تر بشپړېدو وړاندي رجوع وكړي ،په دې مودې كي
مطلقه مېرمن د نكاح په قيد كي پاته ده.











طالق
ال
002
د قرآن پلوشې



....

البقره225 :
طالق دوه ځلي وي ،نور ئې يا په ښه توگه ساتل دي او يا
ئې په ښايسته توگه پرېښودل...
     
















...




البقره230 :
نو كه ئې (درېيم ځل) طالق وركړ ،بيا نو تر هغه دا
مېرمن ورته روا نه دي چي له ده پرته له بل مېړه سره
نكاح وكړي ،نو كه هغه طالقه كړه يا مړ شو ،بيا په دوى
دواړو څه گناه نشته چي يو بل ته رجوع وكړي ،كه ئې دا
گمان كولو چي الهي حدود پاللى شي،



  



البقره234 :
...  

او له تاسو چي څوك مري او مېرمني (ترشا ) پرېږدي ،دا
مېرمني دي تر لس باندي څلورو مياشتو د ځان په اړه
انتظار وكړي،



   




    
   
   

االحزاب31 :
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.
په دغو مباركو آيتونو كي د طالق په اړه دا الرښووني
شوې:
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 يو مېړه خپلي مېرمني ته يوازي درې ځلي طالق وركولى
شي،
 د يو ځل او دوه ځله طالق په صورت كي مېړه ته دا حق
وركړى شوى چي د عدت په منځ كي له نكاح پرته خپلي
مېرمني ته رجوع وكړي ،خو د عدت له تېرېدو وروسته
يوازي د مجددي نكاح په صورت كي رجوع كولى شي ،د
درېيم طالق په صورت كي د دوى تر منځ تر هغه بيا نكاح
نشي كېدى چي دا مطلقه مېرمن له كوم بل چا سره نكاح
وكړي او هغه نكاح په طالق منتج شي ،خو دا نكاح او طالق
به د كومي حيلې په توگه نه وي.
 هغه مطلقه ښځه چي له مېړه سره ئې نږدېكت شوى وي
عدت ئې درې حيضه دئ ،مېړه كولى شي د يوه او دوه حيض
وروسته له خپل طالق رجوع وكړي او له نكاح پرته له
مېرمني سره نږدېكت وكړي  ،خو د درېيم حيض له تېرېدو
وروسته د مجددي نكاح په صورت كي نږدېكت كولى شي ،خو
كه ئې درې طالقه وركړي وي نو دا درې حيضه د رجوع
لپاره نه دي بلكي د دې لپاره دي چي په دې مودې كي له
بل چا سره نكاح نشي كولى.
د هغي مېرمني لپاره كوم عدت نشته چي خاوند ئې تر

نږدېكت وړاندي هغې ته طالق وركړى وي.
 هغه مېرمن چي خاوند ئې ومري عدت ئې څلور مياشتي
او لس ورځي دئ،
 د الطالق په سورې كي مؤمنانو ته د طالق او عدت
اړوند قضاياوو په ارتباط مزيد الرښووني شوې ،داسي چي
دا كار په سړه سينه او له غور او دقت وروسته او داسي
مهال وكړي چي طالق وركوونكي ته د سمي پرېكړي مجال
برابر شوى وي ،دا ځكه چي طالق د يوه ضرورت له مخي
جائز كړى شوى ،رسول هللا ﹽ فرمايي :هللا تعالى هيڅ داسي شى
نه دئ حالل كړى چي تر طالق زيات ورته منفور وي :ما أحل
َّ
ِ ،رواه ابوداْد ،همد راز
ِن الطَّالق
ِ م
ِليْه
بغض إ
َُّهللا شيْئ
ًا أْ
فرمايي :د هللا تعالى په نزد كي تر ټولو كركجن حالل طالق
ُ .رواه ابوداْد.
ىَّهللا تعالى الطَّالق
ِلِ
ِ إ
لحالل
بغضُ اْ
دئ :أْ
 مؤمنانو ته ويل شوي چي د طالق په كار كي له هللا
تعالى ووېرېږئ ،يعني الهي الرښووني په دقت او احتياط
سره مراعات كړئ ،د هوى او هوس په غوښتنه نه بلكي هغه
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مهال دا كار وكړئ چي بله چاره نه وي او ستاسو ټولو
تدبيرونو ستونزه نه وي حل كړې.
 د عدت په مودې كي مطلقه مېرمني له خپلو مخكنيو
استوگنځيو مه باسي ،دوى دي هم په خپله د وتلو تكل نه
كوي ،مگر دا چي د فحش كوم څرگند كار ترسره كړي ،وتل
ئې د رجوع ،روغي جوړي ،پخال كېدو او بيا نكاح مجال له
منځه وړي.
 د طالق اړوند احكام هغه الهي پولي دي چي حالل او
حرام سره بېلوي ،تاسو مكلف يئ له دې پولو وانه وړئ،
ً چي پر خپل
څوك چي له الهي پولو تېرى وكړي نو يقينا
ځان ئې ظلم كړى،
 تاسو نه پوهېږئ ،د خپلو پرېكړو له پايلو خبر نه
يئ ،نه پوهېږئ چي په طالق كي تلوار ،د احساساتو او
جذباتو له مخي پرېكړه ،له حكمت او تدبر كار نه
اخيستل بدي پايلي لري ،ښايي هللا تعالى به له دې وروسته
كوم نوى حالت رامنځته كړي ،ستاسو خپل منځۍ ستونزه به
حل شي ،د بي اعتمادي فضاء به ختمه شي ،دې ته به
متوجه شئ چي تر طالق گډ ژوند درته غوره دئ.
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 -2نو كله چي خپلو نېټو ته ورسېدلې نو يا ئې په
غوره توگه ايساري كړئ او يا ئې په غوره توگه بېلي
كړئ ،او له خپل منځه دوه د عدل خاوندان شاهد
ونيسئ ،او شهادت د هللا لپاره اداء كړئ ،دا هغه څه
دي چي په هغه سره هغه چا ته نصيحت كېږي چي پر هللا
او د آخرت پر ورځي ايمان لري ،او څوك چي له هللا
وېرېږي؛ د نجات الر به ورته پرانيزي -3 ،او له
داسي الري به رزق او روزي وركړي چي گمان ئې هم نه
كوي ،او څوك چي پر هللا توكل وكړي نو هغه ورته كافي
ً چي هللا خپل كار ته رسېدونكى دئ ،بې شكه
دئ ،يقينا
چي هللا د هر كار لپاره حد او نېټه ټاكلې ده.
( -)3-2د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 كله چي طالق شوې مېرمني د خپل عدت پاى ته نږدې شي
نو يا ئې په غوره توگه ايساري كړئ ،په رجوع سره د
طالق ترسره كېدو مخنيوى وكړئ ،او يا ئې په غوره توگه
بېلي كړئ.
د عبد هللا بن عمر ﷵ له لوري خپلي مېرمني ته د طالق
وركولو قصه د دې حكم ښه وضاحت كوي :هغه خپلي مېرمني
ته د حيض په حالت كي طالق وركړ ،عمر ﷵ موضوع رسول هللا ﷵ
ته ياده كړه ،رسول هللا ﷵ په دې خبري ناراض شو او وئې
فرمايل :هغه ته ووايه چي خپلي مېرمني ته رجوع وكړي،
بيا كله چي ئې حيض راشي او ترې فارغه شي او بيا ئې
حيض راشي او ترې ووځي كه غواړي نو د دغه طهر په حالت
كي او له رجوع وړاندي دي طالق وركړي.
همدا راز په بل روايت كي راغلي چي يوه سړي خپلي
مېرمني ته په يوه وخت درې ځلي طالق وركړ ،رسول هللا ﷵ ته
اطالع ورسېده ،سخت غصه شو ،دومره چي ودرېدو او وئې
ويل :آيا د هللا له كتاب سره په داسي حال كي لوبي كوي
چي زه ال ستاسو په منځ كي يم؟!! رسول هللا ﷵ داسي طالق چي
په يوه وخت كي درې ځلي وي د هللا تعالى د الرښوونو خالف
عمل گڼلى ،هغه ته ئې د گناه په سترگه كتلي ،خو طالق
ئې معتبر گڼلى ،هغه چا ته ئې چي دا كار ئې كړى
فرمايلي :طالق واقع شو خو تا د هللا د كتاب مخالفت كړى.
دغو الهي الرښوونو او معتبرو رواياتو ته په پام
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سره ټول ائمه او فقهاء پر دې متفق دي چي كه څه هم په
يوه وخت درې ځلي طالق وركول د قرآن او سنت خالف عمل دئ
خو طالق واقع كېږي،

( 
 د آيت د دې فقرې
 :   او څوك چي له هللا
وېرېږي ،د نجات الر به ورته پرانيزي) په اړه مفسرينو
ويلي چي له مخرج مراد دا دئ چي كه ئې د پورتنيو
الرښوونو مطابق عمل وكړ نو هللا تعالى به له رامنځته
ك ېدونكو ستونزو د وتلو الر ورته پرانيزي كه نه نو ترې
محروم به شي ،يعني كه ئې درې ځلي يو ځايي طالق وركړ
او په دې سره ئې د الهي الرښوونو التزام ونه كړ نو دا
مخرج ئې په خپل الس له منځه وړى.
 پر دغه كار دوه عادل مسلمانان شاهدان ونيسئ ،هم د
رجوع په ارتباط شاهدان ونيسئ او هم د طالق په ارتباط،
دا سنت دئ ،په نه كولو سره ئې يو سنت ترك كېږي ،كه
څه هم رجوع او طالق ئې له شاهد پرته هم جائز دي .دا
الرښوونه يوازي د دې لپاره ده چي كه وروسته كومه نزاع
رامنځته شي نو د شاهدانو حضور به د نزاع په حل كي
مرسته وكړي .دا كټ مټ داسي ده لكه په پېر پلور كي چي
د شاهدانو نيولو سپارښتنه شوې.
 شهادت د هللا لپاره له كوم تحريف او غرض پرته په
صادقانه توگه اداء كړئ.
 دا هغه الرښووني دي چي هللا تعالى هغو مؤمنانو ته پرې
نصيحت كوي چي پر هللا او د آخرت پر ورځي ايمان لري.
 څوك چي له هللا تعالى وېرېږي او د تقوى الر غوره كوي
نو هللا تعالى به هغه ته له ستونزو او كړاوونو د وتلو
الر پرانيزي او له هغي الري به رزق او روزي وركړي چي
گمان ئې هم نه كوي ،په خيال كي ئې نه گرځي او تصور
ئې هم نشي كولى.
 څوك چي پر هللا تعالى توكل وكړي نو هغه ورته كافي
دئ.
 هللا تعالى خپل كار ته رسېدونكى دئ ،خپلي پرېكړي
ً عملي كوي او خپل وعد او وعيد هرومرو ترسره كوي،
حتما
څه چي وغواړي ترسره كوي ئې.
 بې شكه چي هللا تعالى د هر كار لپاره حد او نېټه

000پلوشې
د قرآن
الطالق

ټاكلې ده ،هر كار پر خپل ټاكلي وخت ترسره كېږي .د هر
څه د پيدايښت لپاره ،د پاى لپاره ئې او د مقدار
لپاره ئې يو حد ټاكلى.
دغو الرښوونو ته په پام سره احناف طالق درې ډوله
دعي ،احسن هغه طالق دئ چي په داسي
َسَن او ب
ْسَن ،ح
َح
گڼي :ا
ُِ
طهر كي يوازي يو طالق وركړى شي چي په هغه كي مجامعت
نه وي شوى او پر همدې اكتفاء وشي ،عدت بشپړ او طالق
واقع شي ،حسن دا دئ چي په هر طهر كي يو يو طالق وركړى
شي ،او د بدعت طالق دا دئ چي سړى په يوه وخت كي درې
طالقه وركړي ،يا په طهر كي په بېل بېل وخت كي درې
طالقه وركړي ،يا په داسي طهر كي طالق وركړي چي په هغه
كي ئې مجامعت كړى وي ،البته دا د هغو مېرمنو په اړه
دئ چي مدخوله وي غير مدخوله ته د طهر او حيض په حالت
كي طالق جائز دئ ،هغي مدخوله مېرمني ته هم له مباشرت
وروسته طالق وركول جائز دي چي حيض ئې نه وي ،ځكه د
هغې د حامله كېدو امكان نه وي ،او كه حامله وي هم
داسي طالق جائز دئ.
ځيني په دې عقيده دي چي په يوه وخت درې طالقه يو
طالق گڼل كېږي ،ابن تيميه دغه رأيه لري ،هغه د ابو
الصهباء په هغه روايت استناد كوي چي وايي :له عبدهللا
بن عباس ﷵ ئې پوښتنه وكړه چي آيا تا ته معلومه نه ده
چي د رسول هللا ﷵ ،او د ابوبكر او عمر ﷵ په ابتدائي دور
كي درې يو ځايي طالقونه يو طالق گڼل كېدو؟ هغه ځواب
وركړ :هو؛ (دا روايت په بخاري او مسلم كي راغلى)،
همداراز په مسلم ،ابوداؤد او مسند احمد كي عبدهللا بن
عباس ته منسوب دا روايت هم راغلى چي :د رسول هللا ﷵ،
ابوبكر ﷵ او د عمر ﷵ خالفت په ابتدائي دوو كلونو كي
درې يو ځايي طالقونه يو طالق گڼل كېدو!! بيا عمر ﷵ دې
ته په پام سره چي خلكو په داسي كار كي تلوار كول پيل
كړي چي په هغه كي دا مجال وركړى شوى چي له غور او
دقت وروسته اقدام وكړي!! نو وئې ويل :ولي دغه حكم
نافذ نه كړو ،نو عمر ﷵ دا حكم نافذ كړ!!
دا روايت څو اساسي ستونزي لري :د قرآن له الرښووني
سره مطابقت نه لري ،له نورو معتبرو رواياتو او حتى
په خپله د عبدهللا بن عباس ﷵ له مخكني روايت سره تعارض
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لري ،د دې امكان ډېر لري دئ چي عمر ﷵ داسي څه ويلي
يا كړي وي چي رسول هللا ﷵ او ابوبكر ﷵ نه ويلي او نه
كړي.




  
  
  











    
   



    
  
   
 -4او ستاسي هغه مېرمني چي له حيض ناهيلې شوې دي
كه شكمن شوئ نو عدت ئې درې مياشتي دئ او د هغو هم
چي حيض نه كوي ،او د حامله مېرمنو نېټه دا ده چي
خپل حمل وزېږوي ،او څوك چي له هللا ووېرېږي هغه ته
به په خپل كار كي آسانى وگرځوي -3 ،دا د هللا هغه
امر دئ چي تاسو ته ئې نازل كړى ،او څوك چي له هللا
ووېرېږي بدغوني به ئې ترې پټ كړي او اجر به ورته
ستر كړي.
( -)3-4په دې مباركو آيتونو كي د عدت په اړه الندي
الرښووني شوې:
 ستاسي هغه مېرمني چي له حيض ناهيلي شوې دي كه
شكمن شوئ نو عدت ئې درې مياشتي دئ .دلته څو خبري
بايد په پام كي ونيول شي -1 :له (
 )  هغه مېرمني مراد
دي چي د زړښت له كبله له حيض ناهيلي شوې ،دا ځكه چي
قرآن په بل ځاى كي دا الفاظ د همداسي مېرمنو لپاره
كارولي ،يعني د دوى عدت د درې حيضونو پر ځاى درې
مياشتي حساب كړئ -2 ،د ( ) په

005پلوشې
د قرآن
الطالق

اړه ځينو مفسرينو ويلي چي معنى ئې د اړوند حكم په
ارتباط شك دئ ،يعني كه شكمن شوئ چي حكم به ئې څه وي
نو پوه شئ چي حكم ئې دا دئ ،ځينو نورو ويلي چي معنى
ئې دا ده :كه شكمن شوئ او داسي وينه ترسترگو شوه چي
نه پوهېږئ د حيض له كبله ده او كه د كومي بيمارۍ له
كبله نو عدت ئې درې مياشتي دئ ،داسي وينه انسان په
شك كي اچوي چي دوى د عمر هغه حد ته رسېدلې كه نه چي
د حامله كېدو او زېږون امكان له منځه ځي ،د آيت له
فحوى داسي معلومېږي چي د دوهمي ډلي مفسرينو رأيه
دقيقه ده ،دا ځكه چي د حكم په اړه شكمن كېدل وارد او
مناسب نه برېښي.
او د هغو هم درې مياشتي دئ چي حيض نه كوي ،دلته

هم د مفسرينو تر منځ د اختالف شاهد يو ،ځيني وايي چي
مراد ئې هغه مېرمني دي چي ال د حيض سن (بلوغ) ته نه
دي رسېدلې ،دوى د دغه آيت په استناد له داسي ښځو سره
نكاح جائز گڼي چي ال پېغلتوب ته نه وي رسېدلې ،ځيني
نور وايي :چي مراد ئې هغه مېرمني دي چي د كوم خاص
عامل له كبله د هغوى په مياشتني حيض كي كوم خلل
رامنځته شوى وي ،د دوى عدت هم درې مياشتي دئ .د آيت
له فحوى معلومېږي چي د مفسرينو د دوهمي ډلي رأيه
دقيقه ده ،دې ته مو هم بايد پام وي چي قرآن د نكاح
ُم
ْث َّلك
َر
ْ ح
ُم
ُك
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َر
توا ح
َأ
ف
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َ قِّ
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 :668مېرمني مو ستاسو لپاره يو كرځى دئ ،نو چي څنگه
مو خوښه وئ همغسي خپل كرځي ته ورشئ او د ځان لپاره
څه وړاندي ولېږئ ...دلته د مباشرت او نږدې والي مقصد
او هدف په گوته شوى ،دا بايد يوازي د نفساني حظ او د
جنسي غريزې د اشباع لپاره نه وي ،د نكاح اصلي مقصد
او هدف د اوالد پيدا كول او د نسل دوام دئ ،كه څوك په
دې خاطر او له دغي تلوسې سره د خپلو مېرمنو خوا ته
ځي ،نو دا داسي گڼل شوى لكه چي له مخكي ئې ځان ته
غوره ثواب لېږلى وي.
 د حامله مېرمنو نېټه او عدت دا دئ چي خپل حمل
وزېږوي.
 څوك چي له هللا ووېرېږي هغه ته به په خپل كار كي
آسانى وگرځوي ،دلته له تقوى مراد د هغو الهي الرښوونو
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په اړه په دقت سره عمل كول دي چي همدلته د طالق په
اړه راغلي ،او په كار كي آسانى يعني دا چي په دې سره
د رجوع او بيا نكاح سهولت په الس ورځي ،كه دا الرښووني
مراعات نه كړي نو له دغو سهولتونو به محروم شي ،له
دې معلومېږي چي په يو ځل درې طالقه وركول د دې الهي
الرښوونو خالف عمل دئ او په دې سره د رجوع او بيا نكاح
امكان او سهولت له منځه ځي او انسان له ستونزو سره
مخامخ كوي.
 دا د هللا تعالى هغه امر دئ چي تاسو ته ئې نازل كړى،
د طالق او عدت په اړه دا احكام ستاسو د رب له لوري
نازل شوي اوامر دي ،بايد په اهتمام سره ئې درناوى او
التزام وكړئ.
 څوك چي له هللا تعالى ووېرېږي بد بد خصلتونه به ئې
له منځه يوسي او د معنوي او اخالقي ارتقاء توفيق به
ورپه برخه كړي ،او پر دې سربېره اجر به ئې ورته ستر
كړي.
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 -6هلته ئې واوسوئ چي تاسو اوسئ؛ له خپل توان سره
سم ،او ضرر مه وررسوئ داسي چي تنگسه پرې راولئ،
او كه اوالد په نس لري نو تر هغه پرې انفاق كوئ چي
خپل اوالد وزېږوي ،او كه ئې ستاسو لپاره (ستاسو
اوالد ته) تى وركولو نو اجوره ئې وركړئ ،او په
غوره توگه په خپلو كي مشوره وكړئ ،او كه سختي
ً دي وسي د خپل
وكړئ نو بله به تى وركړي -0 ،حتما
وس سره سم انفاق وكړي ،او پر چا چي خپل رزق تنگ
كړى شوى وي نو له همغه څه دي انفاق وكړي چي هللا
وركړي ،هللا هيڅوك نه گماري مگر له هغه سره سم چي
ً له كړاو وروسته آساني
وركړي ئې دي ،هللا به حتما
رامنځته كړي.
( -)0-6د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 طالق شوې مېرمني د خپل عدت تر بشپړېدو پوري په هغه
ځاى كي واوسوئ چي تاسو په خپله په كي اوسئ ،له خپل
توان سره سم ،يعني د دوى اسكان او اطعام بايد ستاسو
له وس سره متناسب وي ،دې ته مو پام وي چي دلته صيغه
عامه ده او ښيي چي ټولي مطلقه مېرمني احتوى كوي ،كه
يو ځل طالق وركړى شوى وي او كه دوه او درې طالقونه،
احناف دغي رأيي ته ترجيح وركوي ،كه څه هم په دې اړه
داسي يو روايت هم شته چي وايي :فاطمه بنت قيس رسول هللا
ﹽ ته راغله او وئې ويل :خاوند مي درې طالقونه راكړل
او گواكي رسول هللا ﹽ د دې لپاره سكنى (استوگنځى) او
نفقه ونه ټاكل ،يعني د دې مېړه ئې مكلف نه كړ چي د
عدت تر بشپړېدو پوري به استوگنځى او نفقه وركوي ،ډېر
له دې روايت سره موافق نه دي ،په دوى كي عمر ﹽ هم
شامل دئ ،كله چي هغه ته دا روايت وړاندي شو وئې ويل:
د يوې ښځي د ادعاء له مخي د هللا تعالى د صريح حكم
مخالفت نشو كولى!! له دې معلومېږي چي صحابه وو به د
داسي رواياتو په اړه كومه تگالره غوره كوله چي له
قرآن سره به ئې تعارض درلود ،كه په قرن اولى كي او
هغه مهال چي رسول هللا ﹽ ته د يوه داسي حديث منسوبول چي
هغه نه وو ويلى ډېر ناشونى معلومېدو؛ صحابه وو دا
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تگالره غوره كوله؛ نو موږ به اوس او په داسي حال كي
له قرآن سره متعارض روايات ولي معتبر گڼو چي هم
يوازي يوه صحابي ته منسوب شوي او هم د څلورم او پنځم
كس په الس موږ ته رارسېدلي؟!!
 مطلقه مېرمنو ته ضرر مه رسوئ او تنگسه مه پرې
راولئ.
 كه هغوى اوالد په نس لري نو تر هغه پرې انفاق كوئ
چي خپل اوالد وزېږوي.
 كه مطلقه مېرمن دې ته چمتو كېدله چي ستاسو اوالد
ته تى وركړي نو مناسبه اجوره ئې وركړئ ،دا ځكه چي د
اوالد نفقه پر پالر ده.
 په دې اړه په سمه ،مناسبه او غوره توگه په خپلو
كي مشوره وكړئ.
 كه مېړه يا مطلقه مېرمنه سختي وكړي نو بله به تى
وركړي ،بلي ته به هم مجبور وئ چي اجوره وركړئ ،آيا
غوره نه ده چي له خپلي مور سره ئې په مناسبي اجورې
توافق وكړئ؟!
ً له خپل وس سره سم انفاق وكړي،
 وسي وگړي دي حتما
او څوك چي له مالي پلوه كمزورى وي نو همغه څه دي
انفاق كړي چي هللا وركړي.
 هللا تعالى هيڅوك له هغه څه په زيات انفاق نه گماري
چي ده ته ئې وركړي.
ً له
 كه دا الرښووني مراعات كړئ نو هللا تعالى به حتما
كړاو وروسته آساني رامنځته كړي.
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 -8او له كليو څومره ئې داسي وو چي د خپل رب او د
ده د پيغمبرانو له امر ئې سرغړاوى وكړ چي له كبله
ئې موږ په شديد حساب سره محاسبه ورسره وكړه او په
ناوړه عذاب سره مو تعذيب كړ -5 ،نو د خپل كار
وبال ئې وڅكلو او د كار پايله ئې تاوان وو -10 ،هللا
شديد عذاب ورته تيار كړى ،نو اې هغو عقلمنو چي
ً چي هللا ستاسو
ايمان ئې راوړى! له هللا ووېرېږئ ،يقينا
لوري ته يو ذكر لېږلى؛  -11داسي يو پيغمبر چي د هللا
څرگند آيتونه د دې لپاره درباندي لولي چي هغه
وگړي له تيارو د نور لوري ته وباسي چي ايمان ئې
راوړى او نېك عملونه ئې كړي ،او څوك چي پر هللا
ايمان راوړي او نېك عمل وكړي داسي جنتونو ته به
ئې ننباسي چي ترې الندي ويالې بهېږي؛ په هغه كي تر
ابده تلپاته ،په داسي حال كي چي هللا ئې رزق ورته
ښايسته او غوره گرځولى.
( -)11-8د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 وگورئ چي له تاسو وړاندي څومره داسي كلي او
كليوال تېر شوي چي د هللا تعالى او د ده د پيغمبرانو له
امر ئې سرغړاوى وكړ چي له كبله ئې هللا تعالى سخته
محاسبه ورسره وكړه او په ناوړه عذاب ئې اخته كړل!!
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دوى د خپلو كړنو سزا او وبال وڅكلو او د كار پايله
ئې تاوان وو.
 اې هغو عقلمنو چي ايمان ئې راوړى! د دغو معذب شوو
باغيانو برخليك ته په پام سره له هللا تعالى ووېرېږئ ،د
هللا او د ده د پيغمبر له اوامرو سرغړاوى مه كوئ.
 هللا تعالى ستاسو لوري ته يو ځانگړى ذكر او پند
لېږلى؛ هغه قرآن چي ستاسو الرښوونه كوي ،په سمي الري د
تلو نصيحت او سپارښتنه درته كوي ،د مخكنيو قومونو د
برخليك يادونه درته كوي ،د داسي پيغمبر په الس ئې
درلېږلى چي د هللا څرگند آيتونه درباندي لولي ،په دې
موخه چي هغه وگړي له تيارو د نور لوري ته وباسي چي
ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي.
 څوك چي پر هللا ايمان راوړي او نېك عمل وكړي داسي
جنتونو ته به ئې ننباسي چي ترې الندي ويالې بهېږي؛ په
هغه كي تلپاته ،په داسي حال كي چي هللا تعالى به هلته
ښايسته او غوره رزق ورپه برخه كوي.











  








   

 -12هللا همغه ذات دئ چي اوه آسمانونه ئې پيدا كړل
او له زمكي هم د هغوى په څېر ،د دوى تر منځ امر
ً هللا پر هر څه
نازلېږي ،ترڅو په دې پوه شئ چي يقينا
ً احاطه كړې.
توانمن دئ او دا چي هللا پر هر څه علما
( )12د دې مبارك آيت مهم مطالب دا دي:
 هللا تعالى همغه ذات دئ چي اوه آسمانونه ئې پيدا كړل
او له زمكي هم د هغوى په څېر ،دلته څو خبري ضروري
برېښي:
 .1ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دلته له مثلهن مراد
يوازي د زمكي او آسمانونو تر منځ د شمېر ورته والى
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دئ ،يعني لكه چي آسمانونه اوه دي زمكي هم اوه دي،
ځيني نور وايي :له اوه همدا خاص عدد مراد نه دئ بلكي
زياتوالى مراد دئ ،يعني هللا تعالى ډېر آسمانونه او
ډېري زمكي پيدا كړې دي ،ځيني وايي :دې زمكي ته ورته
ډېري نوري زمكي دي ،عبدهللا بن عباس ﹽ ته يو روايت
منسوب دئ چي وايي :كه زه د دې آيت تفسير تاسو ته
ووايم نو تاسو به كافر شئ!! او ستاسو كفر به دا وي
چي هغه به تكذيب كړئ!! او بيا همده ته د دې آيت دا
تفسير منسوب شوى :اوه زمكي چي په هري زمكي كي ستاسو
د نبي په څېر نبي دئ ،د آدم ﹽ په څېر آدم ،د نوح ﹽ
په څېر نوح ،د ابراهيم ﹽ په څېر ابراهيم ،او د عيسى
ﹽ په څېر عيسى،
عن أبي الضحى عن ابن عباس رضـي هللا عنهمـا أنـه قـال :
{ هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن } قال  :سبع
أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم  ،ونوح كنوح ،
وإبراهيم ك براهيم  ،وعيسى كعيسى.
ځيني دا روايت موضوعي گڼي ،ځيني ئې شاذ بولي او
ځيني ئې صحيح!!
راشئ وگورو چي دا روايت له دغه آيت سره اړخ لگوي
كه نه ،آيت زمكه د آسمانو په څېر گڼي ،دا ورته والى
به يا د شمېر له پلوه وي ،يا د جوړښت له پلوه او يا
له دې پلوه چي دا اوه زمكي د آسمانونو په څېر طبقه
طبقه يوه د بلي له پاسه دي ،همغسي لكه چي آسمانونه
طبقه طبقه يو د بل له پاسه دي ،څه چي ويلى شو هغه
يوازي دا دي چي زمكه هم د شمېر له پلوه آسمانونو ته
ورته ده او هم له دې پلوه چي طبقه طبقه ده ،دې مطلب
ته په دغو رواياتو كي هم په دې توگه اشاره شوې:
ـه مـن
عن أبي هريرة قال  :من أخذ من االرض شبرا " طوقـ
سبع أرضين .مصنف عبدالرزاق
له ابو هريره ﹽ روايت دئ چي وئې ويـل :څـوك چـي يـوه
لوېشت زمكه غصب كړي هللا تعالى به د اوو زمكو كړۍ ورپـه
غاړه كړي.
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چي د زمكي د يوې لوېشتي په انـدازه ظلـم وكـړي د اوو
زمكو كړۍ به ورپه غاړه شي.
دا روايت د عائشې ،ابوهريره ،شداد بن اوس ،عامر
بن سعد ،سعيد بن زيد ،ﷵ په څېر شخصيتونو له لوري
روايت شوى ،هم د سند له پلوه مضبوط دئ او هم د متن
له پلوه له قرآن سره مطابقت لري ،او ښيي چي زموږ
زمكه اوه طبقې ده ،يوه د بل له پاسه ،كه په پورتنۍ
زمكي كي څوك يوه لوېشت غصب كړي داسي ده لكه چي د اوو
طبقو يوه يوه لوېشت ئې غصب كړې وي او د قيامت په ورځ
به د اوو كړيو په څېر د ده په غاړي كي لوېږي.
د آيت الفاظو او د دې روايت مفهوم ته په پام سره
په بشپړ ډاډ او اطمئنان سره ويلى شو چي زمكه د آسمان
په څېر اوه طبقې ده ،نه بېلي بېلي اوه زمكي ،كه قرآن
ته ځير شو نو گورو چي آسمانونه د جمع په صيغه او په
خوا كي ئې زمكه په مفرده صيغه راغلې ،له دې هم
معلومېږي چي زمكه په اصل كي يوه ده خو اوه طبقې لري.
عبدهللا بن عباس ﷵ ته منسوب غريب او شاذ روايت هم له
قرآن سره تعارض لري او هم له دې روايت سره ،نه د دې
لپاره په قرآن كي كوم شاهد مومو چي اوه داسي زمكي
شته چي په هري يوې كي زموږ د نبي په څېر نبي دئ ،د
آدم ﷵ په څېر آدم ،د نوح ﷵ په څېر نوح ،د ابراهيم ﷵ
په څېر ابراهيم ،او د عيسى ﷵ په څېر عيسى ،او نه دا
د منلو وړ ده چي په ټولو صحابه وو كي يوازي عبد هللا بن
عباس ﷵ په داسي څه پوه شوى وو چي بل هيڅوك نه پرې
پوهېدو او هغه هم داسي څه چي كه ئې نورو ته ويلى وى
نو هغوى به كافران شوي وو او دا ځكه چي هغوى به دا
خبره نه وه منلې!!
دا خبره هم د اعتناء وړ نه ده چي اوه ثابت عدد نه
بلكي ډېرښت افاده كوي ،دا ځكه چي په قرآن كي د آسمان
په اړه د اوه عدد دومره زيات او په مكرره توگه راغلى
ً د منلو نه
چي له ثابت شمېر پرته بل تعبير ئې قطعا
دئ.
دې ته مو هم پام وي چي له اوو آسمانونو يا مراد د
زمكي د فضاء اوه طبقې دي ،چي لړۍ ئې د زمكي له سطحي
پيل كېږي او تر هغه ځايه دوام كوي چي د زمكي د جاذبې
اغېز په بشپړه توگه پاى ته رسي ،يا د ټول عالم ماحول
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كي اوه طبقې دي ،قرآن كله د زمكي فضاء د آسمان په
نامه يادوي او كله د ورېځو موقعيت او كله د ستورو
موقعيت ،نن ساينسپوهان هم د زمكي فضاء اوه طبقې گڼي
او هم ئې منځنى جوړښت له اوو طبقو جوړ شوى گڼي ،د
زمكي خاورين قشر يوه طبقه ،ډبرين پوټكى بله طبقه او
همداسي تر هستې پوري پنځه نوري طبقې ،دې ته مو هم
پام وي چي زمكه له داسي وړو توكيو جوړه شوې چي
ساينسپوهان ئې د اتم په نامه يادوي ،دا اتم هم په
خپل منځ كي يوه هسته لري او په خپل ماحول كي
مدارونه ،د دې مدارونو اعظمي شمېر هم اوه دئ .اتم د
زړي او مدارونوله پلوه په بشپړه توگه داسي دئ لكه
زمكه او په فضاء كي ئې سپوږمۍ او يا لكه لمر او په
شاوخوا كي ئې د شمسي نظام ستوري.
 د آسمانونو او زمكي تر منځ د هللا تعالى حكم ساري او
جاري دئ ،هر څه د ده له حكم او امر سره سم ترسره
كېږي،
 دا يادونه د دې لپاره ده چي د قرآن مؤمن مخاطبين
ً هللا تعالى پر هر څه توانمن دئ ،هغه
پوه شي چي يقينا
ذات چي دومره پراخ عالم ئې پيدا كړى او هغه ساتي،
پالي او اداره كوي ،نه يوازي پر هر كار ښه قادر او
توانا دئ بلكي په هر څه ښه پوه دئ ،هيڅ څه د ده د
علم له دائرې بهر نه دئ پاته.
ُك
ِر
ْف
نت أسْتغ
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
مد
همَّ وب
سُبْحانك الل
ِالَّ أْ
ِحْ
َُّ
ِليْك
ُ إ
توب
وأُ

تحريم
ال088
د قرآن پلوشې

بسم هللا الرحمن الرحيم

التحريم
د سورې پېژندنه:
د دې مباركي سورې نوم (التحريم) دئ چي د سورې له
لومړي آيت اخيستل شوى 12 ،آيتونه لري ،د آيتونو
فواصل ئې د لومړي آيت (رحيم) د درېيم آيت (خبير) ،او
د شپږم آيت (يؤمرون) ته ورته دي ،پنځم آيت ئې په
ً) پاى ته رسېدلى چي د مخكني او وروستني وزن
(ابكارا
تر منځ د انتقال لپاره موزون توقف دئ ،د آيتونو
اوږدوالى ئې هغو سورتونو ته ورته دئ چي د مدني دور
په وروستيو كلونو كي نازل شوي.
د سورې په پيل كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ولي هغه
څه حراموې چي هللا درته حالل كړي؟ هغه هم د دې لپاره چي
د خپلو مېرمنو رضاء ترالسه كړې!! او دا ښيي چي هيڅوك؛
د پيغمبر په شمول؛ دا حق نه لري چي د هللا تعالى له
لوري حالل شى حرام كړي ،پر خپل ځان يا پر نورو ،نه د
خپل زړه په غوښتنه او نه د بل د راضي كولو په موخه،
ورپسې ويل شوي :كه تاسو د يوه شي د تحريم په اړه
لوړه وكړئ نو هللا تعالى د داسي لوړي او قسم د
پرانيستلو الرښوونه درته كړې ،كولى شئ د كفارې په
وركولو سره خپل قسم پرانيزئ.
ورپسې د دغي پېښي په اړه مناسب وضاحت شوى او ويل
شوي :رسول هللا ﹽ له خپلو ځينو مېرمنو سره يوه خبره په
سري توگه ياده كړې ،له ځينو مراد يوه يا تر يوې
زياتي كېدى شي خو روايت ته په پام سره يوې مېرمني ته
ئې سري خبره كړې ،د شريعت له نظره سري خبره امانت
گڼل كېږي او افشاء ئې خيانت ،د دې مېرمني په دغي
كړني نيوكه شوې ،د آيت له الفاظو او له اړوند روايت
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معلومېږي چي د رسول هللا ﹽ د ځينو مېرمنو پر دوو خبرو
نيوكه شوې :حسادت او د رسول هللا ﹽ سري خبره افشاء كول.
او دا دواړه هغه څه دي چي ډېرى كورنۍ ستونزې له همدې
بدو خصلتونو راوالړېږي ،د قرآن وينا داسي ده چي ښيي
دوى دواړو داسي څه كړي چي قرآن ئې د زړه كوږوالى
گڼي ،د روايت په رڼا كي هم معلومېږي چي دوو مېرمنو
له يوې خوا د رسول هللا ﹽ له يوې مېرمني سره حسادت كړى
او له بلي خوا ئې د رسول هللا ﹽ يوه سري خبره افشاء
كړې.
دوى دواړو ته ويل شوي :كه د رسول هللا ﹽ په خالف يوه
د بلي مالتړ وكړئ نو هيڅ تاوان نه شئ وررسولى ،دا ځكه
چي هللا تعالى په خپله د ده موال دئ او جبرائيل او صالح
مؤمنان ،دواړه په دې گواښل شوې چي كه رسول هللا ﹽ تاسو
طالقي كړي نو ښايي رب به ئې تر تاسو غوره مېرمني
وركړي ،داسي كونډي او پېغلي.مېرمني چي مسلماني،
مؤمناني ،منقادي ،توبه كوونكې ،عبادت كوونكې ،د رب
لوري ته سياحت كوونكې وي ،له دې الرښووني معلومېږي چي
هللا تعالى د ټولو مؤمنو مېرمنو لپاره دغه څو صفات او
خصلتونه خوښوي چي په دغه آيت كي بيان شوي.
بيا مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي ځان او خپله كورنۍ
د دوزخ له اور وساتي ،يعني دوى د خپلي كورنۍ د
روزني ،اصالح او تربيت مسئوليت په غاړه لري ،د كورنۍ
د غړو د ژغورني په اړه بايد داسي ځان مسئول وگڼي لكه
چي ځان ته اعتناء او التفات لري ،ورپسې ورته ويل
شوي :د هللا لوري ته په سوچه او رښتينې توبې سره ستانه
شئ او له هر هغه څه مخ واړوئ چي له هللا تعالى مو لري
كوي ،د داسي توبې په نتيجه كي به ستاسو بد عادتونه
اصالح كړي او ستاسو گناهونه به معاف كړي ،او داسي
جنتونو ته به مو ننباسي چي ترې الندي ويالې بهېږي؛
بيا د قيامت په ورځ د مؤمنانو حالت داسي انځور
شوى :د قيامت په ورځ به هللا تعالى خپل پېغمبر او هغه
مؤمنان چي له ده سره ملگري شوي او د ده په الر تللي
ونه شرموي ،د ايمان له كبله ئې چي كومه رڼا په برخه
شوې دا به د دوى مخي او ښي لوري ته خوځي ،هللا تعالى ته
به په خپلي دعاء كي وايي :اې زموږ ربه! رڼا مو راته
ً چي ته پر هر څه
بشپړه كړه او بخښنه راته وكړه ،يقينا
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توانمن يې.
بيا رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي له كافرانو او
منافقينو سره جهاد كوه ،دا جهاد به كله هم په توره
او هم په ژبه وي او كله يوازي په ژبه ،له كافرانو
سره هم په توره او هم په ژبه او له منافقينو سره كله
يوازي په ژبه او دا تر هغه چي دوى د مسلمانانو په
خوا كي اوسي او ځان مسلمان گڼي ،خو كله چي له
كافرانو سره يو ځاى كېږي برخليك به ئې د هغوى په څېر
وي او همغه څه به ورسره كېږي چي له كافرانو سره
كېږي .له دواړو سره به په چلن كي له نرمښت ډډه كېږي،
چلن بايد ځيږ او توند وي.
د سورې په پاى كي د قرآن د مخاطبينو په وړاندي د
مېرمنو څلور بېلگي انځور شوې ،دوه ئې هغه چي د هللا
تعالى د صالح بندگانو په نكاح كي وې خو له هغوى سره
ئې خيانت وكړ ،خپله الر ئې ترې بېله كړه او هغوى ئې
په نيمي الري كي پرېښودل ،او دوه ئې هغه چي د تقوى او
صبر لمن ئې كلكه نيولې ،د هللا په الر كي ئې ستونزي او
كړاوونه گاللي ،نه سختو تعذيبونو د ايمان له الري
منحرفي كړې او نه تورونو او تهمتونو.
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 -1اې نبي! ولي هغه څه حراموې چي هللا درته حالل كړي؟
په داسي حال كي چي د خپلو مېرمنو رضاء لټوې ،او هللا
ً چي هللا تاسو ته د
مهربان بخښونكى دئ -2 ،يقينا
قسمونو پرانيستل مقرر كړي ،او هللا ستاسو موال دئ او
هغه باحكمت پوه دئ.
( -)2-1د دې مباركو آيتونو مطالب دا دي:
 رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :اې نبي! ولي هغه څه حراموې
چي هللا درته حالل كړي؟ هغه هم د دې لپاره چي د خپلو
مېرمنو رضاء ترالسه كړې!! هللا تعالى د دې كار بخښنه
درته كړې دا ځكه چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
ً چي هللا تاسو ته د قسمونو پرانيستل مقرر كړي،
 يقينا
كولى شئ د كفارې په وركولو سره خپل قسم پرانيزئ ،هللا
ستاسو موال دئ او هغه باحكمت پوه دئ.
د دې آيتونو له فحوى څو خبري معلومېږي:
 رسول هللا ﹽ له داسي كار د امتناع كولو لوړه كړې چي
ورته حالل وو،
 دا كار ئې د خپلو مېرمنو د خوشحالولو په موخه
كړى،
 هللا تعالى ده او مېرمنو ته ئې بخښنه كړې،
 هللا تعالى ورته الرښوونه كړې چي دا لوړه د كفارې په
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وركولو سره ماته كړي،
 دا الهي الرښوونه د هغه پوه رب له لوري ده چي د
مؤمنانو موال دئ او په هري الرښووني كي ئې حكمت مضمر
دئ.
 له لومړي آيت دا هم معلومېږي چي هللا تعالى هيچا ته
د حل او حرمت په اړه د پرېكړي حق نه دئ وركړى ،حتى
پيغمبر ﹽ هم دا حق نه لري چي حالل حرام كړي او حرام
حالل،
 همداراز له آيت دا هم معلومېږي چي يو حالل شى پر
ځان حرامول داسي دي لكه د يوه جائز كار د نه كولو
لوړه كول ،او حكم ئې دا دئ چي كفاره وركړى شي او
امتناع منتفي كړى شي.
بايد وگورو چي په دې مباركو آيتونو كي كومي پېښي
ته اشاره شوې ،په تفسيرونو كي درې پېښي د دې مباركو
آيتونو مصداق گڼل شوې:
 يو روايت داسي دئ چي پيغمبر عليه السالم يو
مازديگر د خپلي مېرمني زينب بنت جحش ﷵ 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 هللاﷵ له نورو مېرمنو حفصه ،سوده او صفيه رضي هللا
عنهن سره مي دا خبره جوړه كړه چي كله هره يوه له
رسول هللاﷵ 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 هللاﷵ په داسي مواردو كي ډېر
حساس دئ ،د دوى تدبير خپل كار وكړ ،كله چي رسول هللاﷵ 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 د دې روايت په اړه 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.
 ځيني وايي چي دلته هغي پېښي ته اشاره شوې چي رسول
هللا ﷵ له خپلو مېرمنو تر يوې مياشتي پوري بېل شوى وو،
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رسول هللا ﷵ به كله د دعوت،
چي تفصيالت ئې داسي دي:
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 موندلو ،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 ﷵ
مېرمنو د نورو مسلمانو مېرمنو حالت ته په پام سره
وغوښتل چي د دوى په اقتصادي حالت كي هم بايد 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 ﷵ پرې ځورېدلى ،خبره دې حد ته
رسېدلې وه چي رسول هللا ﷵ 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 كېده چي د
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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،3218 ،3151 ،4513 ،4514 ،4513 ،2468 :
تكرارا
 ،0263 ،0236 ،3843په دې رواياتو كي ښه ډېر توپيرونه
شته ،ما دوه ترې غوره كړي چي د دوهم ژباړه داسي ده:
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:
وبكُما :كه تاسو دواړه
ْ ُقل
د صغت
ُوبا إ
ْ تت
ِن
(إ
ِلى هللا فقْ
ُ ُ
ً چي ستاسو زړونه
توبه وكړئ (درته غوره ده) ،يقينا
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
ْ تت
ِن
هللا تعالى د هغوى په اړه فرمايي( :إ
ِلى هللا فقْ
وبكُما )؟ وئې ويل :اې ابن عباس! تا ته
ْ ُقل
صغت
ُ ُ
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
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د برنۍ سيمي له قبيلو يوه قبيله وه ،موږ دواړو 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 ،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 جامې راغونډي
كړې ،راكوز شوم او حفصې ته ورغلم ،او ومي پوښتله:
آيا تاسو له رسول هللاﹽ مروري كېږئ ،يوه ورځ حتى تر شپې
ً تباه او
پوري؟! وئې ويل :هو؛ ورته ومي ويل :يقينا
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
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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
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
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هللاﹽ تبسم وكړ ،بيا مي وويل :يا رسول هللا! كه ئې راته
مناسبه گڼې حفصې ته مي وويل :دا دي تا ونه غولوي چي
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 څو 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
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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
څرگندوله نه له ټولو ،ولي به رسول هللا ﹽ له ټولو تر
يوې مياشتي بېلېدو؟!
 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.
دغو ټولو خبرو ته په پام سره ويلى شو چي احتماالً
دا پېښه د ام المؤمنين زينب بنت جحش ﹽ په كور كي څو
ځلي د رسول هللا ﹽ په څه ځنډ پوري اړوند پېښه وي ،هغې
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رسول هللا ﹽ ته هر ځل د شاتو شربت جوړولو ،كورنۍ ئې
ً شتمنه وه ،دې ته ئې شات ورلېږلي وو ،عائشې ﹽ
نسبتا
او حفصې ﹽ دا منصوبه جوړه كړې وه چي د دې كار د بيا
تكرار مخنيوى وكړي ،كله چي دوى دواړو بېل بېل رسول هللا
ﹽ ته ويلي چي د مغافير بوى ئې تر سپوږمو شوى نو رسول
هللا ﹽ په مؤكده صيغه ويلي چي بيا به دا شات نه خوري،
حفصې ﹽ ته ئې دا خبره هم كړې چي په دې اړه چا ته څه
ونه وايي او دا د دې لپاره چي زينب ﹽ ناراضه نه شي،
حفصې ﹽ خپلي ملگرې عائشې ﹽ ته دا خبره كړې ،رسول هللا
ﹽ د حفصې ﹽ له دې كار خبر شوى ،له هغې ئې پوښتنه كړې
چي ولي ئې دا خبره افشاء كړې ،هغې ورته ويلي :چا خبر
كړې؟! رسول هللا ﹽ د هغه نوم نه دئ اخيستى يوازي د خبري
د افشاء كولو پوښتنه ئې ترې كړې ...په دغو او ورپسې
آيتونو كي دغي موضوع ته اشاره شوې.
دې ته مو پام وي چي د هللا دين حسادت نه خوښوي ،په
ځانگړې توگه له سترو سترو شخصيتونو ،د پيغمبر ﹽ له
مېرمنو چي قرآن هغوى ته د مؤمنانو د ميندو نوم
وركړى ،او معنوي مقام ئې د نړۍ تر ټولو مېرمنو لوړ
ً چي دا حسادت د پيغمبر ﹽ د مېرمنو له
گڼلى!! يقينا
شأن ډېر لري وو ،نو ځكه قرآن په دې باندي سخته نيوكه
كړې.

   












    
   




  
 -3او 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
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كله چي ئې هغه پرې خبره كړه وئې ويل :چا دا خبره
درته وكړه؟ وئې ويل :باخبره پوه ذات پرې خبر كړم.
( -)8د دې مبارك آيت مطالب دا دي:
 رسول هللا ﷵ له خپلو ځينو مېرمنو سره يوه خبره په
سري توگه ياده كړې ،له ځينو مراد يوه يا تر يوې
زياتي كېدى شي خو روايت ته په پام سره يوې مېرمني ته
ئې سري خبره ك ړې ،د شريعت له نظره سري خبره امانت
گڼل كېږي او افشاء ئې خيانت ،حتى كه څوك له چا سره
په داسي حال كي كومه خبره كوي چي يوې خوا بلي خوا ته
گوري او له وضعي ئې معلومېږي چي نه غواړي بل څوك دا
خبره واوري دا هم امانت دئ ،كه څه هم هغه اورېدونكي
ِر
ْ جاب
ته نه وي ويلي چي دا سري او امانت خبره ده :عن
ِ
ِيث ث
ل حد
َّجُل
دث الر
َّبِى ﹽ قال «إ
َِِّهللا عنِ الن
بنِ عبْد
ُ اْ
ِذا حَّ
ْ
ُمَّ
ِّ
ٌ » الترمذي
ِى أمانة
لتفت فه
اْ
 كله چي هغې دا خبره نورو ته بيان كړه او هللا تعالى
خپل پيغمبر پرې خبر كړ ،نو له هغې ئې په داسي توگه
پوښتلي چي يوه برخه ئې څرگنده كړې او له بلي ئې ډډه
كړې ،يعني يوازي دا ئې ورته ويلي چي دا خبره تا نورو
ته كړې؟! دا ئې نه دي ورته ويلي چي چا ده ته اطالع
وركړې ،هغې ويلي :چا دا خبره درته وكړه؟ رسول هللا ﷵ
ورته ويلي :باخبره پوه ذات پرې خبر كړم.
دلته څو حساس مطالب زموږ توجه جلبوي:
 د آيت له الفاظو او له اړوند روايت معلومېږي چي د
رسول هللا ﷵ د دغو مېرمنو پر دوو خبرو نيوكه شوې :حسادت
او د رسول هللا ﷵ سري خبره افشاء كول.
 رسول هللا ﷵ د هغه چا نوم نه دئ افشاء كړى چي ده ته
ئې دا خبره رسولې وه ،په عامه صيغه ئې ويلي :باخبره
پوه ذات پرې خبر كړم ،په همدې كي د مؤمنانو لپاره
يوه مهمه الرښوونه مضمره ده او هغه دا چي په داسي
مواردو كي بايد د اطالع رسوونكي د نوم له افشاء ډډه
وشي ،دا ځكه چي له افشاء ئې ستونزي او اختالفات
راوالړېږي.
دې ته مو هم پام وي چي ځيني پر دې آيت استناد كوي
او وايي :د احكامو منشأ په قرآن كي نه ده خالصه شوې،
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داسي احكام هم شته چي په قرآن كي ئې منشأ نه شو
موندلى او گواكي رسول هللا ﹽ ته د هغوى په اړه داسي
مستقله وحي شوې چي په قرآن كي نه ده ذكر شوې!! دوى د
ځينو نورو آيتونو په شمول د دې آيت پر دغي فقرې (قال
ُ) استناد كوي او وايي :په قرآن كي
لخبِير
ِيم
لعل
ُ اْ
نبَّأنى اْ
دا مطلب نه 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 ﷵ 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 ﷵ فرمايلي:
ً دا نه
باخبره پوه ذات پرې خبر كړم ،د دې معنى قطعا
ده چي هللا تعالى ما ته بالواسطه او مخامخ يا د فرشتې له
الري اطالع راكړه ،په حقيقي معنى ئې هر هغه څوك پوهېږي
ً دا
چي د آيت نوري فقرې هم په پام كي ونيسي ،مخصوصا
ََ
ِ :او هللا دى پرې پوه كړ،
ْه
لي
هَّهللا ع
هر
َ أ
فقره چي وايي :و
َظَ
َُُ
يعني هللا تعالى داسي انتظام وكړ چي رسول هللا ﷵ له موضوع
خ بر 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
ََ
ِ) معنى همدا ده .په
ْه
لي
هَّهللا ع
هر
توفيق ترسره كېږي ،د (أ
َظَ
َُُ
آيت كي ويل شوي :رسول هللا ﷵ 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
بع
َض ع
ْر
َع
َأ
هو
بع
َر
وايي :ع
َن َ
َّف َ
ْ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
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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!! حقيقت دا دئ چي حديث د قرآن شرح او
تفصيل دئ ،د ټولو هغو احكامو اصلي منشأ قرآن دئ چي
په احاديثو كي ئې مومو ،د ځينو منشأ دومره څرگنده ده
چي هر څوك پرې پوهېږي او د ځينو داسي چي يوازي رسول
هللا ﷵ پرې پوه شوى او هغه موږ ته بيان كړي.

    




   
















  
  
  


 
ً چي
 -4او كه تاسو دواړه هللا ته توبه وكړئ نو يقينا
ستاسو زړونو كوږوالى موندلى ،او كه د ده په خالف
ً چي هللا په خپله د ده
يوه د بلي مالتړ وكړئ نو يقينا
موال دئ او جبرائيل او صالح مؤمنان ،پر دې سربېره
فرشتې مالتړې -3 ،كه تاسو طالقي كړي نو ښايي رب به
ئې داسي مېرمني په بدل كي وركړي چي تر تاسو غوره
دي ،مسلماني ،مؤمناني ،منقادي ،توبه كوونكې،
عبادت كوونكې ،د رب لوري ته سياحت كوونكې ،كونډي
او پېغلي.
( -)3-4دلته د رسول هللا ﹽ دوو مېرمنو ته خطاب متوجه دئ
او دواړو ته ويل شوي:
 كه تاسو دواړه هللا ته توبه وكړئ نو همدا درته غوره
ده ،دا ځكه چي ستاسو په زړونو كي څه كوږوالى راپيدا
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شوى ،د آيت له دې فقرې څو خبري معلومېږي :هغه پېښه
يوازي د دوو مېرمنو په تړاو رامنځته شوې ،دوى دواړو
داسي څه كړي چي قرآن ئې د زړه كوږوالى گڼي ،د روايت
په رڼا كي هم معلومېږي چي دوى دواړو له يوې خوا د
رسول هللا ﹽ له يوې مېرمني سره حسادت كړى او له بلي خوا
ئې د رسول هللا ﹽ يوه سري خبره افشاء كړې.
 دوى دواړو ته ويل شوي :كه د رسول هللا ﹽ په خالف يوه
ً چي هللا په خپله د ده موال دئ
د بلي مالتړ وكړئ نو يقينا
او جبرائيل او صالح مؤمنان ،پر دې سربېره ټولي فرشتې
ئې مالتړې دي ،په دې الفاظو كي كه له يوې خوا شديد
عتاب ځلېږي ،له بلي خوا ښيي چي دوى دواړو گمان كولو
چي ځانگړى او خاص اهميت او امتياز لري ،ښايي له دې
كبله چي يوه ئې د ابوبكر صديق ﹽ لور وه او بله ئې د
عمر ﹽ لور ،نو ځكه دوى ته ويل شوي :كه تاسو د ده په
خالف الس يو كړئ نو هيڅ تاوان نه شئ وررسولى ،هللا په
خپله د ده موال دئ ،جبرائيل ،صالح مؤمنان او ټولي
فرشتې ئې مالتړي دي.
 دوى دواړه په دې گواښل شوې چي كه رسول هللا ﹽ تاسو
طالقي كړي نو ښايي رب به ئې تر تاسو غوره مېرمني
وركړي ،داسي كونډي او پېغلي.مېرمني چي مسلماني،
مؤمناني ،منقادي ،توبه كوونكې ،عبادت كوونكې ،د رب
لوري ته سياحت كوونكې وي ،له دې فقرې هم دوه خبري
معلومېږي -1 :لومړۍ دا چي هللا تعالى د رسول هللا ﹽ د
مېرمنو او ټولو مؤمنو مېرمنو لپاره دغه څو صفات او
خصلتونه خوښوي چي په دغه آيت كي بيان شوي -2 .دوهمه
دا چي په دغو دواړو مېرمنو كي يوه ئې پېغله او بله
ئې كونډه وه ،ځكه په آيت كي ويل شوي :كه تاسو ته طالق
دركړي نو هللا تعالى به ترتاسو غوره كونډي او پېغلي
مېرمني وركړي ،روايت هم دغه خبره كوي ،ځكه رسول هللا ﹽ
عائشه ﹽ په پېغلتوب كي نكاح كړې او حفصه ﹽ په داسي
حال كي چي كونډه وه،
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 -6اې هغو چي ايمان ئې راوړى! ځان او خپله كورنۍ
له هغه اوره وساتئ چي سون به ئې خلك او ډبري وي،
داسي فرشتې پرې گمارل شوې چي سخت زړي او مضبوطي
دي او په هغه څه كي له هللا سرغړاوى نه كوي چي پرې
گماري ئې او همغه څه كوي چي پرې گمارل كېږي.
( -)6په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دا الرښووني شوې:
 ځان او خپله كورنۍ له هغه اوره وساتئ چي سون به
ئې خلك او ډبري وي ،د دې فقرې په اړه بايد څو خبري
په پام كي ولرو :مؤمنان په دې گمارل شوي چي ځان او
خپله كورنۍ د دوزخ له اور وساتي ،يعني دوى د خپلي
كورنۍ د روزني ،اصالح او تربيت مسئوليت په غاړه لري،
د كورنۍ د غړو د ژغورني په اړه بايد داسي ځان مسئول
وگڼي لكه چي ځان ته اعتناء او التفات لري ،همدا راز
دلته ويل شوي چي د دوزخ د اور سون به خلك او ډبري
وي ،له ډبرو يا مراد له ډبرو جوړ شوي بتان دي او يا
دا چي په دې اور كي به ډبري سوزي ،خو دې ته په پام
سره چي دلته په دې آيت كي او تر آيت وړاندي او
وروسته د بتانو يادونه نه ده شوې نو معنى ئې يوازي
دا ده چي د دوزخ د اور سون به ډبري وي ،او دا يقينا
ً
چي د قرآن يو ستر علمي اعجاز دئ چي وايي :ډبري سوزي،
د قرآن د نزول په وخت كي هيچا دا خبره نه شوى منلى
چي تيږي هم د اور سون كېدى شي ،معلومه نه ده چي
مخالفينو به هغه وخت په دې خبري باندي څومره تمسخر
كړى وي ،څومره به ئې په خپلو مجالسو كي ويلي وي چي
دا لېونيان اوس دا خبره هم مني چي تيږي سوزي ،هيڅ
عاقل انسان د ډبرو سوزېدل نه مني!! خو تاسو اوس يوه
فزيك پوه ته ووايئ :جنابه! آيا تيږي سوزي؟ هغه به
ډېر ژر او له كوم تأمل او ځنډ پرته درته ووايي :هو؛
سوزي ،يوازي تيږي نه بلكي هرڅه ،حتى اوسپنه هم ،هرڅه
د اور په اوچتو درجو كي سوزي ،دغه اوبه او دا خاوره
هم چي ته ئې د اور وژلو لپاره كاروې .او كه هغه ته
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ووايئ :زموږ په دغه كتاب كي چي څوارلس پېړۍ ورباندي
تېري شوې راغلي چي تيږي به د اور سون وي ،هغه وخت
زموږ د كتاب په دې خبري مخالفينو ملنډي وهلې او دا
ئې ستر دروغ گڼلو ،ما ته ووايئ :د دې فزيك پوه
غبرگون به څه وي او د دې كتاب او د هغه د وړاندي
كوونكي په اړه به څه فكر كوي؟!! او د هغو خلكو په
اړه به څه وايي چي د قرآن په دې وينا ئې ملنډي
وهلې؟!!
 د دوزخ مأمورين او محافطين داسي فرشتې دي چي
(غالظ) او (شداد) دي ،يعني نه داسي زړه سوى او نرمښت
لري چي د هللا تعالى د امر په عملي كولو كي ئې زړه
نازړه كړي او نه په كلك نيولو كي كومه سستي كوي،
كلكه نيونه كوي او سخته سزا وركوي ،د الهي اوامرو په
تعميل كي يوه ذره سرغړاوى نه كوي ،همغه څه كوي چي
پرې گمارل كېږي.






   
   
 -0اې هغو چي كفر ئې كړى! نن عذر مه وړاندي كوئ،
ً چي يوازي د هغه څه مطابق سزا دركول كېږي چي
يقينا
تاسو كول.
( -)0د قيامت په ورځ به كافرانو ته وويل شي :نن
عذرونه مه وړاندي كوئ ،عذرونه هيڅ گټه نه دررسوي ،نن
به د هغه څه مطابق سزا دركول كېږي چي تاسو په دنيا
كي كول.







 







   








تحريم
ال806
د قرآن پلوشې

   








   




 
 -8اې هغو چي ايمان ئې راوړى! د هللا لوري ته په
سوچه توبې سره ستانه شئ ،ښايي ستاسو رب به ستاسو
بدغوني پټ كړي او داسي جنتونو ته به مو ننباسي چي
ترې الندي ويالې بهېږي؛ هغه ورځ چي هللا به نبي او
هغه چي له ده سره ئې ايمان راوړى ونه شرموي ،رڼا
به ئې مخي ته او د دوى ښي لوري ته ځغلي؛ وايي به:
اې زموږ ربه! نور مو راته بشپړ كړه او بخښنه راته
ً چي ته پر هر څه توانمن يې.
وكړه ،يقينا
( -)8په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دا سپارښتنه
شوې:
 د هللا لوري ته په سوچه او رښتينې توبې سره ستانه شئ
او له هر هغه څه مخ واړوئ چي له هللا تعالى مو لري كوي،
 د داسي توبې په نتيجه كي به ستاسو بد عادتونه
اصالح كړي او ستاسو گناهونه به معاف كړي ،او داسي
جنتونو ته به مو ننباسي چي ترې الندي ويالې بهېږي؛
د قيامت په ورځ به هللا تعالى خپل پېغمبر او هغه

مؤمنان چي له ده سره ملگري شوي او د ده په الر تللي
ونه شرموي ،د ايمان له كبله ئې چي كومه رڼا په برخه
شوې دا به د دوى مخي او ښي لوري ته خوځي ،هللا تعالى ته
به په خپلي دعاء كي وايي :اې زموږ ربه! رڼا مو راته
ً چي ته پر هر څه
بشپړه كړه او بخښنه راته وكړه ،يقينا
توانمن يې.
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 -5اې نبي! له كافرانو او منافقينو سره جهاد كوه
او توند چلن ورسره كوه ،د دوى تمځى دوزخ دئ ،د
ستنېدو څومره بد ځاى!
( -)5دلته له كافرانو او منافقينو سره د چلن په اړه
رسول هللا ﹽ ته او د ده له الري مؤمنانو ته څو الرښووني
شوې:
 له كافرانو او منافقينو سره جهاد كوه ،دا جهاد به
كله هم په توره او هم په ژبه وي او كله يوازي په
ژبه ،له كافرانو سره هم په توره او هم په ژبه او له
منافقينو سره كله يوازي په ژبه او دا تر هغه چي دوى
د مسلمانانو په خوا كي اوسي او ځان مسلمان گڼي ،خو
كله چي له كافرانو سره يو ځاى كېږي برخليك به ئې د
هغوى په څېر وي او همغه څه به ورسره كېږي چي له
كافرانو سره كېږي.
 له دواړو سره په چلن كي به له نرمښت ډډه كېږي،
چلن بايد ځيږ او توند وي،
 د دوى دواړو برخليك يو دئ ،د دواړو وروستى تمځى
دوزخ دئ ،د ستنېدو څومره بد ځاى!
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 -10هللا د هغو لپاره چي كفر ئې كړى د نوح د مېرمني
او د لوط د مېرمني مثال بيان كړى؛ دواړه زموږ د
بندگانو له ډلي د دوو صالح بندگانو تر نكاح الندي
وې ،دواړو له هغوى سره خيانت وكړ ،نو د هللا هيڅ څه
ئې لدوى دواړو دفع نه كړى شو ،او ورته وويل شو:
اورته ننوځئ؛ له نورو ننوتكونو سره يو ځاى-11 ،
او هللا د هغو لپاره چي ايمان ئې راوړى د فرعون د
مېرمني مثال بيان كړى چي وئې ويل :اې زما ربه! ما
ته په خپلي خوا كي په جنت كي يو استوگنځى جوړ كړه
او له فرعون او د ده له عمله مي وژغوره او له دغه
ظالم قوم مي وژغوره -12 .او د عمران لور مريمي
(مثال) چي د خپل عورت ساتنه ئې وكړه ،نو موږ له
خپلي روح يوه روح په كي پو كړه ،د خپل رب ويناوي
او د هغه كتابونه ئې رښتيني وگڼل ،او د غاړه
اېښودونكو له ډلي وه.
( -)96-91قرآن په دې مباركو آيتونو كي د خپلو
مخاطبينو په وړاندي د مېرمنو څلور بېلگي انځوروي،
دوه ئې هغه چي د هللا تعالى د صالح بندگانو په نكاح كي
وې خو له هغوى سره ئې خيانت وكړ ،خپله الر ئې ترې
بېله كړه او هغوى ئې په نيمي الري كي پرېښودل ،او دوه
ئې هغه چي د تقوى او صبر لمن ئې كلكه نيولې ،د هللا په
الر كي ئې ستونزي او كړاوونه گاللي ،نه سختو تعذيبونو
د ايمان له الري منحرفي كړې او نه تورونو او تهمتونو،
قرآن دا څلور بېلگي داسي معرفي كوي:
 هللا د هغو لپاره چي كفر ئې كړى د نوح د مېرمني او د
لوط د مېرمني مثال بيان كـړى؛ دواړه د هللا د دوو صـالح
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بندگانو تر نكاح الندي وې ،له هغوى سره ئې خيانت وكړ،
د نوح ﹽ او لوط ﹽ ملگرتيـا نـه هغـوى تـه كومـه گټـه
ورسوله او نه ئې د هللا له عذاب وژغورلې ،پايلـه ئـې دا
وه چي د كافرانو په برخليك اخته شـي ،د دوزخ اور ئـې
په برخه شي ،او هللا تعالى د دواړو په اړه پرېكړه وكـړي
چي له نورو ننوتونكو سره دي يو ځاى دوزخ ته ننوځي.
 هللا تعالى د هغو لپاره چي ايمان ئې راوړى د فرعون د
مېرمني مثال بيان كړى چي د فرعون له ملگرتيا ئې خپـل
برائت اعالن كړ ،هللا تعالى ته ئې مخه كـړه او پـه خپلـي
دعاء كي ئې وويل :اې زما ربه! ما ته په خپلي خوا كـي
په جنت كي يو استوگنځي جوړ كړه ،د فرعون له ملگرتيـا
او د ده په الر له تگ مي وژغوره او د دغو ظالمانو لـه
منگولو نجات را،
 بل مثال د عمران د لور مريمي عليها السـالم دئ چـي
پاكلمنه وه ،د خپل ناموس او عفت ساتنه ئې وكړه ،د دې
وړ وه چي هللا تعالى له خپلي روح يوه روح په كي پو كـړي
او په خارق العاده توگه د عيسى ﹽ په څېر زوى وزېږوي،
د خپل رب ويناوي او د هغه كتابونه ئې رښـتيني وگڼـل،
او د غاړه اېښودونكو له ډلي وه.
دا مثالونه د دې لپاره زموږ په وړاندي اېښودل شوي
چي راوښيي يوه مؤمنه مېرمن بايد څنگه وي ،د فرعون
مېرمني او مريم عليها السالم ته د عالم پر ټولو ښځو
فضيلت وركړى شوى ،قرآن دوى دواړه د مؤمنو مېرمنو
لپاره د غوره مثال او بېلگي په توگه معرفي كوي.
 د فرعون مېرمني آسيه په موسى عليه السالم ايمان
راوړ ،فرعون تر شديد تعذيب الندي ونيوله ،د هغې په
پښو او السونو ئې مېخونه ټكوهل ،تر څو له ايمان الس
واخلي ،خو دغه مؤمنه او پر خداى مينه ښځه د همدې
شديد عذاب په وخت كي نه يوازي پر خپل ايمان ټينگار
كوي او د فرعون په قصر كي او د ده ترڅنگ له ژوند
خپله بېزاري اعالنوي ،بلكي له خپل رب غواړي چي خپل
لوري ته ئې وبلي او په خپلي خوا كي ورته (بيت :كور)
جور كړي .او هللا تعالى ئې سوال مني او په جنت كي ورته
دا كور جوړوي ،په قرآن كي د دې مؤمني او صبرناكي
مېرمني يادونه كوي ،د دعاء الفاظ ئې زموږ مخي ته
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ږدي ،وايي دعاء ئې قبوله شوه ،د هللا په خوا كي هغه كور
ورته جوړ شو او د (بيت المعمور :جوړ شوى كور) په
نامه ئې ياد كړ ،پدې سره قرآن له يوې خوا غواړي مونږ
پوه كړي چي فرعون د خپل اقتدار د بقاء او د خپلو
مخالفينو د ځپلو لپاره څه څه كول او په څنگه څنگه
سختو عذابونو ئې تعذيبول ،چي له يوې ښځي سره او هغه
هم د ده مېرمن ،داسي سلوك كېږي نو له نورو مخالفينو
سره به د فرعون معامله څنگه وه؟ له بلي خوا موږ ته
وايي :يوه مؤمنه مېرمن بايد څنگه وي ،كه غواړي هللا
تعالى ترې راضي شي نو د آسيه ﹽ تگالره دي غوره كړي،
آسيه؛ له كافر او ظالم خاوند متنفره ،د هللا تعالى د
رضاء په لټه كي ،تر سختو عذابونو الندي صبرناكه ،د
ظالم په خوا كي قصر نه خوښوي ،په عوض كي ئې د هللا
تعالى په خوا كي كور غواړي .همدا راز موږ ته وايي :د
تاريخ تر ټولو ستر ښځينه شخصيت ،هغه چي هللا تعالى ئې د
ټولو مؤمنو مېرمنو لپاره غوره بېلگه او مثال بولي ،د
انسان له پيدايښت تر نن پوري هيڅ ښځه د ايمان او
معنويت هغي لوړي څوكي ته نه ده رسېدلې چي دا
وررسېدلې وه ،دا د لوړ معنوي مقام خاونده مېرمن نه د
كوم پيغمبر مېرمن او لور وه او نه ئې مور او خور ،د
تاريخ تر ټولو د ستر كافر او جابر فرعون مېرمن وه،
له دې معلومېږي چي ديني او معنوي مقام نه په نسبي
تړاو پوري او نه په اجتماعي اړيكو پوري تړلى دئ،
آسيه ﹽ په داسي حال كي د معنويت تر ټولو لوړي څوكي
ته رسېږي چي خاوند ئې فرعون دئ او د نوح ﹽ او لوط ﹽ
مېرمني په داسي حال كي له معنوي پلوه اسفل السافلين
كي سقوط كوي او د بدو مېرمنو بدي بېلگي ترې جوړېږي
چي د دوو پيغمبرانو مېرمني وې!!.
 مريم ﹽ هم له سختي الهي آزمويني سره مخامخ شوه ،هللا
تعالى د دې لپاره غوره كړې وه چي د يوه ستر پيغمبر
مور ترې جوړه شي ،هغه چي زېږېدا به ئې په خارق
العاده توگه او له پالر پرته وي ،په زنا تورنه شوه،
داسي حالت پرې راغى چي د پېغورونو او تورونو له وېري
ئې مرگ ځان ته غوره گڼلو ،خو د صبر لمن ئې كلكه
ونيوله ،د تاريخ په ستري خارق العاده پېښي كي ئې
ونډه وه او د عيسى ﹽ په څېر ستر شخصيت د هغې په غېږ
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كي وروزل شو ،دې ته مو پام وي چي مريم ﹽ له داسي مور
پيدا شوې چي دا ئې تر زېږېدو وړاندي د هللا په الر كي
نذر كړې وه ،د مريمي مور ،د عمران مېرمن حامله وه،
له هللا سره ئې وعده وكړه چي خپل بچى به د ده په الر كي
وقف كوي ،انتظار ئې دا وو چي هللا تعالى به زوى وركړي
او هغه به د هللا د دين خدمت ته وړاندي كوي ،خو هللا تعالى
ورته لور وركړه ،وئې ويل :زما ربه! دا خو لور ده ،ما
خو د زوى طمع درلوده ،نارينه خو د ښځي په څېر نه وي،
ً ورسره مخامخ
هغه محدوديتونه ئې نه وي چي ښځه عادتا
وي ،ما ئې نوم مريم ( دهللا بنده او خدائي خدمتگار)
كېښود ،زه ئې تا ته سپارم ،دا او اوالد ئې له رټلي
شيطانه په خپل حفظ او امان كي وساته ،هللا تعالى د دې
همدا نذر قبول كړ ،د مريمي د ښې روزني انتظام ئې
وكړ ،دا ئې د زكريا عليه السالم تر روزني او كفالت
الندي وركړه ،كله چي به د روزني په دوران كي زكريا
عليه السالم د دې استوگنځي ته ورغى نو د مريمي خوا ته
به ئې بې موسمه مېوې وليدې ،له هغې ئې پوښتنه وكړه
چي دا له كومه راځي ،مريمي ځواب وركړ :دا د هللا له
لوري ده ،هللا چي چا ته وغواړي له حسابه پرته روزي
وركوي ،زه د داسي رزق مستحقه نه يم ،دا د هللا پېرزوينه
ده ،زما د كومي ځانگړتيا له مخي ئې نه راكوي ،له
محاسبې پرته ئې راكوي.
كه تاسو په قرآن كي د مريمي زياتي يادوني او د دې
هغو دعاگانو ته ځير شئ چي په قرآن كي راغلې او الفاظ
ئې د انسان زړه لړزوي نو درته جوته به شي چي يقينا
ً
هغه له هره پلوه د دې لوړ مقام وړ وه چي د ټولو
مؤمنو مېرمنو لپاره غوره بېلگه وي .په دې مباركو
آيتونو كي د دې دا ځانگړتياوي ښودل شوې -1 :د خپل
عورت ساتنه ئې وكړه -2 ،د خپل رب ويناوي ئې تصديق
كړې -3 ،د هللا كتابونه ئې رښتيني وگڼل -4 ،او د غاړه
اېښودونكو له ډلي وه.
د امتنان په توگه:
ما نن د  1351هـ ش كال د ميزان په 13د دې مباركي
سورې تفسير بشپړ كړ ،او په همدې سره الحمد َّلل د قرآن
پلوشې تفسير بشپړ شو( ،دوه وروستي  25او  30اجزاء مي
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تر دې وړاندي بشپړ كړي وو) ،د دې سورې د آخري آيت له
ژباړي وروسته او په داسي حال كي چي له سترگو مي د
امتنان ،شكر او ښادۍ اوښكي بهېدې له ځايه لوړ شوم او
د شكر اداء كولو په موخه په لمانځه ودرېدم ،دوه
ركعته لمونځ مي وكړ ،په لمانځه كي مي ډېر ډېر وژړل،
داسي احساس مي كولو چي د خپل ټول ژوند د آرمانونو او
هيلو لوړي څوكي ته رسېدلى او تر ټولو ستر آرمان مي
همدا نن او د دغه آيت په ژباړي سره ترسره شوى ،د زړه
سلول سلول مي د امتنان او شكر له جذبې ډك وو ،داسي
حالت هغه مهال هم راته مخه كړه چي د شوروي اتحاد
ځواكونه د افغانستان له پولي واوښتل او د وروستي
روسي فوځي له وتلو وروسته د شوروي ځواكونو قومندان
جنرال گراموف د حيرتان د پله خوا ته خبرياالنو ته
بريد يوه ستره اشتباه وه او
وويل :پر افغانستان
مسكو به بيا دا اشتباه تكرار نه كړي ،د دې خبري په
اورېدو سره مي د اوښكو بهېدا پيل شوه ،ټوله ورځ مي
عجيب حالت درلود ،هيچا دا تصور نه شو كولى چي د
شوروي په څېر ستر او مغرور ځواك به داسي ژر د
افغانانو په الس له ماتي سره مخامخ او له افغانستان
وتلو ته اړ شي او د دوى ستر جنرال به د وتلو پر مهال
پر افغانستان تېرى ستره اشتباه گڼي!! خو موږ له خپل
مهربان رب دا هيله درلوده چي دا ورځ راباندي وگوري،
په هغي ورځ مي د ژوند يو ستر آرمان ترسره شوى وو،
همداراز نن مي د ژوند يو بل ستر آرمان ترسره شو ،دا
آرمان چي د قرآن پښتو ژباړه او مختصر تفسير وليكم،
مصروفيتونو دا فرصت نه راكولو ،پر افغانستان د
امريكايانو له بريد او د اشغالگرانو په ضد د جهاد له
اعالن وروسته سري مبارزې ته اړ شوم ،تر تعقيب الندي
وم ،زما د وژلو او نيولو هڅي وشوې ،زما د سر څو
مليونه ډالر قيمت وټاكل شو ،له ډرون طيارې راكټي
بريد راباندي وشو ،دوه ځلي زما د استوگنځي خوا ته
امريكايي كوماندو ځواكونه په داسي حال كي راغلل چي
ما ليدل او د دوى غږ مي اورېدو ،څرگنده مبارزه راته
ناشونې او گرانه شوه ،مجبور شوم ليدني كتني او
مالقاتونه محدود كړم ،له ټيلفون او مخابرې استفاده
پرېږدم ،په خطونو اكتفاء وكړم ،كه څه هم مركو،
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اعالميو ،پيغامونو ،خطونو ،د پېښو او د هېواد سياسي،
نظامي او اجتماعي وضعيت په اړه تحليلي ليكنو تر كافي
حده مصروف كړى وم خو د دې ترڅنگ داسي شرائط راته
برابر شول چي د كتابونو ليكلو ته هم فارغ وخت ولرم،
په دې مودې كي مي نږدې څلوېښت كتابونه وليكل ،چي
بايبل د قرآن په رڼا كي ،حكمة البارئ ،متضاد روايات
او مذهبي اختالفات ،ساينس او د قرآن علمي اعجاز ،او
د قرآن پلوشې په اتو جلدونو كي د هغوى په ضمن كي دي،
گمان مي نه كولو چي زه به دا تفسير بشپړ كړى شم ،د
تېرو يولسو كلونو هره شېبه داسي راباندي تېره شوې چي
نه پوهېدم يوه شېبه وروسته به څه كېږي ،دښمن به زما
پر استوگنځي بريد كوي ،نښته به رامنځته كېږي ،دا
اطالع به راكول كېږي چي دښمن زما له موقعيت خبر شوى
بايد خپل ځاى بدل كړم ،ښايي له دې به زما د حالت
څرنگوالى څه نا څه درك كړى شئ چي په دغو كلونو كي زه
تر څلوېښتو زياتو كورونو او استوگنځيو كي پاته شوى
يم ،په ځينو كي څو ورځي ،په ځينو كي څو اونۍ او په
ځينو كي څو مياشتي ،خو له دې ټولو سره سره هللا تعالى
پر ما خپل فضل پېرزو كړ او دا توفيق ئې راكړ چي د
پلوشې تفسير بشپړ كړم ،باور وكړئ چي د قرآن د هري
سورې د تفسير له بشپړولو وروسته مي داسي احساس كړى
چي سينه مي له علم او ايمان ډكه شوې ،داسي رڼا مي
زړه ته ننوتې چي سلول سلول ئې روښانه شوى ،او په
داسي سترو سترو حقائقو پوه شوى يم چي له بلي الري پرې
پوهېدا راته ممكنه نه وه .دا هم بايد وليكم چي زه
څلورشپېته كاله وړاندي د 1327هـ ش كال د ميزان په
مياشت كي زېږېدلى يم ،ال اتلس كلن وم چي مبارزه مي
پيل كړه ،د جوانان مسلمان د تأسيس له لومړۍ شپې بيا
تر نن پوري په تېرو څلور څلوېښتو كلونو كي زما ژوند
له لوړو ژورو ،گواښونو ،خطرونو ،كړاوونو ،ستونزو،
دعوت ،زندان ،هجرت ،جهاد ... ،ډك تېر شوى ،د كابل د
تېرو څلورو لسيزو ټولو حكومتونو او د دوى بهرنيو
حاميانو زما د وژلو او نيولو پرېكړي كړې او په دې
اړه ئې په وار وار ډول ډول پټي او څرگندي هڅي كړې،
اوه ځلي زما خوا ته په څو مترۍ كي راكټونه لگېدلي او
ستر س تر بمونه چاودلي؛ يو ځل خو پنځو جيټ طيارو زما
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پر استوگنځي په داسي حال كي دوه دېرش راكټي او بمونه
وورول چي زه په خوني كي وم ،د كور دېوال وران شو،
كله چي بهر ووتلم يوې خوا بلي خوا ته مي بمونه او
راكټي ورېدلې ،خو زه هللا تعالى ساتلى يم ،په همدې
ستونزمن ژوند كي ئې ما ته دا توفيق راكړ چي دا څلور
څلوېښت كلونه د قرآن په سيوري كي تېر كړم ،په دې
مودې كي ما په اوسط توگه هره ورځ د قرآن شاوخوا پنځه
سوه آيتونه په لمانځه كي او له لمانځه بهر تالوت كړي،
ښايي په دې ټولي مودې كي به څو ورځي هم داسي نه وي
تيري شوې چي ما دومره تالوت نه وي كړى ،د قرآن دوه
ثلثه (شل اجزاء) مي حفظ كړي ،ډيري برخي مي په درسي
او تربيتي غونډو كي تفسير كړې ،او دا دئ نن په داسي
حال كي د پلوشي تفسير د بشپړولو سعادت راپه برخه شو
چي د ژوند پنځه شپېتم كال پيلوم.
زه د خپل ژوند په هر څه كي د دې ځالند الرښود الهي
كتاب مرهون يم ،هر څه مي له قرآن زده كړي ،ما خپل رب
هللا تعالى د قرآن له مخي ښه پېژندلى ،ما رسول هللا ﹽ د
قرآن په هنداري كي پېژندلى ،او په دې پوه شوى يم چي
د دې ستر كتاب حامل يوازي يو پيغمبر كېدى شي ،ما په
دې قرآن كي تر دوه سوه زيات داسي علمي اعجاز موندلي
چي هر يو ئې د مخكنيو پيغمبرانو ﹽ تر سترو سترو
معجزو ستر دئ ،داسي علمي اعجاز چي هر عقلمن انسان دې
اعتراف ته اړ كوي چي دا قرآن د هللا تعالى له لوري لېږل
شوى كتاب دئ ،يو ئې د همدې سورې د شپږم آيت دا وينا
ده چي ډبري به د دوزخ سون وي ،ما انسان د قرآن په
رڼا كي پېژندلى ،د ده جوړښت ،ځانگړتياوي ،پيل ،پاى،
د سعادت او شقاوت عوامل ئې او د عروج او زوال اسباب
ئې قرآن راښودلي ،هيڅوك په هيڅ توگه نشي كولى انسان
په داسي دقيقي بڼي كي معرفي كړي چي قرآن معرفي كړى،
ما دا پراخ عالم د قرآن په رڼا كي پېژندلى ،قرآن
راښودلي چي دا عالم ،آسمانونه او زمكه څنگه پيدا
شوي ،پيل ئې څنگه وو او پاى به ئې څنگه وي ،يوازي
هغه څوك د د دې پراخ عالم په غېږ كي زړه راښكونكې
ښكال ،عقل پاروونكى نظم ،دقيقه هدفمني ،د عالم د توكو
تر منځ ژور تنسيق او وحدت توجيه كولى شي چي د قرآن
په رڼا كي ورته وگوري ،له دې پرته د دې ښكال ،نظم،
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هدفمنۍ ،وحدت او تنسيق له دقيق تعبير عاجز دئ.
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