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ېرش ې دږدنې ده، ړلېڅو په اجمال او اختصار سره توگه خ

په نامه د  د )جنگ از ديدگاه قرآن(ړاندي مي كاله و

ې چي هر آيت ئړې وه تشريح كڼي كي يوه داسي كتاب په ب

 اكثر هغه آيتونهې الندي په توگه غوره او ترعنوان د 

او د هغه شرح او ې آيت ته ورته چي همدړل شوي وو راو

ې د تفسير ې مباركي سوراوس چي د د، ېږيگڼل كتفصيل 

د همغه كتاب مي مناسبه وگڼله چي دا ېدلى وخت رارس

لوستونكو په  معمولي تصرفاتو سره دځينو ړه له ژبا

د چي ړي دا به له دوى سره مرسته وكېږدم، ړاندي كو

په  او د اسالم ليد لورىښووني الر قرآنړه د قتال په ا

و  وهللا المستعان ړى شي.گه درك كښه او نسبتًا تفصيلي تو

 هو الهادى الكريم

 

 حكمتيار
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 محمد

 ژندنه:پېې د سور

 (محمد) :ېومونو ياده شونو مشهورو دوپه  سورهدا 

ې لپاره ې سورنه يوازي د د (القتالخو ) ،(القتال)و ا

 پاره عنوان هم دئ.ې د مضامينو ليو نوم دئ بلكي د سور

آيت ړي لومد ې آيتونو فواصل ئد ه لري، آيتون 83

ه آيتونڅلرويشتم يوازي لسم او ورته دي، ته  اعمالهم()

د ېدلي، )اقفالها( پاى ته رسو په )امثالها( اې ئ

چي د هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئاوآيتونو 

ې له د سور. كي نازل شويكلونو ړيو دني دور په لومم

په هغو دور  يمدند ره ږي چي دا سوېداسي معلوممتنه 

د قتال )جنگ( حكم چي ې ظروفو او شرائطو كي نازله شو

صادر شوى خو ال عماًل نه دئ پيل شوى، د قتال له فرض 

، ېړاندي نازله شووپيل ېدو وروسته او د هغه تر عملي ك

د )قتال( او  و آيتونو كيموجزپه ې سورې مختصري د د

ه خو په اجمال موضوع په دقيقه توگ( )وسله والي مبارزي

ړه د د قتال او جنگ په اې او شو ړلېڅاو اختصار سره 

ولي وسله  چي:ښيي ږدي او ړاندي په وږ زمواسالم نظريه 

گ حتمي دئ؟ له چا سره ې؟ ولي جنواله مبارزه فرض شو

پيل كوو؟ د جنگ غايه او ې ږو؟ كله به ئېبايد وجنگ

مكه ږو او وسله به پر زېگڅه وي؟ تر كله به جنموخه به 

اسباب كوم دي؟ د ماتي عوامل په جنگ كي د بري ؟ ږدونه 

څوك به له ږي او ولي او ېڅوك به بريالى كې كوم دي؟ ئ

د جنگ او په جنگ كي د ږي او ولي؟ ېماتي سره مخامخ ك

په وخت كي د مؤمنو جنگياليو ښتو او د ناحكام اسراوو 

چا ړه د ؟ د جنگ او د هغه دپايلو په اكوم ديب ئوجا

په ښمن ولي د د؟ منافقين او وينا منافقانه ده ځدري

سره ښتي او وسله والي نځ ېكنده او قاطع دريله پرخالف 

ښمن له ډه، د دو ونمنافقينپه جنگ كي د ؟ مخالفت كوي
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ې ې او د هغې سره د دوى سازشونه، د مسلحانه مبارزجبه

، هم تبليغاتړه د دوى خصمانه د نتائجو او پايلو په ا

منافق تر ت كي او هم د ماتي په صورت كي، د بري په صور

له  ږيېوخت راورسصحيح او مناسب ړاندي چي د صلحي ې ود

تأكيد كوي، بايد ړي پر صلحي او روغي جوښمن سره د

د صلحي مناسب وخت كوم دئ، له ښمن سره وگورو چي له د

په پرتله د برالسي حالت ښمن سياسي او نظامي پلوه د د

د عجز  ېلبښمن له مقاو د دۍ اد ضعف، ناتوان كه او

دوام ر پړي چي د جگات كوي تبليغتل دا منافقين حالت؟! 

 لكټادا آيا ړي، ځه وړني له منږ السته راوټينگار زمو

وو مشوش پلوه ې صحيح ده له د؟ آيا ېښنه سمه دهاو اند

ړو؟ څوك چي د ړه وكښمن سره روغه جوې له داو له كبله ئ

نوري الري غوره كوي له  ږدي اوېهللا په الر كي جهاد پر

ښتني او پوۍ ټولي پورتن …؟ږيېكومو پايلو سره مخامخ ك

ې په دل ئمسار نور ېډوند ړاې د وسله والي مبارز

ټول سوره  كي داحقيقت ېړل شوي، په څې كي سورمباركي 

كي  په قرآنړه چي د جنگ په اهغه آيتونه احتوى كوي 

 راغلي. 

ې له ۍ برخه ئړلوم :دوه برخي لريسوره دا مباركه 

چي د مؤمنانو او آيت پوري ده  91ړي آيت تر لوم

ېړي، څې گوالى او پايلي ئڅرنښتو ند ځ كافرانو تر من

پاى پوري ده ې تر د سورآيت  شلمې له برخه ئدوهمه او 

ځ او و دريمنافقينړه د په اې او د وسله والي مبارز

 ېړي. څړنالره ك

 ړي:احتوى كقضايا برخه دا مهم ړۍ لوم

ړاندي د هغو په و ،ډ دئد هللا تعالى د الري خن منښد -1

كار دا ځي، پل رب ولمانړي خچي غواړوي ډونه راوالخن

ځته كوي، خو دا د هللا د الري مانع ښته رامننو اتصادم 

د ړي او نه څه ترالسه كپل كفر او انكار ډله به نه له خ

كومه السته ړولو ډونو له راوالړاندي د خنمؤمنانو په و

ې نه يوازي هدر څي به ئبايد پوه شي چي هلري،  ړنهراو

 نتائجمعكوس او د دوى په ضرر و ابدي پايلي شي بلكي 

 ړي.په الس وركبه 

ې د ړې غوره كعمل الر ئصالح د ايمان او چي هغه  -2

و ي ااخالقړ شي، د دوى په لوري به مخكي والكمال 

 مومي، ىښه والاو  ىي حالت به الزيات غوره والاجتماع
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كمزوري او ې ښمن ئېشان دئ او دپرې حالت نن ئهم  څهكه 

 ضعف،خو دا د ښيي، ځواك ورگڼي او خپل زور او ضعيف 

ېر ژر پاى مومي او ستري ډۍ حالت به ېشانپر وا ۍزوركم

 په برخه شي. ې ستري برياوي به ئ

په هغي مل بايد اصلي عاځواكونو د ماتي د كفري  -3

دوى ړې، وره كپاره غځان لچي دوى د ټوو ولړنالري كي ك

ږي چي ېپكاوي سره مخامخ كې كبله له ماتي او سبه له د

ې كبله ان به له دو مؤمنې الر درومي، اږپه ك (باطل) د

و احق )چي د ړ درومي او برياوي به ترالسه كوي لو

 متابعت كوي. (حقيقت

فرصت  يښتنوسله والي ښمن سره د كله چي له د -4

ې خپلي توري ئداسي وموند چي من ښتاسو داو دو ېرسورا

او ې وسوسهغه  بايد ټولي، دا مهال ېېكو راايستلله ت

تصادم د ځ تر من دښمنچي ستاسو او ځوئ ې لري وغورواهم

پلو او له پښو ځبشپړ له  دښمنږي، او د ېمانع ك

د جاهل ړئ، چ ونه كړه سوپه اڅه د بل پرته ځولو غور

و كركه، ړه سوى، د وينو له بهولړه ستاسو زپه امخاطب 

ې د خلكو د هدايت تلوسه او د ي او امنيت هيله،صلحد 

گ مانع ېكنده جنپه ضد د پر دښمند بايد ته ورته مشاعر 

و كي د وينو له صفوفپه  دښمند ېبه هم نشي، يوه ش

پلو ځتر بشپړ  دښمن چي دډډه مه كوئ، داسي نه تويولو 

ږدئ. ېړئ او وسله پر زمكه كېكو كي كپه تړاندي توري و

 مجددستاسو په ضد د  چيړي وكادامه هغه ر جنگ بايد ت

ښمن په ښتونكي دد جنگ غوړ شي، ځه والله من مكاناتاجنگ 

او غايه دا ده چي د تل لپاره پاى هدف ضد ستاسو د جنگ 

ږئ ېته امر كوي چي تر هغه وجنگتاسو قرآن ېږي، ته ورس

 ږدي. ېكه كمپر زښتونكي وسله غو گو جناجنگ چي 

وو او له اسير اهتمام كته اسيرولو  دښمنكله به د  -5

 ؟څنگه ويمعامله  ږزموبه سره  دښمن

داسي دئ ړه الهي سنت په اښتونكوو كافرانو د جنگ غو -6

او د مظلومانو او  ويتعذيب انو په السمؤمند  دوىچي 

ځ ډلو تر منړو د دغو دوا ې اخلي، ترانتقام پلو ځستم 

د  تعالى ېږي، هللاځته كرامنمطابق الهي سنت ښتي د دغه ن

و امبارزه چي آزمويي  انمؤمنهغه څ كي په ترښتو نې همد

د و عدالت احقيقت  ،حقله د هللا په الر كي او ې ئجهاد 

 دفاع په موخه وي. 
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ړل او له شهيدان وركې ئهللا په الر كي  دچي  ملتهغه  -7

چي ه كوي گمان نله دي دا څكړاوونو سره مخامخ شول هيك

پاته شي ړي نيمگې ئآرمانونه به  ،شي هدرې ئه بۍ قربان

پالونكي شهيد د هر خداى قدير ې الروي، ې باو الر به ئ

او ذمه وال دئ، ضامن تحقق د هيلو او آرمانونو د ملت 

به حالت ړي، هدايت كد سعادت په لوري  دوىهرو مرو به 

 . ځيجنت ته بوې ئى كي به پاپه و اړي ښېرازه كې ئ

و ولرئ او د راتلطمع ته نصرت  الهيهغه مهال  -8

د مو  ادهڅون او جپاړئ ه كعمالً ثابتچي ړئ ې وكئانتظار 

مدافع، د هللا تعالى د و عدالت احق  دئ، دلپاره  تعالى هللا

پلويان ښتيني ردين حق و مرستندوى او د بندگان ومظلوم

مرسته كوي ستاسو  تعالى كي به هللاصورت ې يوازي په ديئ، 

ې ل د مقابلاو ستاسو گامونه به له حق د دفاع او د باط

 كي مضبوطوي.  سنگرپه 

ان دښمنبه ستاسو  ې صورت كيپه دچي اوسئ ن ئمطم -9

په ړولو د رغته ستاسو لوري ږه ه تيهر كه داسي وي چي

چي  گام هرځي، ېوپرې موخه پورته كوي پر خپلو پښو به ئ

ږي او ېاخلي له مانع سره به تصادم كوي او پړمخي به لو

 ځي. ې هدربه ئځلي څي او هلي ټولي ه

و برخليك اندښمنپه هر پړاو كي به د حق د ې زمان د -11

د دوى د سلف برخليك، د ړاندي همغسي وي لكه تر دوي و

عاقبت سلف رئ چي د دوى د وړوئ او وگڼي واپاتاريخ 

ړل او نك ررانسكو پر دوىڅه هر  تعالى آيا هللاڅنگه وو؟ 

ټولو پاى ته ونه رسولو؟ د باطل د ې ئاقتدار د دوى 

كه  ورته برخليك انتظار كويته ې پاره داكونو لځوپلوي 

 ېښي.او تلپاتي برمجهز كي ظاهر څه هم په 

زمكي پالونكى رب  او چي د آسمانونوې وجه دا ده د د -11

څ و كافران هيموال، حامي او مرستندوى دئ اد مؤمنانو 

 موال او مرستندوى نه لري. 

كي بريا ترالسه كوي او عزت ته نيا به په دمؤمنان  -12

چي  انكافرخو ځي، ته ننو جنتكي به آخرت رسي او په  به

ښاك او له دنيايي لذائذو څاك خورپه خپل ژوند كي له 

ېر څپه حيوان  پرته بل هدف نه لري، دوى دېدو كمتمتع 

ېر مري او په پاى كي به څپه حيوان ژوند كوي او د 

 دوزخ ته درومي.

ټوبي ټاې له خپل ېښي، ته ئځواكمن بر دښمنستا  كه -13
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ېر ډتر دوى  تعالى هللاچي اوسه مطمئن ې؛ ړى يتبعيد ك

څومره پر لويو لويو ړي، ځه وښمنان له مند ځواكمن

له خپل غولوونكي او ، ځواكونهښارونو او ملكونو مسلط 

ظلم له كبله و اعصيان، فساد د خپل  ،سره ظاهرهيبتناك 

ې ټغر ئې سره مخامخ شوي او د اقتدار مؤاخذ الهيله 

ټه ېنو زوال اد هالكت له چي د دوى ك ټول شوى!!

مرستي  دوىچي د ېدلي نه دي توانڅه  هيڅ ې نوېدلرارس

 سي!! ې ونيمخه ئړاندي شي او د زوال ته راو

د هغه چي خپله تگالره په بصيرت سره غوره كوي،  -14

و په لوري اهدافڅرگندو و اواضح ڼا كي د و په ربينات

ه دي رابر نبله هغو سره  ؛سره درومياحتياط و ادقت په 

 د خپلكي انتخاب په ړنالري خپلي تگالري او ك نه دچي 

هدف خپل ژوند د موخي او  دږ نيسي او نه ته غو غږعقل 

، ء كوينااعتحكم ته وجدان او ضمير د خپل ټاكلو كي په 

ړني كېړني خپلي بدي او كرغبنده دئ او  سو هواهوى د 

 گوري!!  ېښكلښايسته او 

دي او نه  يبرابركي سره ا دنيډلي نه په ړه دا دوا -15

تلپاتى وي كي  جنتپه  كي به يوپه آخرت  ،كي آخرت په

ونه نعمتړ چي د جنت پراخ ې وو د د، يكي جهنمپه او بل 

ښل ې وبخپه برخه وي او نيمگړتياوي او اشتباهات ئې ئ

 كي وي. دوزخ په چي د تل لپاره مستحق  ېشي او بل د د

دئ چي خپل ان سانناپوه و اسفيه كي يو اصل په  كافر -16

ېښى، د هوى او هوس بنده شوى، وزگار پرې ئ عقل

ړولى، د پل تور وزر غوړه او دماغ خپالني د ده پر زهوس

 كه ړى،ې عاجز كپر هغه له ايمان ئحقيقت له درك او 

ويناوو او  دعوتگرړه سواند مبلغ او فكور د كوم زكله 

په  ّـ هللا رسولڅه هم د كه  ړ شي؛ېدو ته اونو اورنصيحت

ې پرېز څه اغيوازي نه ېزمن مبلغ او دعوتگر وي؛ څېر اغ

ې ورته نه پرانيستل ړه ئړه او دماغ دنه كوي او د ز

د تبليغ او نصيحت په پاى كي له نورو ېږي بلكي ك

 پوه نشوم!!ې زه خو پر !!؟څه وويل: ده ښتيپو

كي هغه مؤمن مقابل په ډلي پوه ې سفيه او ناد د وا -17

باعث ې د دې ئوجدان حساس و اير مضښ ويچي گورو ړي وگ

له هر نصيحت په  ،ېږيچي د هري وينا ژورو ته رس كېږي

ې پر مخ ړي ئد تمعرفېږي، د برخمن كپراخه پيمانه 

په ې او كمال ئ رشدي و اخالقا يفكرېږي، پرانيستل ك
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 .ږيېې زياتي ئو پرهيزگاراتقوى ږي او ېبرخه ك

ښ راويضمير ډلي ويده ې سفيه څه نشي كولى د د هيڅ -18

ږ پي راتگ او هيبتناك غڅاچي د قيامت ناېږده ړي، پرك

 ړي. ښ كې راويئ

و متعصب الجوج د و امخاطب مخالفت و سفيه اجاهل د  -19

او ړي كمرنگى نه ك اعتقادړه ستا ې اپه ددي خصم لجاجت 

يوازينى  تعالى صدمه ونه رسوي چي هللادي ستا باور ته 

ښمن د سختو د سختو شرائطو او د وېرډدئ، تل او معبود 

د خپل فكري او ړوني، وځان جونو په حالت كي هم مخالفت

اخالقي شخصيت ارتقاء، د خپل قصور او نيمگړتياوو رفع 

كوه، د خپلو همسنگرانو او همسفرو تمام هاكولو ته 

ې ته په پام سره چي د ې او روزني ته توجه كوه، دتربي

امل و كاجامع پر ښووني الر الهيړه په اآخرت او  ايدن

ه دقيقپه ښووني دا الهي الربايد ، ړي ديوالعلم  الهي

 ې. ړ شې پر مخ والڼا كي ئپه رړې او توگه مراعات ك

ښووني الر هړه دغو په امنافقيند برخه همه ې دود سور

 ږدي:ړاندي په وږ زمومطالب او 

او له روحي پلوه  مذبذب، رياكاريو دوه مخى، منافق  -1

ۍ، غولوونكو ړه مالغو پهي كوي سعچي بيمار انسان دئ 

په ړو خواوو كي ې دواد مبارزويناوو او حركاتو سره 

په ضرر ړو خواوو له د دواړي، پوري موقعيت ترالسه كړه ز

برخمن شي،  وامتيازاتله ړو لوريو د دواو كي شي اامان 

ړاندي ېدو ود مناسب وخت تر رارس ېد وسله والي مبارز

و د ستومانه امرحله دا بايد ټينگار كوي چي ې په د

ې ته الس ژر پاى ته ورسوو، وسلكوونكي انتظار دا پړاو 

ر تړو، سره ستونزه حل كاقدام ېكنده په يوه پرړو، ك

ې او وسل ېكو كي ساتوتپه كوو او توري به ر بصكله به 

مشرتابه د وسله والي نهضت ولي د ؟! روړوونه ته به الس 

ږي ېرسوامرحله رخو كله چي دا  ؟ې پيل نه اعالنويارزمب

ړه وشي، ېكپرې ښمن په خالف د وسله والي مبارزاو د د

ړي منافقين چي دا دوه مخي او بيمار زې په به گورڅانا

ېول چي د مرگ په لوري بېري او خوف نيولي لكه داسي و

لكه د مرگ كومى، د سنگر په ېږي، سنگر به داسي گڼي ك

لوري هر گام به داسي گڼي لكه د مرگ او قبر په لوري 

 . تگ

په پېژندو كي مرسته كوي، د منافق د حالت  جنگد  -2



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

5 

د و ا ېږيجوتنفاق د دوى چي كي دئ حالت په جنگ ې همد

همدغه په ېږي، ې لري كپردې دوى له ملمع څېرو غولوونك

 وتعهداتخپلو ژمنو او منافق نه چي ې كي به گور تحال

ړو ته ېكپرو زعامت اقيادت  او نه دكوي التزام ته 

ې ئې تبصرونه او تحليلاوي، قضاوتونه، ږدي، وينړه غا

او  ۍظمپه صف كي به د بدنپه گټه،  دښمن دو اخصمانه 

ښمن د او د دضعف د مسلمانانو د ، كېږياختالف باعث 

يأس به كي د مجاهدينو په ليكو ۍ خبري به كوي، ځواكمن

ې به كمزوره يروحي رزمهيلي خوروي، او د دوى و ناا

 كوي. 

په ې ې، د مبارزځي نه وي ليدلچا چي د سنگر سختي ور -3

د بريا  ،چونو كي نه وي روزل شويېلږژورو او كړو لو

له گاللو وروسته نه وي ړاوونو كستونزو او ې د ۍ ئډال

ډي الري ، له لنوي ېړې ترالسه كئ ړياي وبلكې، ړترالسه ك

لي او د خلكو د چارو دېرسته قدرت ۍ سره او په آسان

ې چي داسي خلك له دلښو، تاريخي تجربو وي متولي شوي

ي قسړ شوي او له بلي خوا واكمنان جومفسد ې خوا يو

ې السته ې د مبارزئنه  چارواكي، رحم ېو باالقلب 

د هغوى ې نه ئاو  ړىوركاو اهميت ښت څه ارزړنو ته راو

 او صالحيتونو د اقتدارله ې ئ، نه ړېاعتناء كساتني ته 

ې نه ئ وا ړىكو دقت ااحتياط گوالي كي څرنپه ې اداستف

ې ړه سوي او ترحم له مخي ئړى او د زورك اهميتخلكو ته 

 ړى. چلن كله هغوى سره 

چي محروم شوي  تدبرله په هغه الهي كتاب كي  د قرآن -4

ې ړونو دروازد بيمارو زې لري، ء پرادعاايمان د دوى 

د ې، ړل شوړاندي تې الهي كتاب د معارفو په وې د دئ

ماني مسئوليتونو په ې خبري، د ايښوونو بله الر قرآن

 وژورړو د هغي الري له لوى معرفت، ړگړه ناقص او نيما

مي، د وپه لوري در تعالى ي چي د هللاخبرې چونو بېږلاو ك

، جهل ړهپه اې د مقتضياتو اسالمي نهضت د تگالري او د هغ

نه حد پوله او فاصل ۍ وروستځ د كفر او ايمان تر منو ا

پلي تگالري او د خ ډلهدا چي  يوباعث شې پېژندا د د

و اخبط د وسائلو په غوراوي كي د ټاكلو او په ځونو دري

لبيك داعي ته نفاق د مرتكب شي او په هرگام كي  أخط

 ووايي. 

 :ړاندي شويلپاره دوه دالئل وارتداد د ډلي ې د د -5
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 ړې. ښايسته كورته وضع منافقانه د دوى الف: شيطان 

ې د دوى ئړه اد خپلي منافقانه تگالري د پايلو په ب: 

 ې. ټوكولړونو كي هيلي راپه ز

ړيكي ورسره پټي اېږي، ونه لامغپي ۍدوستښمن ته د د -6

ډېرو مواردو كي له دوى پالي، اطمئنان وركوي چي په 

ړي، ملتيا وكچمتو دي چي د دوى ې ته او دسره موافق دي 

د كافرانو تگالري ځينو برخو كي دي چي په  باورې په د

 ړ دي!! او متابعت وړنالري د تأييد او ك

ظاهر د  دوىپير لري، اكثرًا د ې تواو باطن ئظاهر  -7

ړاندي وپه  ومسلمانان ده مخي دي، دووي، مغاير باطن 

كي او د غياب په د دوى  وڅرگندوي امسلمان ځان 

 ومؤمنانكله خپلي گټي د ، ويكافر  گ كيڅنو په كافران

ان ايمځي، او كله د ې لوري ته راټوي او دڅنگ كي لپه 

ېږي ه مومي، تر شا كخطر ناكو ملگرتيا مؤمنانالر او د 

 .ړيې ته پناه وجبهكفر او د 

هم دوى ته داسي سزا وركوي چي د دوى له  تعالى هللا -8

د  چيو ته امر كوي فرشتړنو سره ورته وي، ك منافقانه

گوزارونه ې پر شا او مخ ئولو پر مهال قبضروح دوى د 

  ړي.ورك

ټه بيع د خپل نفس د ارضاء ل د غضب په تعالى د هللا -9

 كوي. 

ېركي سره كولى شي ځداسي انگېري چي په زرنگي او  -11

ړي، پوري موقعيت ترالسه كړه په زو اړه لوري وغولوي دوا

له نورو پټ وساتي، ت ماهيڅېره او كولى شي خپله اصلي 

څيري پرده به د دوى د نفاق خبير خداى ه كوي چي گمان ن

چي نه كيهغه و ا ړيه جوت كټولو تې به ئماهيت ړي او ك

ځاى په خالف  ايمانښتيني ې د رد دوى په سينو كي ئ

وينا او عمل كي د ې په چي دوى ئنيولى، هغه حساسيت 

 د هللاې چي دوى ئړه لري، هغه كركه په ا و شفافيتاصداقت 

او  وفااو په خپلو ژمنو  ۍپه الر كي د قربان تعالى

سيورى ې ئدماغ او ه ړاو د دوى پر ز ه لريړپه ا التزام

 ړي. څرگند كټول به دا  تعالى هللاړولى، غو

 :ې معيارونه په گوته كويد منافق د پېژندو در -11

 . آثاراو  مئعالد نفاق  څېرو كيد دوى په الف: 

ې كي د او د وينا په لحن او لهجطرز په بيان د ب: 

 ښي. نفاق ن
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 .ړنيك ج: منافقانه

په لحن او  او د ويناطرز په بيان كي د قرآن په 

تفصيلي ړه په اړنو ښو او هغو كند ې كي د نفاق لهج

باورونو نشأت كوي، د دغو  منافقانهبحثونه شوي چي له 

گه او ښه توپه هنداري كي كولى شو په څېړنو بحثونو او 

ښو او ې له نڅېروپېژنو، خو د منافقين ۍ سره په آسان

 ړلڅېښووني نه دي پېژندو علم او الرعالئمو د دوى د 

نو د منافقينو د پېژندو دا ښتى غو تعالى كه هللاشوي، 

 ې د قرآنښووني به ئداسي الرو اڅېړلى وو ې هم ړخ به ئا

مكار ې چي له مخي ئ ېو ېړته په واك كي وركمخاطب هر 

د خاص خو پېژندى شي ۍ ژر او په آسانو رياكار منافق ا

 دي ښودلي. ښي نه دا عالئم او نې له كبله ئحكمت 

د ېره ونو سربمالكنيو دوو معيارونو او پر پورت -12

مواقفو ډلي له ې د دپه دوران كي ړاوونو او كابتالءاتو 

او موقتي ړاوونو له ستونزو، ك هم كولى شو دوى وپېژنو،

چي همدا دئ حكمت ېدو يو سره د مؤمنانو د مخامخماتو 

ې دوه مخو، بين له مجاهدې مخلص او صابر څ كي ئپه تر

د دوى د هغو و اږي ېافقينو تفكيك كاو مذبذبو من ثباتو

او ابتالءاتو ړاوونو كتر گوالى جوتوي چي څرنوو ادعا

 ېږي. ټولو ته جوتې ماهيت ئې او ې كولړاندي ئو

او ړاندي درومي ين ورو ورو په خپل نفاق كي ومنافق -13

ځ يړنالره او درككاماًل كافرانه چي ېږي هغه پړاو ته رس

په قول ړيكي شلوي، ي اسره خپل تعالى هللاغوره كوي، له 

د و عمالً وي اانشعاب كځي، ې وله دائراسالم او عمل كي د 

سره كار ې په دخو ېږي، ځاى كې سره يو جبهله  دښمن

وي گمان كدوى دا  ينه درسوي، دمه صځان ته يوازي خپل 

په منافقين به چي كوي ور داسي تصمؤمنان دي نه او 

او د ده  تعالى هللاځونو سره يړنو او درخپلو منافقانه ك

د چي وي باور ې ي بايد په دبلكدين ته تاوان ورسوي، 

و اېږي كهدر حبط او به  يمساعځلي او هلي  ټوليدوى 

د دوى مخي ته نتائج به معكوس او د دوى د زعم خالف 

 ږدي. 

د اوامرو عدم اطاعت او د ده د رسول د  تعالى د هللا -14

ډ كي ډنگنده سره انسان د نفاق په ښوونو عدم متابعت الر

 .ېږيې حبط كڅي ئاو هځي ېوپر

مغفرت ښني او دئ چي له الهي بخ گنهكارداسي منافق  -15
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 محروم دئ. 

بلل، د  ړي ته د دښمنصلحي او روغي جو، يو سستاوهن  -16

، له الهي تأييد احساساو ضعف  حقارتړاندي د په وښمن د

باور گ او ثابت ټينړه ې اهيلي، په دو نااأس ياو نصرت 

څه ه څېاو ه عمل هيڅپه الر كي  تعالى چي د هللا نه درلودل

ښي دي چي نې د نفاق هغه سپېر، ع كېږيئضااو هاند نه 

 ړو. ډډه وكې بايد په كلكه تر

په مال او متاع پوري داسي  دنياچي د داسي نه  -17

ېوتي چي ايمان مو زيانمن شي، داسي نه چي پرښلئ ون

ي چي مو په خپلو منگولو كي داسي ونيساهداف دنيايي 

پېڅلو معنوي اهدافو ته د اعتناء او التفات ړو او سلو

ړه داسي وشول نو كه خداى مه كړي، درنه سلب كفرصت 

ې محتوى به د ماشومانو بڅي ژوند او ستاسو هستاسو 

ښوونو رئ چي د الهي الرېداسي مه انگلوبو ته ورته شي، 

ژوند به تاسو د ڼا كي په رړه التزام او د ايمان په ا

ه نعمتونو محروم او د ژوند مجال به درته تنگ ژوند ل

نه؛ بلكي د ايمان په ړئ، څه به له السه وركړي او هر ك

 نتيجه كي به هم په دنيا كي او هم په آخرت كي د هللا

پېرزويني، پراخ نعمتونه، ستر الهي اجر، غوره  تعالى

ايمان حقيقت كي ړئ، په ترالسه كنتائج پوري ړه او په ز

 ړوي. ې لوښت وركوي او اهميت ئارزه ستاسو ژوند ت

وجائب او مسئوليتونه  ستاسود ايمان په دائره كي  -18

دي، متناسب ونو سره عداداست ستاسو له توانمنيو او

ستاسو نه درنه كوي چي مطالبه څكله داسي مو هيايمان 

 ې گران. ړ وي او ترسره كول ئلوو ظرفيت اتوان  له

 هو دقيقاجامع ې، ښكلې سور ى كي دپاپه ې د سور وا -19

ې د دوهمي برخي له سورد  يوازينه چي ې راغلاختتاميه 

د ينو سره ژور او موزون مناسبت لري بلكي مامضټولو 

 ږدي. ړاندي په وږ زموالصه خ ومطالبټولو ې د سور
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ړې؛ ډه كډې د هللا له الري ئړى او ې كهغه چي كفر ئ -9

 ړل.ې ورحبط كعملونه ئ

 ښووني دا دي:آيت الرې مبارك د د -(1)

 له اعتقادي كوي چي حبط د هغه چا عملونه  تعالى هللا

ډه ډالري  د هللا لهې له عملي پلوه ئړى او ككفر ې پلوه ئ

ړې او نور د هللا له الري منع كوي. )صدوا عن سبيل هللا( هم ك

ې ډډه كول افاده كوي او هم نور ترپه خپله د هللا له الري 

 منع كول.  

 ى آيت سره د هغو ړې په لومې سورلكه چي گورئ د د

پيل شوى چي په خپل كفر او انكار سره ړه بحث خلكو په ا

ډډه كوي بلكي د الري له تگ  نه يوازي په خپله د هللا په

ې الري په دڅه كوي نور او هېږي، ډ كړاندي خنپه ونورو 

ښتي د تصادم او نړي، په دي كار سره له تللو منع ك

ړ ا ته ېد هللا د الري مؤمن الروي دځته كوي او رامنعوامل 

ټول قاطعيت سره په  تصادم ته چمتو شي، خو قرآن چيكوي 

به حتمًا د  تعالى چي هللاوايي و سره ظېكنده الفاپه پراو 

ځلي حبط ټولي هلي ډلي ې كافري او د هللا له الري منحرفي د

نه ځوي، رگې ې نتيجې باو هدر كوي او تدابير به ئ

ږي بلكي د دوى ېيوازي دا چي خپلو موخو ته به ونه رس

ږي، ېبه په خپله د دوى په خالف تماماقدام هر كافرانه 

يوه سبيل هللا گام چي له هر ، ترالسه كويبه  نتائجمعكوس 

به  ري په لوتباهاو بل لوري ته اخلي د سقوط او 

په موخه ولو نډچي د هللا د الري د خنڅه ، هره هځيړاندي و

 ږي. ېپه برخه كې ئثمره به په ضرر ځان كوي يوازي د 

 وركول شوى چي كفري نان اطمئته مؤمنانو گه ې توپه د
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په امكاناتو سره او ټولو وسائلو او پلو ځواكونه له خ

څكله څو سره هيډول ناروا هډول تدبيرونو او ټولو خپلو 

په الري د تگ ړي او د هللا كډ نه شي كولى ستاسو الر خن

څومره مضبوط، هر چي  ظاهرځواكونو مانع شي، د دغو 

ښت مه اهميت او ارزېښي، ېروونكى وبرهيبتناك او و

ه پاى كي اوسئ چي پمطمئن ې لرئ، ېره مه تروركوئ او و

به له الري ي ستاساو شي ثابت ېر څپه و خاشاك اخس به د 

ړه ده چي هر ېكپرېكنده الهي دا يوه پرړى شي، جارو ك

ي او خط كد كفر په ې څي ئړي او هالر غوره كڅوك د كفر 

كي به د  و آخرتادنيا ايمان او مؤمنانو خالف وي، په د 

 .كوينتيجه ې بڅي هو احبط  اعمالهغه 

پر طبيعت د حاكمو سننو او ي گورو چي كعمل په 

نتائج مطلوب څه او ه اقدام څهيضوابطو له مراعات پرته 

ړوند طبيعي قواعدو او كله نشو كولى د اهيڅنه وركوي، 

پرته يو كار كه دا په يوه البراتوار ضوابطو له مراعات 

د پر مخ وي او كه كي د يوه ساده كيميايي توكي توليد 

نتيجه كومه ړو او ؛ ترسره كړولجوتللو پېچلو وسائلو 

له التزام پرته ړاندي ړو، د دغو قواعدو په وترالسه ك

پاى ته ې ې نتيجبهدر شي او و احبط څه ي او هسعه هر

گه ممكنه ده چي د كفر هغه تگالره چي له څن ېږي.ورس

ټولو فطري او طبيعي حدودو او سننو حقائقو انكار او 

پوري مطلوب ړه په زغوره پايله او ته لته وركول دي 

 نتيجه ولري؟!

ې او ې چي په يوښودلږ ته راډلي موټولي هغه قرآن 

ڼي كي او په قول او عمل او په خپلو ويناوو او بلي ب

ړوي او د اسالمي ډونه راوالپه الر كي خنړنو سره د هللا ك

او  ځته كوي،ړاندي مشكالت او موانع رامندعوت په و

ړاندي په وو هدايت احق ه يوه د هرډلو چي د دغو ښيي را

 .كارويو ذرائع اوسائل گالره غوره كوي او كوم كومه ت

 :گه معرفي كويې توپه دډلي دا قرآن 

  مترفيناو  مستكبرين

ۍ )له سوكالو مترفين اښتونكي( )لويي غو مستكبرين

په ټولني موجود حالت د دوى هغه وگړي دي چي د برخمن( 

اعي پلوه اقتدار او اجتمې له سياسي گټه دئ، دوى ته ئ

او رفاه  يې دوى ته سوكالپلوه ئاو له اقتصادي  ىړورك
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په د اسالم او هر الهي دعوت په ضد دوى ، ړېپه برخه كور

ې ېدونكي دي، تل ئاو نه پخال كقاطع  ،صريحځ كي خپل دري

هغه اصوالً هر ړى، مخالفت كدعوت د الهي  ّـد پيغمبرانو 

ماعي او اقتصادي حاكم سياسي، اجتپه ټولني د چي  دعوت

ړي هغه ظالمانه ښتنه كوي او غواړښت كي د بدلون غوجو

و د رفاه او د مترفيناو مقررات بدل شي چي د مناسبات 

و ا ومترفينبه د  حتماً دي، ضامن كبار است و دمستكبرين

په قرآن ېږي، سره مخ كو عداوت امخالفت له  ومستكبرين

  فرمايي:ړه ې اد

     

     

   

                    83:أسب  

 (پيغمبرمو كوم خبردارى وركوونكى )كي كلي هيڅ په و ا

چي سوكالي  و)هغې ئمترفينو  چير دا ږلى مگېنه دئ ل

څه له هغه ه گپه قطعي تو ږوويل: مونې( ورپه برخه شو

   ږل شوي يئ.ېمنكر يو چي تاسو ورسره ل

   

    

                                

  67عراف: الا

تاسو چي څه منكر يو ږ له هغه ښتونكو وويل: مولويي غو

 ړى.ې ايمان راوپر

او مستكبرين ښيي چي ږ ته راهغه اسلوب مو قرآن

 ې دا دي: ځيني ئپه ضد كاروي، ې د اسالمي دعوت ئمترفين 

ي او شخصانسان په  هر كافر: ېښودلكفر په ميراث پرـ 1

و ديانت ااسالم له و ا يايمان و بېاكفر ي توگه انفراد

ېږدي، پرميراث و ته په اخالفخپلو و عناد اخصومت سره 

چي ېږي كي شريك كمسئوليت په گړو د انحراف او د هغو و

ېز د ده تر اغد ده تر پالني او كفالت الندي ول او 

 ۍ لوري ته سوق شوي. ايمان ېو باكفر الندي د 

و اارعاب  خوا دې له يوښمنان د: و تخويفاتهديد ـ  2

له الري د كمزوري ايمان خاوندان د هللا له الري منع ارهاب 

ې و ئخاطراتمو او له هغو عواقب كوي او د ايمان له

له بلي خوا د ته منتظر دي، كي ورمسير ې ېروي چي په دو

سره د دعوت په ځورولو او تعذيب وحشيانه  پهمؤمنانو 

پاره له څوك د ايمان لړوي چي هيړاندي داسي فضاء جوو
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ېدو جسارت ونه ښونو او عذابونو سره د مخامخ كداسي گوا

ول نه ېدو خطرونه قبگ كي د ودرڅناو د مؤمنانو په  ړيك

 مايي:ړه فرې ادپه  قرآن كريم ړي.ك

   

   

    

    

   

   

     

                                                                                                                            

 93-98ابراهيم: 

پيغمبرانو ته وويل: يا به مو هرو پلو او كافر شوو خ

ږ دين او و يا خو به حتمًا زموپلي زمكي باسو امرو له خ

چي دا ړه ې دوى ته وحي وكنو رب ئځئ، گرمذهب ته را

به له دوى وروسته ، او ړوهالك كظالمان به هرو مرو 

چا مېشت كوو، دا د هغه حتمًا ې زمكي كي په همدتاسو 

ېدو او زما له وعيد او ېروومقام له چي زما پاره دي ل

  .ېدوووېر ښگوا

 ي:فرمايځاى كي په بل 

    
    

    
     

    
                                                    

 38يونس: 
چا ايمان پرته ځينو زامنو ى د ده د قوم له پر موسو ن

چي ېري ې وله دمشرانو د دوى ړ، د فرعون او د رانه و

پر سر يو  زمكيد فرعون  چييقينًا ړي، ې كتعذيب به ئ

  څخه وو.مسرفينو له هغه او وو  يباغ متكبر او

 : ت كي راغليآيپه بل 

    

    

    

     

                                                                                                                 

 67المؤمن: 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

18 

 يهغه داو چي موسى ووژنم،  ئږدېفرعون وويل: ما پراو 

، زه ويرېږم چي ستاسو دين يبلورو (ته يمرست)خپل رب 

 ! يړككي فساد خور  يپه زمكبه او يا  يبدل كړبه 

سحره چي ړه په او تخويف اتهديد  د فرعون د هغهو ا

ځاى  رې پمقابلد  معلصچي د موسى ېرول ې كبله ووې له دئ

عون رې د فې كار سره ئاو په د ړې پر هغه ايمان راوئ

 فرمايي: قهر او غصه راوپاروله؛ 

     

     

    

  

   

   

   

      
 69طه:

ده ته مو ړم چي اجازه دركړاندي ې وې ويل: آيا تر دوئ

چي جادو ستاسو هغه مشر دئ  دىچي ړ؟ يقينًا ايمان راو

ښې پښودلى!! نو هرومرو به ستاسو السونه او ستاسو ې درئ

ټو تاسو د خرما په سې كوم او حتمًا به پريوه د بل خالف 

ږ په موڅوك چي پوه شئ ۍ كوم او تاسو به هرومرو انسپ

ښت ېر پايڅوك د ډپلوه شديد دئ او كي د عذابولو له 

   خاوند. 

ښمنانو دا دمؤمنانو او حقپالو په ضد د د و قرآن ا

او پايلي نتائج محتوم د هغه و قهرناك چلن اغضبناك او 

 :ځورويآيت كي داسي انو جامع اجز ومې دپه 

   

   

   

   

   

                                   
 69آل عمران: 

او د هللا  ران كېږيپه آيتونو كافد هللا  چييقينًا هغه كسان 

 يژنژني او له خلكو هغه كسان هم وپه ناحقه وپيغمبران 

رى ېد عدل كولو امر كوي، نو د دردناك عذاب ز چي

 ړه.ورك
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، د هللا يد هللا له آيتونو انكار كو چيكافران يعني دا 

د دوى د  چيځاى ته رسي هغه  په مخالفت كيپيغمبرانو د 

 چيڅوك ، هر يژنلقسط وآمرين با او يړپاره مال تژلو لو

دوى ، ړياو عدالت ته بلنه ورك يړچت كږ اود ظلم خالف غ

پيغمبرانو او آمرين انكار او د  له دې ځينيژني، ې وئ

پل خبه سره  په دې چيژلو دا طمع لري بالقسط له و

ښونه به گوا پېښپي او د دوى اقتدار ته ورځمخالفين و

او دوام به ړي او د دوى د رياست او قيادت بقاء ختم ك

 گماناو  هيله په دېې دا كار ر ئنو ځينيتضمين شي او 

 به هللا پل )حق مذهب( دفاع كوي،سره له خ په دې چيكوي 

په برخه شي!! خو دوى ته د ې ترې راضي شي او جنت به ئ

خالف د  هيلياو انتظار  ينكوې كاذب او غولودوى د د

پلو خد  چيمطمئن وي  يړه، دوى درى وركېناك عذاب زددر

 وانه وري.كله هيلو د ترسره كېدو زېرى به هيڅ

په پلو لپاره ځښتونو د ځمستكبرين د ديني خو: تطميعـ 3

غوره كوي او په پټه د سياست و ارعاب اارهاب د څرگنده 

دوى د سنگرونو د نيولو او د دوى په ليكو كي د مزدورو 

ي ړوگ ېې ارادخدام په موخه ضعيف النفس او باست دڅېرو 

 حرفه اىليكواالن،  مزدور ،، مرور او عقده منع كويتطمي

ې، د څېرپه غرض او مرض مبتال ، مبلغين ، طماعوالسياست

ۍ په جاه طلباو د عناصر  ههدف ېبهوى او هوس بندگان، 

گرونه سن ې الري هغهله دڅو تر ټوي، اخته افراد لجنون 

 ې نشي فتح كولى.چي له بهر ئړي له داخل فتح ك

چي د مصر مذهبي مشران ړه وايي په اد فرعون  قرآن

ې وويل: كه څول او هغوى ته ئې ته وهمقابل معلصد موسى ې ئ

د مقربو درباريانو په ې كي بريالي شوئ ې مقابلپه د

 ل شئ:وړ كي به ونينوم ل

    

     

    

     

                                                                                                         
  42-41الشعراء: 

 كه موږې وويل: گران راغلل فرعون ته ئجادو چينو كله 

څه انعام او اجوره ه به حتمًا ت برالسي شوو نو آيا موږ

خو به په هغه صورت كي او  ې ويل: هو!؟! وئږيېراكول ك

 وئ!!ډله كي په مقربينو  )دربار ته( دتاسو 
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هغه مذهبي چي ښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونهدا مبارك 

ونو په خدمت كي بوخت وي او د چي د طاغوتي نظاممشران 

ې همدكوي، د  اجوره له دغو نظامونو ترالسه يپلي دندخ

ميدان ته او مسابقو په امر د مشاجرو نظامونو د حكامو 

مقابله كوي پالو د حقپه امر د طاغوت  ږي اوېږل كېل

ېر دي، اجير او مزدور څپه هغوى د فرعون د سحره 

ې اجوره د طاغوت خدمت، هدف ئې مبلغين دي، مذهب ئ

ته دربار طاغوت ې د مقصد ئړ ټولو لوترالسه كول او تر 

 ؛كله چي جادوگران راغللفرمايي:  قرآنرب وي!! تق

 يوحتمًا ته به څه اجر او بدله  ږفرعون ته ئې وويل: مو

 د؟ هغه ورته وويل: هو! تاسى به وشو يكه بريال

ړ په لې درباريانو ږدن دزما ، وئكي ډله په مقربينو 

 ږئ.ېك نيولبه كي فهرست د درباريانو په او به وئ كي 

ته وايي: د يوه مسئول، هدفمن،  انسانكوم دعوت چي 

ژوند څېر سپېڅلو اهدافو ته ژمن او صادق انسان په 

ېرى دروغ مه وايه، د بل پر حق تځه، ې مه وچتړه، له وك

د هوى او هوس پر خپل جائز حق قانع اوسه، مه كوه، 

ړه، د ړه كټولنه جوپله ځان او خبندگي مه كوه، خپل 

ټغر فساد اثت او ۍ، خبلمن كلكه ونيسه، د بدلمنتقوى 

ېري مخه نورو پر حقوقو د تد د ظلم او ړه، ټول ك

څوك منلى شي طبيعي ده چي داسي دعوت يوازي هغه ونيسه، 

مضبوطه اراده، پوخ عزم او نه ويلي ړه، چي لوى ز

ې په مقابلد دعوت به د داسي من ښدېدونكى صبر لري، ك

اد اخالقي فسد ټولني كي تگالره غوره كوي چي په  اموخه د

ېهوده خلك په بړي، ړي كډې جوۍ اړوي، د بدلمنټغر وغو

قرآن ړي، لكه چي لوبو او مصروفيتونو كي مشغول ك

 فرمايي:

    

   

     

    

   

   

                                    

  87نفال: الا

گوي پاره لې لپل مالونه د دچي كافران شوي خيقينًا هغه 

گوي، ې ولړي، نو حتمًا به ئد هللا له الري مخنيوى وكچي 
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 پر دوى د حسرت باعث شي بيا به مغلوب شي، اوبيا به 

 ړى شي.ډ كدا كافران به د دوزخ لوري ته غون

 مزيد توضيح كوي او وايي: دا آيت مخكنى مطلب

 په پل مالونه له دين او ديندارانو سره كافران خ

خلك د هللا له الري چي ې دا ئ موخه، گويۍ كي لښمند

ړي، چي خلك د هللا لوري ته مخه كږدي ېپرځوي، نه گرراو

چي ې مصروفوي كارونو ئي په داسړوي، ډونه ورته راوالخن

ډ ډنپه گناهونو  د او ړيېر شي، دين ته شا كې هخداى تر

  .ړيكي سقوط وك

 ې هم حتمًا ړى، اوسني به ئمخكنيو كافرانو دا كار ك

 كوي.

  ږي، مصارف ېپلو موخو ته ونه رسې سره به خپه دخو

ښتونو گپلو لپه خړي، ښي نتايج ورنه كد دوى د خوې به ئ

 كوي. او مصارفو به حسرت

 .خامخا به مغلوب شي 

  پلو مخكنيو او ځ له خپه ورپه پاى كي به د قيامت

 ړى شي.ډ كپه جهنم كي غونځاى گرو سره يو وروستنيو مل

او  ړۍې كړلپوري تپه غرب گورئ غرب، چي تاسو دا نن 

ډلي، د اخالقي  ېېوتپرډ كي ډنگنده په د غربي تمدن 

د ، ښتونه كويگپه الر كي كوم لفساد د خورولو 

له الري، ڼو او مجلو پاځني شبكو، وروټلويزيگانو، ډيورا

د عفت او اخالق منافي ډ تصويرونه، فحش فيلمونه، بربن

بدكاريو ته ې سندري او مطالب، اخالقي فساد ته بلونك

بيل ېل ، د همدغه مبارك آيت بپرويڅوونكي اشعار خه

په ضد د چي غرب د اسالم ځي له كومي ور مصداقونه دي.

ړۍ لپراخ نظامي او فكري يرغل زم تر نامه الندي د تروري

تر ډيو ږ او آزادي راامريكا غ ،ړه، د بي بي سيپيل ك

ې په دگاني او تلويزيونونه وډيېر راڼ شمگې گ ئڅن

چي د اخالقي فساد خورولو له الري د اسالم مقابله گمارل و

ړي، گي كړنپولي اخالقي چي څوي ې ته وهځوانان دړي، وك

 څانپه شراب، قمار، سندرو او ړي، ته شا ك ديني تهذيب

ړي، هغه گه معرفي كپه تود اتالنو  ړيبوخت شي، سندرغا

گار، سرو د شرابو، ساقي، يار، نچي ځي ولمانشاعران 

گنده اشعار پل ې خعاشق او معشوق ستايلو ته ئډو، شون

 !!ړيوقف ك
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د خپلو من دښ: ې خورولشايعدروغجن تبليغات او ـ 4

چي د هغو ړ بولي ې ته اځان دلپاره  يهتوجو د جنايات

چي د دوى تر ړي مظلومانو په ضد دروغجن تبليغات وك

ليغات بايد داسي وي چي دوى بتعذيبونو الندي دي، دا ت

ړ ترالسه ښيي، د ولس مالتېري كي محق وپه خپل ظلم او ت

د جگړو عامل، ولس او د ې امنيو سبب، ړي، مؤمنان د بك

ړ ثابت ې كبله د تعذيب وله د ښ اوورځي ته گوا ښېدوى 

ې خوا له مظلومو ې تبليغاتو سره له يوپه دړي ړي، غواك

په خپلي ځه يوسي، ږي له منمؤمنانو سره د ولس خواخو

ې ې تفاوت ئبي طرف او بږه ږ تر لې ودروي يا لخوا كي ئ

په ضد د فرعون او د ده  ّـړه د موسى ې ادپه  قرآن، ړيك

 :ځورويد حواريونو چلن داسي ان

    

    

   

   
   

     

                    

  78طه: 

( خو السالم ماړه )موسى او هارون عليهويل: دا دواې وئ

تاسو په خپل جادو سره ړي يقينًا چي جادوگران دي، غوا

له او مذهب پلو سيمو وباسي او ستاسو غوره طريقت له خ

ړئ بيا يوه ډ كپل تدبيرونه راغوننو خ !!ځه يوسيمن

ي څوك بريالى وړاندي شئ او يقينًا نن به هغه ليكه راو

 چي برالسى شي. 

څو و ته گرانجادوې خبرو كي په دد فرعونيانو 

 ځور شوي:ښونه انگوا

 دا ږدئ، ېپرې خوا ته ړه توب يونازړه تردد او ز

پرته له شكه ( السالم ماعليه)ړه موسى او هارون دوا

يئ  ز الندي تلليېد خبرو تر اغ وىجادوگران دي. هسي د د

پلو كي مو په خاو  شوي يئ شړه مشوپه اې او د مقابل

گډه په پايلي نه لري، ې ښړې، ستاسو اختالف پيل كنزاع 

 ړئ.مقابله وك وىد د

  دا وطن درته سور اور په خپل جادو سره ړي غوادوى

پلي ړي، كه خځته كې امني رامنړي او بې، شخړي، فتنك



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

23 

چي ځته شي داسي حالت به رامنېښودل شي نو پرمخي ته 

 ئ. ړ شوتلو ته اپلو سيمو تاسو له خ

  ې ښمنان دي كه ئني غوره دين درپلدوى ستاسو د

  !!ړيوځه له مناو مذهب ستاسو غوره طريقت مخنيوى ونشي 

 ړئ ډ كتدبيرونه راغونځواك وكاروئ، ټول زور پل نو خ

ړاندي شئ او يقينًا نن به بيا متحد او يوه ليكه راو

 چي برالسى شي.څوك بريالى وي هغه 

ځوروونكي ډول دا  نواښمند مؤمنانو په ضد د دقرآن 

په توگه معرفي كوي چي ې داسي الهي ابتالء تبليغات د يو

دا د هللا د الري ي، ږېمؤمنان به هرو مرو ورسره مخامخ ك

ې الري د هر ې د دپېړه به ئڅچي ۍ دي هغه مخالفي سيل

ې معاندانه له دځوروي، الروي مخ ښتيني صادق او ر

چي په ېږي كپاته څوك خوندي و به يوازي هغه بليغاتت

ر مداهنت پې گالره ئړه تښمن په اږه الر تللى وي، د دك

ډه وي ډاي رښمن د ده له لوړه وي، او يا دوالو انعطاف ا

 فرمايي: لكه چي قرآنړي، ك هوناحساس او د كوم خطر 

   

   

    

   

    

    

      

  937آل عمران:    

وآزمويل شئ او  كي ونوځاناو  ونومال وپلپه خحتمًا به 

 ړى شوىتر تاسو د مخه كتاب ورك چيهرومرو به له هغو 

ځوروني واورئ او كه مشركان شوي ډېري  چياو له هغو 

 څخه دئ.ړئ نو دا له همتناكو كارونو صبر او تقوى وك

او  ته بلل كېږئ ۍكله د مال قربانبه  په الر كيد هللا 

ښمنان د ند دي امه كيجپه ځان، كله به د دين كله د 

 ېځورونك ستا مقابله كوي او كله مشركان، هم به له دې

ړه لو ي، حوصله دېډېر ؛ږ نهاو هم له هغه، ل ېخبري اور

په ستر گوهر ي، دا ترالسه كېږړيا نه د هللا رضاء و، ساته

ې ډغري وهل پو سره ئړو څپياواو له المبو  ند كييس

موندلى څوكو كي ړو لوپه گو غرونو ړي، دا الماس د جغوا

، چونو به تېرېږېېلږله كړي، ، هلته ځان رسول غواېش

ړه، ك مضبوطيمټي ښتلى او ړه غ، زېكو ېپلبه  ژوريلوړي 
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له مخالفتونو سره مخامخ كېدو ته ۍ ته تيار شه، قربان

همت  يكه د، ېلر په مخكي يآزموين سختيړه، چمتو كځان 

، له ودرېدو، ترشا كېدو او يوې ېړه نه شوز ې، بړوك

ځان وساتو او له دغو آزموينو  يدو دېږكله بلي خوا ته 

له . ېې ترالسه كواو رضاء ئ ېه رس، هللا تېبريالى ووت

ځوروونكو معاندانه تبليغاتو سره مخامخ اذيتونو او 

پيغمبران ورسره مخامخ ټول ېدا د هللا د الري طبيعت دئ، ك

څكله نه دي ښمنان هيچي دږ ته وايي مو خو قرآنشوي، 

ځوروونكو تبليغاتو سره په دغو دروغجنو او ېدلي توان

 ېږي,پلو موخو ته ورسخ

 قين مناف

ښوونه كوي چي د اسالمي دعوت بل ستر ږ ته الرمو قرآن

په نامه ې د منافق ئ ښمن دئ، هغه چي قرآنښمن كورنى دد

 ړه وايي: يادوي، د دوى په ا

   

      

    

               6منافقون: ال 

هم په خپله د هللا له الري نو  ؛لړډال كې خپل قسمونه ئ

ډېر بد دئ هغه ې شكه چي ړول، بې نور واښتل او هم ئواو

 څه چي دوى كولو.

ې خوا اصولو او ضوابطو ته د عدم منافقين له يو

د مسلمانانو په ليكو كي مقرراتو ته د التزام له كبله 

ونو ته د عدم درناوي عدم التزام او خپلو ديني مسئوليت

اطاعتي ې باو ې نظمي ، بړوياو احترم روحيه راوال

له مخاطبين هغه د دعوت ځته كوي، له بلي خوا رامن

 ومنافقينېدو منع كوي چي د ځاى كمسلمانانو سره له يو 

ې ړاندي د دوى بونو په وو مسئوليتا اتوتعهد ، دحالت

 ې باعثد د عدم امتثالو و مقرراتا وحدوداو د  ياعتنائ

ښت ته په درنه سترگه ونه گوري او ارزنهضت چي ېږي ك

 ړي. ډډه وكېدو ځاى كړي او له يو ورنه ك

ې د دينو دوه مخى چلن منافقد ښمن سره له دوست او د

شكمن شي او د اعتماد ړه ېږي چي ولس د نهضت په اسبب ك

همدا ړي. ښه نه كړه ې زې ونه گڼي او ملگرتيا ته ئړ ئو

حيثيت نهضت كړني د مهذب غيرو افساد  يقاخالراز د دوى 

نفرت رسوي او د خلكو كركه او صدمه او اعتبار ته 



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

23 

 .پاروي

چي اسالمي نهضت د ړه د هغو پېښو او قضاياوو په ا

ژورو كي ورسره په طبيعي توگه مخامخ ړو په لوې مبارز

ې ې د دتبصرونه او تحليلځونه، د منافقينو دريږي؛ ېك

ه ځليكو كي فكري وحدت له من د نهضت پهېږي چي باعث ك

د اسالمي نهضت په ليكو ړ شي، اختالفات راوالړ شي او وال

ينو له منافقد همدغو و تشنجات ااختالفات كي اكثر 

ړه ې اپه دقرآن ږي. ړېځونو او تبليغاتو راوالدري

 فرمايي:

     

    

   

     

                                                                                          

 36التوبه: 

پرته به نو له تاوانه وتلي وى په ليكو كي كه ستاسو 

په د فتنو ې هرو مرو به ئړي، درزيات ك څه نه ووې بل ئ

د دوى په تاسو كي ول كول او ځغلپه تاسو كي ټه كي ل

پوه ښه په حال ظالمانو دغو ېدونكي شته، هللا د پاره اورل

 دئ. 

څو هړولو د او د دوى د فتنو راوال ليې ډت د دا آيد

 بيانوي:لب امطڅو اساسي ړه په ااو تحركاتو 

ځواكمني نه سو قوت او د دوى شته والى ستاالف: 

 ږي.ېكۍ باعث د فساد او بدنظمزياتوي، بلكي 

ړي، ي كړې راوالفتنپه تاسو كي چي څه دا وي د دوى هب: 

 د شرارت آسونه به هر لوري ته ځغلوي. 

د دوى د چي ي كسان شته داسپه ليكو كي ستاسو ج: 

و سادگۍ افاهت سد  ، ځينيځيالندي راېز و تر اغتبليغات

او  له كبلهپلو عقدو او حسادتونو د خ نيځي، له كبله

دي، دوى  څه ناراضچي په يوه او بل ې خاطر په دي ځين

ې په الر كي ترړولو ړي او د اختالفاتو د راوالې تحريك كئ

 كار واخلي. 

 د: دوى ظالمان دي.  

ه ويلي دي دا څپه اړه ي ډلي ې ظالمد دچي هـ: هللا تعالى 

عليم خداى وينا د هغه  ، دائړ وضاحت دپه الهي علم وال

ښه ړو ړو وه كپې ژني او هم ئېپښه هم دا خلك چي ده 

 دئ.  پوه
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ځيني كي  رپه تفسي ( )د 

پاره جاسوسي كوي او ښمن لد ددا منافقين مفسرين وايي: 

ځ كي په منه امر ستاسو پاو د هغوى  ډوياطالعات راغون

ې ږ تر دچي موئ ې هغه دخو غوره تفسير ئ ړوي.ې راوالفتن

ې آيت كي او په دچي دلته نه ځكه دا ړى، د مخه ذكر ك

په ې، نو ښمن يادونه شوې مخكي او وروسته د دنه تر د

ښمن پله دغو منافقينو ته ده نه دپه خكي اشاره  لهم()

چي د )هم( پرته بل داسي اسم نه مومو ، له منافقينو ته

اتو سماعون د جاسوس او اطالع .ضمير ورته راجع شي

چي ستاسو په معنى رااخيستل او داسي ويل نكي وډوراغن

پاره جاسوسان په ليكو كي د منافقينو يا كافرانو ل

چي دلته خبره د فتنو ځكه دا صحيح تعبير نه دئ؛ شته، 

ې چي فتنمنافقين هغه مهال كولى شي ړولو ده او راوال

انانو كي كمعقله خلك د دوى د لمپه مسچي ړي ړي كراوال

 يد دوى دروغجناو ېز الندي راشي تبليغاتو تر اغرجنو هز

. د لته باعث شي ې، اختالف او تجزيخبري ومني او د فتنو

ېدونكي ږ نيوونكي او د خبري اورښه غود )سماع( صيغه د 

 په معنى ده. او منونكي 

 فرمايي:ړه ې اپه دقرآن 

    

   

    

      

      

     

   

   ... 

                                                                              

 88-88النساء:

ډلي ه دو اړهپه د منافقينو  چيي څه شوپر تاسو نو 

په و السته راوړنپلو ى د خوهللا تعالى د چيشوئ، حال دا 

هللا  چيړئ څوك هدايت كړئ هغه ، آيا غواړلوجه رانسكور ك

الر به ورته  ړي هيڅك الريې څوك ب چياو هللا  ى،ړك الريې ب

كافران شئ  داسي تاسو هم چيې دا ده ئښه خو ې.ونه موم

 ...سره برابر شئ،به كافران شول، نو بيا  چيلكه دوى 

 :ښووني دا ديآيتونو الرې مباركو د د
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  اختالف مه كوئ. اړهپه و منافقيند 

  ټه گڅه اختالف  يځپل منخستاسو به  اړهپه د دوى

هللا  چيه به د دوى د هدايت باعث شي، حال دا گڅنلري او و

 ئې نه ددا توفيق ئ ڼي اوگړ نه ې د هدايت وتعالى ئ

ډ ډنناولي  د كفر او نفاق له چيړى په برخه كور

 ځي؟!راوو

 ئ،وڅېر په كاش تاسو هم د دوى  چيښوي دوى خو دا خو  

او  انعطافاو  مداهنتړاندي د منافقينو په وښمن د د

ېږي كباعث ې او استدالل د د توجيهاتد دوى  دې اړهپه 

په ضد د  انوښمند ود خطرناكپه ليكو كي د نهضت چي 

سازش او عدم انعطاف روحيه تضعيف شي او عدم انزجار، 

گه ې توونيسي او په د انعطاف، مداهنت او ښتنرمې ځاى ئ

پرانيستل شي په صفوفو كي د نفوذ الر ښمن ته د نهضت د

ېرلو شرائط ورته مساعد د ضعيف النفس افرادو د پ او

 شي.

محروم و له ايماني احساساتو او جذباتچي  منافقين

او مينه په ېوالتيا دي او له هغو سپېڅلو اهدافو سره ل

پاره ې د هر مؤمن لچي دين ئېږي دوى كي نه موندل ك

 يقرباند اهدافو د تحقق په الر كي دوى ځكه ، نو ټاكي

ړاوونو او خپلو ژمنو د عمل كولو په الر كي د كپه او 

او  يړېكهغه تصميم، پرهر گڼي او هوده ېبستونزو گالل 

راحت  چي د دوىته د سفاهت په سترگه گوري  اقدام

ړي او له خطر سره ښتنه وكۍ غوله دوى د قربان ،ښيگواو

ړو او ېكورسره مل وي. د داسي پرد تصادم احتمال 

ېدو او سعي كوي د پلي ك خالف تبليغات كويو په اقدامات

ځ ړي خپل منافقانه دريې سره غواې ونيسي، په دمخه ئ

ړي. دا ځان خوندي كحتمالي خطرونو ړي او له اتوجيه ك

روحيه ۍ قربانو اايثار د نهضت په ليكو كي د تبليغات 

 ځ كمزورى كوي. په خالف د نهضت دريښمن ې كوي او د دړاوم

  (پيرانو اعلماء سوء )و رهبان ااحبار 

و متعهد ء اعلماعامل صالح او ې خوا كه له يورآن ق

ړ گڼي نورو لو ې ترستايي او مقام ئروحانيون مجاهد او 

 فرمايي:او 
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   63فاطر:

ډول رنگونه څارويو او همداسي د خلكو، خزنده وو او 

ډول دي، يقينًا چي له هللا يوازي د ده پوه بندگان 

  ښونكى عزتمن دئ.، يقينًا چي هللا بخږيېېرو

څو عميق او ړوند آيتونو كي د توحيد اې مباركو په د

خپل مخاطب ته  قرآنې كي په دشوي، ړاندي مضبوط دالئل و

رنگونه څارويو چي د خلكو، خزنده وو او ې وايي: نه گور

پوري داسي ښت بيا تر نن ډول دي، د انسان له پيدايډول 

دوه انسانان نه دي پيدا شوي چي له هره پلوه په بشپړه 

عدادونو است ړښت،توگه سره ورته وي، او د رنگ، شكل، جو

وپيرونه ونه لري!! دا پراخه پلوه تځواكونو له او 

ې څه وايي؟ د دتنوع هر سترگور او عقلمن انسان ته 

ښوونه كوي؟!! يقينًا څه الرږ ته ړه موتنوع د خالق په ا

چي د علم خاوندان نه يوازي دا د رب العالمين د قدرت 

گند مظاهر گڼي او همدغي تنوع ته په پام سره پر رب څر

علم( او )ايمان( په بلكي دا )ړي العالمين ايمان راو

داسي احساس ړاندي د قصور دوى كي د خپل رب په و

 تعالى همغسي لكه چي هللاږدوي، ېې رئړونه چي زړوي راوال

. هو؛ د ږيېېرفرمايي: له هللا يوازي د ده پوه بندگان و

پېژندنه په ښه ښه معرفت او د هغه ړه په ا تعالى هللا

رو زيات پوه چي تر نوڅوك انسان كي خشوع راپيدا كوي، 

ږي، د ېېراو عالم وي هغه به تر نورو زيات له خپل رب و

بنده گڼي او خپل الهي صر اقځان ړاندي به په وده 

ې دي ړي ئړ گڼي چي كېر لوډېر ډڅه مسئوليت به تر هغه 

وايي: ښيي، را عالم()ږ ته حقيقي . دا آيت موې كوييا ئ

ه چي نه هغ ؛ږيېېروېر ډ تعالى عالم هغه دئ چي له هللا

ځان يا عالم هغه نه دئ چي ې لوستلي، ېر كتابونه ئډ

القابو ستايي، عالم ږدو ې په لويو لويو او اونور ئ

د  تعالى هللاې له ې كي ئېرڅړنو او هغه دئ چي په وينا، ك

عالم هغه دئ چي په عالم  ښي.ېېري آثار له ورايه برو

مظاهر  ځواكمن او عزتمن رب د قدرت، حكمت او عظمتكي د 

پل قصور ته په پام ړوي او خېره راوالكي و هړپه ز هد د

ې په دښني ته طمع ساتي، او سره د هغه مغفرت او بخ
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  ښونكى عزتمن دئ.چي يقينًا هللا تعالى بخباور وي 
 فرمايي:ړه په امقام ړ وو د لوعلماو مؤمند  وا

...    

   

    ...                                

 99المجادله: 

ې چي ايمان ئ ړيكي ړلوې هغو درجد چي هللا ستاسو ... 

  ...ړى شوىړى او علم وركراو

و عظمت ارفعت سره كولى شو د و علم اايمان په يعنى 

 .ېږوڅوكو ته ورسړو لو

ډلي و له نكساد هغو  و رهبانااحبار خو بل لوري ته 

ړاندي او زيات سره تر نورو ودعوت گڼي چي له اسالمي 

و اعلم ږي، د ېډ كړاندي خنكوي، د مؤمنانو په و يمنښد

ې په حرفې فاده كوي، د يواست له نامه غلطهروحانيت 

پاره ې د منحطو مادي اغراضو ترالسه كولو لتوگه ئ

ډوله په خپل مذهبي ې خبر خلك بيقت حقد دين له كاروي، 

وي، خلطسره و باطل احق ټوي، پق ئحقار سره غولوي، مك

د له الري منع كوي او  تعالى گه خلك د هللاې تواو په د

ې ښمن ترټولو بد او سخت دړاندي تر ديني دعوت په و

  ړېږي.جو

 :ړه فرماييې اپه دقرآن 

   

    

  

   

     

   

    

    

                                                                                                

 83التوبه: 

( پيرانومؤمنانو! د احبار )ماليانو( او رهبان )ې ا

 يپه ناحقه خوري او د هللا له الرېرى د خلكو مالونه ډ

پين زر ذخيره كوي او د سره او س چيمخنيوى كوي او هغه 

ېرى ې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زئ يپه الر كهللا 

 ړه. ورك

ږ ته د اهل ومڅ كي هللا تعالى په ترمبارك آيت ې د د
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پيران معرفي كوي او گمار علماء او دوكه مار ټكتابو 

 فرمايي:

  په ناحقه خوري.ېرى د خلكو مالونه ډد دوى 

 .د هللا د الري مخنيوى كوي 

خلك غولوي  ،ړىړ كځان ته دكان جوې يعني له دين ئ

گاني په مقابل كي فتوى پيسو د  ،ې اخليې تراو شكران

او تاج  تد هغوى د تخ ،ويپه خدمت كي د حكامو  ،پلوري

په خوله كي څه زهر او زقوم چي دعاء كوي  ءد بقا

د  ،ڼيگت روا ټه سودي معامالگپه د سودخورو  ،چويوروا

ړۍ گپپنه او چچي سودخورو هغوى ته كومه پاره ې لد

  .ې ويړورك

گه حرام مال ترالسه كاوو: ې توپه دگمارانو به ټدغو 

ې ئپله په خالسه كول او څه ترپه نامه د هللا  ،سود ،رشوت

جنت ته د ننوتو او له دوزخ  ،ښلوگناهونو د بخد  ،ړلخو

گاني پاره فتوى د حكامو ل ،پلورلو اسناد ېدك ژغورلد 

 ېې او نذرانډو او دم شكرانكو ،ذپه فال، تعوي ،وركول

 ړه فرمايي: په اپاره د دوى ې لد همد قرآن .ترالسه كول

   

   

  

     

    

   

   

     

                                                                                                           
 63 -62المائدة: 

په ېري او د حرامو گناه، تپه  چيې گورې وېرى به ئډاو 

ې ى ئـود څه چـيڅومره بد دئ هغه تلوار كوي،  ړلو كيخو

گناه لـه وينـا او علماء د  يپالونكخداى ې ئ ېكوي. ول

څه ېر بد دئ هغه ډنه منع كوي؟!  ؛ړلواو د حرامو له خو

 ې كوي.دوى ئ چي

ې ستر ستر كارونه ت كي د ايمان منافي درآي 62په 

 گوته شوي:په 

 گناه كي تلواره پ. 

  ېري او تجاوز كي تلوارپر حق تد بل. 
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  ړلو كي تلوارپه خود حرامو. 
گه د څن تعالى هللاړو سره سره به ړو وله دغو بدو ك

 دوى د ايمان دعوى قبلوي؟ 

نه چي خو حالت هم داسي دئ ئد دوى د علماوو او مشا

ه بدي او غلطي وينا منع كوي او نه د حرامو له خلك ل

ښه او بد كار نلري، له بدو حساسيت په چا د ړلو، خو

ې، د ړړه كې روغه جوله وضعيت سره ئ او ړ شوىپكي م

گار قوم كي گنهپه خدمت كي دي، په يوه مفسد او حكامو 

چي د په نامه شهرت مومي پير څوك د منلي عالم او هغه 

ښي خبري كوي، نه د ، د دوى د خوېر ويڅپه عام ولس 

سمي او حق وينا ته خلك غلطي وينا مخالفت كوي او نه 

ټولني ړى وي، د كومي ې الس يو كرابلي، له حكامو سره ئ

ې وي، حكام او عام ولس به ئ چي داسيخ ئعلماء او مشا

  ؟گه ويڅن

گه به گنده توڅرپه ړو نو كه تاريخ ته رجوع وك

يا دين  ،ړىكمنانو تباه كچي دين يا ظالمو واگورو و

او دا  ،پيرانويا دوكه مارو  ،پلورونكو بدو علماءو

ې ښلپلي كپه خعبدهللا بن مبارك رحمه هللا چي څه دي همغه 

 احبار سوءو  هل افسد الدين االالملوكو  :وينا كي ويلي

گمارو علماءو او ټد هركله چي د هللا دين رهبانها؟؛ و 

ې دام او له دين ئ ،ېوتىپرپه الس كي پيرانو دوكه مارو 

ې پل جيبونه ئې غولولي او خپرې خلك ئ ،ړىړ كدكان جو

چي خلك دوى د ې ړې داسي السوهني كپه دين كي ئ ،ړيډك ك

تعالى  پلو مالونو كي د هللاپه خڼي او گي واستاز خداى

 ،ې وزلوعشر او صدقات د ب ،زكات ،پاريبرخه دوى ته وس

 تعالى هللا ،ړيته ورك ځاى دوى رپفقيرانو او مسكينانو 

چي دغو ږلى ېپيغمبر سره رالهغه مهال نوى كتاب له نوي 

او دوى پدې  ړىگمارانو د هللا مخكنى دين تحريف كټ

د خلكو د تحميق او ناوړه گټي دلي چي له دين ېتوان

ې ږلو وجه ئېپيغمبر د لد  ،ترالسه كولو وسيله جوړه كړي

د گان مظلوم بندهم الهي دين او هم د هللا  چيې ښودلدا 

د دوى له خوا جوړ شوي  ،غوريژگولو وگمارانو له منټ

 ،تورونه له منځه يوسيړل شوي خرافات او په دين پورى ت

ښودل شوي درانه بارونه ېد خلكو پر اوږو په ناحقه ا

او د همدې مكارو او دروغجنو له خوا د خلكو  ړيكوز ك

 تعالى د هللا ،په الس پښو كي اچول شوي زنځيرونه مات كړي
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ډونه نسكور خنهغه حجابونه او ړ شوي او خلكو ترمنځ جو

ښو پگمارانو ټدغو د پل رب لري كوي او چي خلك له خړي ك

ن دروغجن يخلكو ته دا وښيي چي دا د د ،ې غورزويته ئ

د بندگانو او هللا تر منځ واسطه  ،كه دارانېاو مكار ټ

ده تېره ند دوى له خوا هللا تعالى ته د رسېدو الره  ،ندي

هر بنده كولى شي له خپل رب سره مخامخ او له  ،شوې

ې وركولو ې او نذرانچا ته له شكرانپرته او  ېواسط

راز او نياز وكړي او دا ورته په ډاگه كړي چي پرته 

ري د هرچا دعاء او فرياد ېهر چ ،خداى د ټولو رب دئ

ه ته د هغ ،ې دئږدهر بنده ته د غاړى تر رگ ورن ،اوري

هيڅوك د هغه  ،ته اړتيا نشته ېاره هيڅ وسيلرسېدو لپ

چا  ،له اجازې او امر پرته د هيچا شفاعت نه شي كولى

ته چي هللا تعالى د زيان اراده كړې وي هيڅوك خير نشي 

وررسولى او چا ته ئې چه خير غوښتى وي هيڅوك ضرر نشي 

 ،سولى او ټولو ته اعالنوي چي خداى ته رجوع وكړئرور

 وكړئ او يوازي له ده مرسته وغواړئ.  يوازي د ده عبادت

  فرمايي:همداراز 

    

    

     

    

    

   

   

      
 963البقره: 

بدله  ږل او يټوړى كتاب پنازل ككوم د هللا  چييقينًا هغه 

ېډو گپلو په خڅه پرته بل ډله له اور ري، نو دا ېپرې پ

ځ په ورچوي( او هللا به نه د قيامت ) نه ا ينه خور كي

به ته دوى  پاكوي اوې نه به ئ ورسره خبري كوي او

 دردناك عذاب وي.

ړه، د ډه وكډد هللا د كتاب له بيانولو  چيچا يعني 

ړل، ټ كپڅه د هللا د كتاب كوم ې پاره ئل گټيدنيوي كومي 

له جهل او ړ، چت نه كږ اوغې ئ په خالفد ظلم او فساد 

ړ، يا د دې ې جهاد ونكپاره ئلژغورني شرك د خلكو د 

 ږيېونه لو ه خطر كيپې ژوند او مال متاع ئ چيپاره ل

په دې كتمان سره له ظالمو  پاره چياو يا د دې ل
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هللا به ځ په ور، نو د قيامت څه ترالسه كړيواكمنانو 

ده د هللا  چيلكه  غسيده سره تكلم نه كوي، همه تعالى ل

، پاك نه كړيې گناه به ئ، له په كتاب تكلم نه وو كړى

او  ېړك ده له فساد سره مقابله نه وه چيلكه  غسيهم

ه به ت، ده ېړپاكه كې له ظلم او شرك نه وه ئټولنه 

په دردناكو ده مظلومان لكه چي  غسيدردناك عذاب وي، هم

ې د د دوى په ضد ئوو،  پرېښييوازي  عذابونو كي

په دې سكوت او  چيڅه ، ظالمانو مرسته او ملتيا كوله

په  يچ ئد دوزخ اور د په اصل كيمداهنت ترالسه كوي 

ضاللت غوره  پر ځاىي، دوى د هدايت چوې ائ كي يگېډ خپلي

د سره د هللا له كتاب الهي عذاب،  پر ځاىړى او د مغفرت ك

 اختالف دئ.سره له حق او حقيقت دوى هر اختالف 

 :كي داسي راغلىځاى بل په  د قرآن مطلبدا 

    

   

     

    

     

   

                   

 66آل عمران: 

 بدلهږ لپلو قسمونو خپه عهد او په د هللا  چييقينًا هغه 

برخه نه وي او د  هيڅ په آخرت كيبه  ري، دوى تهېپ

هللا ورسره تكلم كوي او نه به ورته ځ به نه په ورقيامت 

ه به دردناك عذاب توى د پاكوي اوې نظر كوي او نه به ئ

 وي.

په جامه كي له دين ۍ چي د دوست ايمان پلورود دغو 

دومره ستر، شنيع او قبيح دئ چي جرم ښمني كوي سره د

ډكو الفاظو په داسي له عتاب رخليك ېره بد دوى سپ قرآن

 :ځورويسره ان
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 971ـ951البقره: 

نازل څه كوم  موږ چيښووني گندو آيتونو او الرڅرله 

خلكو ته  موږ چيوروسته له هغه  ي،ټوپدا  چيڅوك ، يړك

غو كسانو هم هللا په د چيړي، نو يقينًا بيان ك په كتاب كي

گر م لعنت وايي.ې پراو هم هر لعنت ويونكى  لعنت وايي

ل ړكاصالح ې ړه ئپل كخړه او ې وكئاو رجوع توبه  چيهغه 

و او زه خ ړمتوبه به قبوله كدوى ړ، نو د ې كاو بيان ئ

 ېر مهربان توبه منونكى يم.ډ چييقينًا 

 چي ېنكو ته اشاره شووڅوخرپه دنيا دلته هغو دين 

سره د فساد او فتنو خورولو باعث  په دېوي او ټپحق 

دومره ستره  كي دينپه ټول د هللا پ، د دوى دا حق يځگر

ړ ټولو خلكو د لعنت واو  د هللا، مالئكو چي ېڼل شوگگناه 

او  ې، هغه فتنتوبه وكړيله دې جرم ، خو كه دوى گڼيې ئ

ړي هغه اصالح ړ كې راوالټولو سره ئپپه همدې  چيفسادونه 

 په دې صورت كيق بيان كړي، يوازي ئړي حقاټ كپ او كړي

حالت  يپل مخكنپه خپرته كه ، له دې هللا د دوى توبه مني

 پاتي په لعنت كيپاره به د تل ل نو همداسي يومر كي

پاره درې شرطونه و لقبلېدتوبې د  چيگورئ وي. دلته 

او هللا ته  لېدځگرگناه بېرته را خپلي: له يدل شوښوېا

ځته كوم فساد رامن چيټولو سره پپه مخه كول، د حق 

 ق بيانول.ئړي حقاټ كپشوى، د هغه اصالح او جبران او 

حق د و ټولو ااو پكتمان دا د حق و رهبان ااحبار 

چي ترسره كوي كي  حالداسي په جنايت تلبيس د و باطل ا

په نامه معروف و اهل كتاب ااهل علم  ټولني كي دپه 

قرآن  لكه چيې دا جنايت كولو، او عمدًا به ئ، ول

  فرمايي:

...    

   

                                                    

   937 ة:بقر

ښه  ) چي يټوپ حال كي په داسيډله حق و د دوى يوه ا

  .پوهېږيورباندي( 
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 69آل عمران: 

باطل ته د حق له باطل سره خلطوئ، )ولي  اې اهل كتابو!

 چي حال كي په داسي، ئټوپوراغوندئ( او حق  حق جامه

 .پوهېږئ

په آيتونو كافران كېدل پل مؤمن به كتاب دوى هم د خ

د  هم به چي حال كي په داسي، په آيتونواو هم د قرآن 

دې آيتونو د حقانيت شاهد وو او هم د قرآن او د دوى د 

دوى به كله  كتاب د مضامينو او آيتونو د يووالي شاهد،

غلطو توجيهاتو سره حق ته د باطل جامه  پلوپه خ

پلو غلطو په خوراغوندي او كله به باطل ته د حق او كه 

چي باطل حق  لفق نه شووپه دې ماو دروغجنو توجيهاتو 

 په داسي، دا كار يټوپحق به  او حق باطل، نوړي كثابت 

په او باطل كوم،  ئپوهېږي حق كوم د چيكوي  حال كي

ې په وجه ئكوي، د غرض او مرض دا كار نه  سره ۍپوهنا

 ېپل مزد او اجورخدام شوي، د خاست ي، اخيستل شوي اوكو

 ي.دا كار كو په مقابل كي

و احق ډله يا د و رهبان ااحبار  لكه چي گورئ د

ډ د هللا د الري خنالري له كتمان او د حق د تلبيس د باطل 

ړو اعمالو له كبله پلو نارواوو او ناوږي او يا د خېك

 ن په ضد د خلكو كركه او نفرت راپاروي. د دي

كي  څپه ترړي آيت ې د لومې سورد د قرآنگه ې توپه د

ځواكونو د كفري چي ډ وركوي ډامؤمنانو ته  خوا ېله يو

د ې ېښنه ونه لري چي دوى ئځلو اندڅو او هلو له هغو ه

د  وپه خالف او د خداى پالو او هدفمنو مجاهديندعوت 

ډه او مطمئن وي ډاره كوي، بايد په موخه ترسړلو الري ت

چي دا ړي څكله هغه نتائج ورنه كڅي به هيچي دا ه

ښوونه كوي ې طمع لري، له بل لوري دوى ته الرځواكونه ئ

له ېدو له كبله ړاوونو سره د مخامخډونو او كله خنچي 

هغه ې ده او ې ئړچي انتخاب كږه نه شي هغي الري كا

ې كه نه ړو غوره كځواكونچي كفري ړي تگالره غوره نه ك

 ې هدر شي. ۍ به ئڅي او قربانهټولي نو 
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ې ېك عملونه ئړى او نې راواو هغه چي ايمان ئ -2

چي پر محمد نازل ړى ې ايمان راوڅه ئپر هغه ړي او ك

پيغام( ښتينى غه د دوى د رب له لوري حق )رشوى او ه

ښل او د دوى ې وپوې تردئ، د دوى بدغوني خصلتونه ئ

ې لپاره چي هغو دا د د -3ړ، ې غوره او سم كحالت ئ

ړى او هغو چي ايمان ې كچي كفر ئړ د باطل متابعت وك

چي د دوى د رب له ړ ړى د هغه حق متابعت وكې راوئ

و ته د دوى مثالونه گه خلكې تولوري دئ، هللا په د

   بيانوي.

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د

چي ايمان دئ دا  معمولكي قرآن ټول په  لكه چي ـالف 

ړه چي دا دواښيي گ كي يادوي او څنڅنگ په مل او صالح ع

ې مبارك آيت په ددلته او  ؛ړاو لريپه خپلو كي ژور ت

ه يادولو يوازي د يوه پخوا په خوا كي راغلي او كي هم 

يوازي يوه ايمان ښيي چي ې، او دا اكتفاء نه ده شو

نظريه او عقيده نه ده چي فقط باور او اعتقاد ايجابوي 

داسي اعتقاد دئ چي د انسان په ايمان بلكي او بس، 

ټاكلي خط د تلو ې وي، په دخط ترسيمړاندي معين فكري و

چي په ږدي ې كوي، داسي ضوابط د ده مخي ته ښتنه ترغو

په دوران كي بايد حتمًا مراعات شي، الري د تلو ې د

چي د انسان او ړاندي كوي ي ومبان معرفتد داسي ايمان 

ې عالم كي راته وايي چي په داو ښيي عالم حقيقت راټول 

گالره كومه ږ تژوند په دوران كي به زموټول پل او د خ

گه. څنړيكي ږ ااو له نورو سره زموڅنگه ړني مو وي، ك

 ويل شوي:ي همغسي لكه چ
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َما َوَقَر ِفي هو َوَلِكْن  ،َلْيَس اْلِْيَمان ِبالتََّمنِّي َوال ِبالتََّحلِّي

ايمان نه په هيلي او تمنا سره دئ : اْلَقْلب َوَصدََّقُه اْلَعَمل

سره؛  (سينگار او خپله بڼه بدلولو)او نه په تحلى 

هغه څه دئ چي په زړه كي تقرر مومي او  (ايمان)بلكي 

 وي.  هغه تصديق كد عمل 

ړه سره ې له زړاو ئداسي عقيده ده چي تايمان  ييعن

ايمان د ې دړه كي د په زې د زړه تل دئ خو ځاى ئ، تمدئ

انسان د  او د ايمان د ادعاء مصداقشته والي شاهد 

 دئ. عمل صالح 

په او هم ږدو كي په عامه توگه او د تاريخ په او ـب 

 محمدچي هم و كي خاصه توگه او د تاريخ په دغه پړا

گمارل شوى؛ ښوونه په الرټولني د بشري السالم  عليه

داسي عمل ښتنو سره سم صالح د ايمان له غوو اايمان 

گه ورته ې توت كي په دآيې دچي په لري نتائج محتوم 

 :ېاشاره شو

ړنو و او بدغونو كسيئاتپر ړو د مؤمنو وگ هللا تعالى ـ1

څو و كوي، په هغه په بشپړه توگه محو ا اچويپرده 

 :تعبيرونو

  كويعفو ې أ ئو خطاگناه ړاندي وايمان تر. 

  او ازالل د ايمان په الر د تگ په دوران كي د كوم كه

بشپړ له او تكرار د اشتباه له خو خطأ مرتكب شوي 

ې ئښونكى او مهربان رب به ځان ساتلى؛ بخې ئانحراف 

 ښي. دوى ته وبخ

  ړاندي ايمان وتر و اطوار چي اعادات د دوى هغه بد

 شخصيتعملي او اخالقي  دد دوى په حالت كي او د كفر 

ځاى خپل ېږي ته په راتلو سره خپل د ايمان غ ؛ېبرخي و

 اطوارار، كېږدي، افړنو ته پرېكو كاخالقو او نايسته ښ

 فرمايي: ړه ې اپه د. قرآن شياصالح ې او اخالق ئ

   

   

  

   

                                                                                                                             

 6عنكبوت:ال

ړل حتمُا ې وكېك عملونه ئړ او نوې راچي ايمان ئاو هغه 

ېر ډښو او حتمًا به د هغه پووې وني ترغبد دوىد به 
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  .چي دوى كاووړو پرتله بدله وركپه غوره عمل 

 هللا، ړلې وكېك عملونه ئړ او نراوايمان چا چي  يعني

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

د هغه د دوى او ي ښپووې تربه وني غبد دوىد زي، يپران

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

  )دلته د 

 الفاظ راغلي، د سيئات معنى )

پر ږي او هم ېگناهونو اطالق كپر ې چي هم ئده،  ونيغبد

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

ځه د بدو خصلتونو ازاله او له منتكفير سيئات معنى 

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

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

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

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

گناهونو د ې د ده، يوه ئړو معنى يوه نه چي د دواښيي 

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

چي جهاد د گه راغلي په مكرره توكي دا هم  قرآنپه 

د بدو خصلتونو تمحيص او عيارولو وسيله ده، او تمحيص 

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

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

ې ښه عمل ئټولو ړى شي، بلكي تر عملونو اوسط بدله ورك

  پرتله بدله وركوي. په ږي او د هغه ېپام كي نيول كپه 

او د مؤمنانو د دعاء په  كيځاى بل په دا مطلب 

 :صيغه داسي راغلى

   

    

    

    

   

                                                                           

 918آل عمران: 

په د ايمان  چيدو ېيو بلونكى مو واورربه!  وږماې ز

، ړئايمان راو بپل رپه خ چيې دا بلنه وركوله ئ لوري

گناهونه  موږنو زربه!  موږز ، اېنو ايمان مو راوړ

وه او له ژېبدي او سيئات رانه ور موږښه او زراته وبخ
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 ړه.كانو سره مو وفات كېن

ږدي ږ مخي ته دا مبارك آيت د هغو عقلمنو دعاء زمو

ې ښت كي غور كوي او دزمكي په پيداي او چي د آسمانونو

څه باطل او خوشى نه څ هي تعالى ېږي چي هللاې ته رسنتيج

 ړى، وايي:  دئ پيدا ك

  په دوى  چيد هغه منادي نداء اوري مؤمنان عقلمن دا

دوى د  ؟څوك دئړو ته بلي، دا منادي ايمان راو هللا باندي

ړى؟ راوايمان ې په هللا ئو كوم منادي غږ ته لبيك ويلى ا

پل عقل او ضمير، كه كوم بل پيغمبر، كوم داعي، خ

خو د آيت  منادي؟! دا هر يو كېدى شي د دوى منادي وي

د  چي ئدا همغه منادي د چيومېږي له سياق او سباق معل

 : د آسمانونو او زمكيېورته اشاره شو په سر كيمضمون 

، نښي ېپرت كي گگ راتتپه  ورځي ېپاو د ش پيدايښتپه 

، د يربللوايمان ته  پل رب بانديپه خدغه منادي دوى 

ې رب ئ پلپه خې لبيك ويلى او دعوت ته ئ اديندغه م

 ړى.ايمان راو

  اساسي  ځهپنپل رب له ايمان وروسته دوى له خ

بد عادات او  موږښه، زگناهونه راوبخ موږلري: ز غوښتني

گ مو مر چي ړهپه برخه كړه، دا توفيق رااخالق رااصالح ك

په الس پيغمبرانو د  چي، تا گ ويد ابرارو او نېكانو مر

ړه او د دي هغه ترسره ك ېړسره ك موږله وعدې كومي 

ې پكاوي مو وساته. بايد دله رسوايي او س قيامت د ورځي

 (سيئات تكفير)او  (ذنوب انغفر)د  چي ئته متوجه و

د ې او بل ئښنه گناهونو بخې د ل دئ، يو ئېل بېمطلب ب

 ه كوي.دابدو اخالقو او عاداتو اصالح اف

ړه ېكقاطع پر تعالى د هللاو اسنت الهي دا يو محتوم  ـ2

تر خپل رعايت او مؤمن به  د ايمان په الر تلونكىچي ده 

ې عنايت الندي نيسي، د رحمت او پېرزويني وزر به پر

ې كوي، روزنه به ئ اصالح اوې رغوي، به ئحالت ړوي، غو

لوري ته معرفت او ڼا ې د رئبه  جهلاو  ظلمتله 

ته به غوره شخصيت ي عملاو يت وضعي اخالقوي، د ده هدايت

په و بدلوي، د ايمان حسناتپه ې به ئسيئات ښي، بخوالى 

ې ژورو كي به ئړو او د روزني د مراحلو په لومسير 

ېدو شرائط به ورته عياركوي، د الزيات تصفيه او  تزكيه

او  خوفسمسوروي، له ې به ئيت وضعد ژوندانه برابروي، 

 ضعفد ې رسوي، ته به ئعزت او  امنژغوري او ې به ئذلت 
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حالت په ۍ او حريت ځواكمنې د به ئحالت اسارت او 

په غنا او بريا بدلوي، ې ماته به ئاو  محروميتبدلوي، 

ژغوري او عزت او برالسي به ې به ئدنائت له سپكاوي او 

ې عاف له حالت به ئورپه برخه كوي، د محكوميت او استض

ې د ته رسوي، او په پاى كي به ئمقام امامت او  خالفتد 

د ايمان له ادعاء سره سره د چا  كهځوي، گروارث زمكي 

ځاى پرې نو د دنه وو مصداق د دغو الهي وعدو  چيحالت 

د خپل )ايمان( ړي بايد وكړه شك و په اعدچي د الهي و

 رآن فرمايي:قوي، مشوش ړه گوالي په اڅرن( د عملاو )

    

   

   

    

   

    

   

     

     

    

     :55النور 

ي، له ړعملونه ئې كېك له تاسو چي چا ايمان راوړى او ن

هغوى سره هللا وعده كړې چي حتمًا به د زمكي خالفت داسي 

چي تر دوى مخكنيو ته ئې خالفت  دوى ته سپاري لكه

سپارلى وو، هرومرو به هغه دين ته تمكين او اقتدار 

وركوي چي د دوى لپاره ئې غوره كړى، او حتمًا به د دوى 

خوف په امن بدلوي، ) داسي حالت به راولم چي( زما 

څه به له ما سره نه شريكوي. او څ عبادت به كوي او هي

ړي نو همدا دوى كپاسي وې وروسته ناسچي له دڅوك 

 فاسقان دي.

ېښي، ږ توقف ضروري برړاندي لپه وې مبارك آيت د د

ړو او پوه كځان پراخو ابعادو په ې ې ستري وعدبايد د د

 ږي.ېړړه راوالې اپه دچي ځواب ووايو ښتنو ته پوهغو 

له تعالى  هللاښووني دا دي: ې آيت مهمي مهمي الرد د

زمكي خالفت او چي د ړې صالح مؤمنانو سره دا وعده ك

چي تر همغسي لكه پاري، واكمني به هرو مرو دوى ته س

ې صالح مؤمنانو ته د زمكي خالفت او ړاندي ئدوى و

تمكين او ، هرومرو به هغه دين ته ې وهپارلواكمني س
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حتمًا به د اقتدار وركوي چي د دوى لپاره ئې غوره كړى، 

ه لچي ي داسي حالت به راولاو په امن بدلوي، دوى خوف 

څه به څ كوي او هي نهعبادت چا پرته به د بل تعالى  هللا

د دغو وعدو تعالى  هللااو كه د  سره نه شريكوي.هغه له 

ړه، د دغو سترو ۍ الر غوره كچا د ناشكرله تحقق وروسته 

ې ونه څه ئړ، هغه ې ونه كپيرزوينو قدر ئسترو الهي 

ي چښايي، نو دوى يقينًا پيرزوينو سره چي له الهي ړل ك

 فاسقان دي.

چي له مؤمنانو گورو و كي آيتونېر ڼ شمگپه  قرآند 

، د فالح، بريا، نصرت، عزت، ېې شوې ته ورته وعدسره د

خالفت، د زمكي د شتمنيو وراثت، د ولسونو سياسي او 

قوت او برالسي، ، يتامن ړپبشپراخ رزق، فكري قيادت، 

كي  ژوندپه  معلصې د رسول هللا چي هو؛ دا وعدښتنه دا ده پو

ې، څو لسيزي او د ده تر قيادت الندي ترسره شو

ړ، د وخت دوه په لويي برخي حكومت وكړۍ مسلمانانو د ن

ډو شول، د گونپه ړاندي په وځواكونه د دوى ستر ستر 

له ېوت، پرپه الس كي ړۍ فكري زعامت د مسلمانانو ټولي ن

گه شول، له ېلپاره اسوه او بټولو لپلوه د اخالقي 

ټول بشري په چي ځواكمن پلوه دومره مي سياسي او نظا

ړۍ ې د نې مودږدتر اوږ مثال موندلى شو، لې ئتاريخ كي 

ې او له دوى سره د د دوى د مقابل چاهيټ كي گوڅ په هي

ډغرو وهلو جسارت نشو كولى. خو دا حالت ولي بدل شو، د 

ۍ ولي بنده شوه، د مسلمانانو هغه ستر ړگ هغه لپرمخت

ړو په وهغه لوى خالفت ولي لي شو، ځواك ولي وياو فاتح 

پرديو تر سياسي، ې د ټه ئټوهره ېشل شو، ټو ووټوړو و

د دوى الس ې الندي، نظامي، اقتصادي، فكري او اخالقي سلط

ې حكومت كوي، اقتدار د مفسدينو، منافقينو، پرڅي پو

په الس كي، غالمانو د ذليلو پرديو د  او ديكتاتورانو

او محكوميت  پكاوي، ذلت، سمسلمانان ولي له فقر، ضعف

چي د مسلمانانو ږي ېۍ كېړپسره مخامخ شول؟ دا دئ څو 

ړه د هر بااحساسه انسان زچي حالت دومره دردوونكى دئ 

دا د ږي. ېې توئپرښكي ې سوزي او د هر غيرتي مؤمن اوپر

ې دومره ږده او ابعاد ئذلت او اسارت دوره دومره او

گمان كوي خبره خلك ې چي نه يوازي له اسالمه بپراخ دي 

ې درناك اسالم او د مسلمانانو ديني او مذهبي عقائد د د

، ترقي ۍآزاداو دين د مسلمانانو د  يحالت ذمه وار د
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ې ئپه مسلمانانو كي ډ دئ بلكي ړاندي خنپه و او سوكالي

ړي دنيا د گمان وكځيني چي ړي ړ كراوال دا غلط عقائد

گواكي  !!ارهپپاره ده او آخرت د مؤمنانو لكافرانو ل

ې حتى مذهبي مشران ئ مقدمه ده!! تخرآښه خرابه دنيا د 

او ذلت  ههمدا دردناك حالت او همدا ماتچي پاره ې لد د

په چي يا په داسي رواياتو استناد كوي ړي، توجيه ك

گه غلط، موضوعي، او ضعيف دي او يا غلط تعبير پړه توبش

په او  گهپه مكرره تو قرآنچي په داسي حال كي . دا شوي

ې دا دين د دتعالى  هللاېكنده الفاظو وايي: پرصريح او 

ي، د ړې غالب كټولو اديانو ئپر  يچږلى ېپاره لل

 !!د اكراه على الرغم وكافران

ژوند د ايمان له مسير د پكاوي كي په ذلت او س قرآن

گه معرفي كوي او په توې انحراف د سزا انحراف او د همد

 وايي: 

   

  

     

   

   

    

    

     :79البقرة 

په غضب پل شوه او د هللا دي وتاو خواري وربانپكاوى نو س

ې تكذيبول د هللا آيتونه ئ چيې امله اخته شول، دا له د

 چيهم په دې سبب ژل، دا په ناحقه وې پيغمبران ئاو 

 ې كاوو.ړ او تېرى ئې وكعصيان ئ
پراخي او وسعت او د تقوى او ايمان د رزق د 

 گڼي او فرمايي: بركتونو باعث 

    

   

   

   

   

                                                                                

  56االعراف: 

 موږې درلودى نو ئ ىړى وى او تقويمان راوكه كليوالو ا

ې د د بركاتو )دروازي د زمكبه حتمًا د آسمانونو او 
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په ڼلو، نو گ، خو دوى دروغ وې وېپرانيستپر مخ( دوى 

 دوى كول. چيڅه مو ونيول هغه 

 چي:دئ ېدونكى الهي سنت ثابت او نه بدل يودا يعني 

 هللاړي نو ړي، د تقوى الر غوره ككه خلك ايمان راو 

ې د دوى ي د بركاتو درواززمك او وآسمانونبه د  تعالى

پراخ الس سره په سخاوت او ړه به دوازي، پرانيپر مخ 

ډك ږدي، آسمان به له بركته د دوى مخي ته پل بركات خ

ې او ومي ډكيې وروي او زمكه به له بركت پره رښتونو

 ټوكوي.ې ورته رادان

 ړي، د يار كخو كه دوى د الهي دين د تكذيب الر اخت

د ظلم، فسق او ځاى پر ځاى د كفر او د تقوى پر ايمان 

الهي عذاب ته په وجه دي ړنو پلو كفساد الر، نو د خ

  منتظر وي.

له چا  ېوعدد عزت، نصرت، برالسي، فالح او سعادت دا 

سره شوې؟ له هغه چا سره چي ايمان لري او عمل ئې صالح 

په ې وي. خو د دوي، هغه څوك چي اصلح او تر ټولو غوره 

تعالى  هللاچي ږ ته معرفي كوي مقابل كي هغه كسان هم مو

ړه الهي سنن او ضوابط هم ې اپه دپه ذلت محكوموي، ې ئ

شو او هغه فساد  اقتدار وسپارل موږ ته ښيي، چاته چي

رحم ئې قطع كړ، هللا به ئې ړندوي، اقتدار به ۀ وكړ او صل

 وي. بېرته ترې اخلي او په ذلت به ئې محكوم

كي دا موضوع ې قرآن كريم د بني اسرائيلو په قص

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 

ئې  او بيا كوم صفات په كي راپيدا شول چي دا ؟وركړ

په ذلت ئې محكوم كړل او له فقر او  ،بېرته ترې واخيست

قرآن عظيم الشأن هغه الهي  ؟سره ئې مخامخ كړل مسكنت

مشيت او هغه ضوابط او سنن موږ ته ښيي چي د هغه له 

چا ته ملك او اقتدار وركوي او يا ئې تعالى  هللامخي 

نسكوروي. ځيني ې ې اخلي او د اقتدار تخت ئېرته ترب

دا هسي د چانس او تصادف گواكي كسان داسي گمان كوي چي 

ي ثابته كړي پدې چكوي څه ږي، حتى دا هېله مخي ترسره ك

 هللاڅه خاص ضوابط او سنن نه مراعات كېږي، بس د ړه ا

ي او اقتدار وركوي او يپاچاښه شوه چي چا ته خوتعالى 

اخلي. خبره نه ې ې ترېرته ئله چا ئې چي وغوښتل ب

ثابت الهي سنن وضع  اړهبلكي پدې  ؛يوازي داسي نه ده
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ته هغه الهي مشيت او هغه شوي، قرآن عظيم الشأن موږ 

ښودلې چي دا ئې را خاص سنن او ضوابط توضيح كړي او دا

ه سم ترسره كېږي، څنگه كار د خاصو سننو او ضوابطو سر

. نو ئې بېرته اخليته هللا اقتدار وركوي او له چا  او چا

ښمنان سره مخامخ دي، د يكه نن مسلمانان له ذلت او مات

د  ې دردناكه اوو وضع ئا ې حكومت كويپرپلوه له هره 

ړتيا له د الهي نصرت وچي دوى ې دا ده ړ، وجه ئړا وژ

د  تعالى چي هللاړې او دوى هغه مؤمنان نه دي السه ورك

ژمنه پر زمكي د حكومت كولو ړۍ او بريا، عزت، سرلو

پلو په خږ ې دي موښتينې روعد تعالى هللاد ړې، ورسره ك

ونو له مخي د ښوي الرقرآنكي دروغجن يو. د  گانوادعا

چي الهي دين ستر عامل دا دئ ذلت يوه متدين قوم د 

ې شا ځيني ئړي او ې عمل وكځينو برخو ئپه ، ړيتجزيه ك

، چي تاسو د ذلتې كي څېرپه ځوي، د كوم قوم ته وغور

پوه شئ ې په دگورئ ښي وپكاوي، ضعف، فقر او محكوميت نس

ې  دين ئچي دا قوم د هللا تعالى له الري منحرف شوى او د هللا

 .ړىتجزيه ك

 فرمايي: دارازهم

     

   

  

   
    

   

    

     
 7-5القصص:   

ې د ئكي  زمكيپه  چيړو ېرزوينه وكپپر هغو  ړواو غوا

ټولو ړو او )د ې كېشوايان ئپږي او ېكټه ۍ لې وزلب

په تمكين وركي  زمكيپر ړو او ې كشتمنيو( وارثان ئ

ې ښكرو ته ئځني فرعون، هامان او لله دوى ړو او برخه ك

 . ېدلېرې وتر چيېو ښڅه وهغه 

ې ب چي ئېدونكى سنت دنه بدل تعالى هللايعني دا د 

له اسارت او محكوميت ژغوري، له دوى ولسونه به  وزلي

ولو او ځد لويو لويو مستكبرو طاقتونو د پربه 

ځواك ټولو د ستر مغرور كار اخلي، تر نسكورولو لپاره 

ټولو ضعيف او مستضعف ۍ تر ړپاره به د ند نسكورولو ل
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ي د خپلو غالمانو )بنبه رعون في، م انتخابووق

پرهغو به  هللا تعالى ړي.وه ځاسرائيلو( په الس له من

د  ،ږيېرل كېچي په زمكي كي ضعيف شمكوي كسانو احسان 

ي، استكباري نظامونو ږېه كڅې هئلپاره  ۍضعف او ناتوان

په الس دا مغرور مظلومانو  داسي ړي دغوا تعالى هللاپلي، ځ

ته د نورو قومونو د دوى ړي، كځواكونه نسكور او مستبد 

ولسونه هم ړي، نور په برخه كۍ افتخار ورقيادت او مشر

ې ئو او شتمنيو وارثان زمكد ړي، وك ءاقتدا يپسپه دوى 

په سياسي، مذهبي او اقتصادي چي ې طبق ې، هغه درړيك

دغو مظلومانو ته څه د دوى هر  ي،پرخلكو حكومت كولحاظ 

دوى ته قتدار او تمكين ړي، په زمكه كي اپه ميراث ورك

ړي، هغه ضعيف انتقال ك، واك او صالحيت دوى ته پاريوس

او په وېري  چيړي ځاى ناستى كې وزلى ولس د دوى او ب

رولو او ېد ود دوى  ونوحكومت ،ې ژوند كاووخوف كي ئ

ړى لوم چي ئد سنت داسي تعالى هللاد ې، لكو يڅهضعيفولو 

لحاظ  ياو اخالق يې وزلو او مستضعفينو په فكرله دغو ب

ه د خلكو د فكري او مذهبي لډ يهامانړي، ك ړامامان جو

ړي او دا قيادت مستضعفينو ته قيادت له مقامه خلع ك

پاري، فرعونيان د ولس له سياسي او اجتماعي قيادت وس

پاى كي په پاري او ې وزلو ته وسړي او دا قيادت بعزل ك

فرعون،  ړي.په ميراث وركۍ دوى ته شتمن ډليد د قارون 

ې تر ې حذرتل ئ دل اوېرېه وڅې چي له ئ يكرښهامان او ل

ښ ي راويې وزلدا ب چيې نيول گ تدابير ئگ رنرنوو، كا

ون پاڅپه ضد ، د نظام ړيكنه شي، يو بل ته الس ورنه 

دوى ، ښييدوى ته همدا وروړي چي غوا تعالى هللاړي، ونه ك

، يې وزلي او مظلومان قوت ونه مومبچي ېدل رېو ېده ل

لو لپاره د ړاو د خپل حق د الس ته راو ړيقيام ونه ك

ې په پاره ئل ېهمدد او  ينه ش ړخالف راوالواكمنانو په 

دئ سنت دا  د هللا تعالى، خو كي ساتل ۍاستضعاف او ناتوان

احسان ه او ېرزوينپانو به مستضعفر مظلومانو او چي پ

 ېچي ترښيي څه يانو ته به هرو مرو هغه او فرعون كوي

  .دلېرېو

  راغلي: ځاى كي په بل 

     

    

   

   



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

46 

   

   

     

                                      

  91فاطر:

ټول له هللا ( عزت يچ شي )پوه ديړي نو غواعزت ي چڅوك 

ېك عمل سره دئ، د ده لوري ته پاكه وينا بر درومي او ن

په ړني د تدبير ړوالى وركوي، او هغه چي بدي كته لو

په برخه دئ، او د دوى مكر ې توگه كاروي سخت عذاب ئ

 ېدونكى دئ. ډنش

ړي غواعزت ي چڅوك ې مبارك آيت كي ويل شوي: په د

په خوا كي  تعالى يوازي د هللاعزت بايد متوجه وي چي 

د عزت ځاى كي عزت نشي ترالسه كولى، موندلى شي، په بل 

ځكه چي عزت په بشپړه توگه ړه د ده له لوري وي، دا ورك

: پاكه د عزت اصلي اسباب دوه دي ئ.سره دتعالى هللا  له

ې سره انسان كولى شي د وينا او صالح عمل، يوازي په د

 ځكه چي پاكه وينا د هللاږي، دا ېڅوكو ته ورسړو عزت لو

ړوالى ېك عمل ته لواو ن ړه دروميپه لوري لو تعالى

ړوالى او عزت يوازي له دغي الري نو رفعت، لووركوي، 

ه ړي له نورو الرو عزت ترالسچي غواڅوك ېدى شي، ترالسه ك

په توگه كاروي د تدبير او ناروا تگالري ړني بدي كړي، ك

ږي هغه دي پوه وي چي د عزت ېعزت ته ورسې الري چي له د

تدبيرونه او شي په برخه شديد الهي عذاب ې ئځاى به پر 

 . ې حاصله شياو ب ډشنې به ئ

ې چي د عزت په ښوونه شوالرړو ته گې سره هغو وپه د

تاسو عزت دوى ته ويل شوي:  په غلطو الرو درومي،ټه كي ل

په هيڅكله  يچې ړغوره ك يالر په موخه داسيېدو ته د رس

كوي  يتاسو له هللا تعالى لر يچږي، څه ېك عزت نه منتهي

په لوري ۍ مو هم محروموي، د هللا تعالى ړسرلوله عزت او 

. په لوري درومئد عزت او شرف  يپه حقيقت كتلو سره 

په لوري هللا د و او لښتپه غو يښنله هللا تعالى د بخيعني 

د بركتونو  يمكزو اآسمان د  يرجوع سره به نه يواز

هللا تعالى به ستاسو پرانيستى شي، مخ  رپې ستاسو درواز

ې ړي او ستاسو ممد به ئدرزيات كو اوالد ااموال 

نو تاسو ږئ. ېته به ورس ۍړلوو سر اعزت  يبلكځوي، رگو

ې ئ مالكي چې اصل هيله نه كوئ و وقاراد هغه عزت  يول

 ي؟!! ولږيېې د ده له لوري كړه ئېكپراو  ئهللا تعالى د
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 كوئ؟ !څه او هېدو هيله له غير الهي الرو عزت ته د رس

په بشپړه توگه د ذلت او  چي عزت خداى مالك الملك

چي د سالمي وينا ته او غوري ېكي ده په واك كي دئ؛ ن

، ړه شيه الړلوچي ښي ځواك بخاو  توانوي دا مظهر ې عقيد

په  تعالى هللاد او ې په برخه شي، ړوالى ئرفعت او لو

ته صالح عمل او  ،ړيترالسه كمقام ړاندي د مقبوليت و

عوامل غوره  عظمتد عزت او ړوالى وركوي، نو او لورفعت 

ي ه هريعني پ. يدعمل وينا، سالمه عقيده او صالح 

 يې كي به هغه لورى بريا او برالسمسابقې او منازع

پلوه پر خپل حريف او ې او عمل له السه كوي چي د عقيدتر

ې تر دنتائج گړي ښتي او جبرالسى شي. د هري نرقيب 

ېلو لوريو ښكد ځواك او وسائلو او ړاندي چي په جنگي و

 يفكرپه ړو لوريو د دواوي  يړلپوري ت عدةاو  ددپه ع

 ()ايمانهغه چي د  دي، يړلغوره والي پوري ت ياخالقاو 

ۍ او ايمانې او د بښي منحرف شي كرله  (عمل صالح)او 

او  سيئاتاو ړي و الر غوره كحيلونو او تدبيرناروا 

چي له ې هيله وي، په دكارپه توگه تدبير ي د ړنناروا ك

دا تگالره او چي پوه شي بايد ږي ېې الري به عزت ته ورسد

ړي او له شديد الهي عذاب سره مخامخ ك ېبه ئړنالره ك

ې شي، نتيجې او بې حاصله ډ او بې شنئ بهتدابير  ناروا

د ايمان يوازي او  عزت يوازيړه چي ې ادقرآن كريم په 

 فرمايي:ېدى شي كي ترالسه كپه خط 

   

  

                         
  8منافقين: 

انو دئ خو مؤمند  او د هغه د رسول او د هللاو عزت ا

  .ېږيه پوهمنافقين ن

وايي: د مؤمنانو د بريا اساسي عامل دا دئ چي  قرآن

ېره پې كبله له سدوى د حق متابعت كوي او كافران له د

ډېږي چي د باطل ې شنڅي ئږي او هېبرخليك سره مخامخ ك

 او دا د باطل طبيعي او حتمي پايله ده چيمتابعت كوي، 

 فرمايي:ځي، لكه چي ځه له من

    

     

                                            
 39االسراء: 
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او ووايه: حق راغى او باطل پوپنا شو، يقينًا چي باطل 

 ېدونكى دئ.محو ك

 فرمايي: ځاى كي په بل 

.. .   

    

  ...                                                           

 24شورى: ال

هللا باطل محو كوي او حق په خپلو كلماتو سره و ... ا

 محقق كوي ... 

 پالو پايله داسي گڼي: لباط د

...   

   

   

               :32 العنكبوت  

ې ړه ئپه اړى او د هللا راوايمان ې ئباطل هغه چي پر و ا

 ړى همدا دوى زيانمن دي. كفر ك

د ې ثباتي او ي او بسستباطل  د په بل ځاى كي

څ په ترښكلي مثال  كمزوري د يوهې وسي او باطلپالو ب

 ځوروي: كي داسي ان

    

    

    

    

    

                                           
 39العنكبوت: 

د مثال پرته نور مرستندويان نيسي له هللا  چيد هغو خلكو 

په ې كور ونيو، دا ځان ته ئچي ېر دئ څپه ې ڼهغي غ

ې كور دئ، كاش ڼټولو سست كور د غچي تر داسي حال كي 

  ېدى. پوه

 دې مبارك آيت الرښووني دا دي: د

  تعالى  هللاشوى چي له ې سره تشبيه ڼڅوك له غدلته هغه

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

له پايلو ځواكمنو قومونو د بدو ېر نورو ڼ شمگد 

او  ځواكپل زور، پر خيادولو وروسته دا خبره كوي، دوى 

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

او د ځاله، د هللا له عذابه ې ڼده، داسي لكه د غ متكاء
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ژغورلى، تاريخ ته ې نشي ئي ړاندي له حتمي ماتپه و حق

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

  !!څه وهپايله ښت ېرډاو 

 چا ته پناه څه او بل پرته بل  تعالى څوك چي له هللا

تر حمايت ړي او د هغه يوسي، پر هغه تكيه او اعتماد وك

ۍ او ې وسگڼي؛ د بځان خوندي او مصئون واو واليت الندي 

ې د ځى ئ، پناه ڼې ته ورته دئغړې وپلوه ۍ له كمزور

ې حشر ېكمزورې مدد هې ئځالي ته او تدبير ڼې سستي غ

 .تدبير ته ورته

  كه دغو خلكو خپل رب پېژندلى، د طبيعت په حقيقت

څكله ې علم درلودلى نو هيړه ئپه اځان پل د خ ،ېدلىپوه

او  ړېپناه نه وه وه څه تپرته بل  تعالى له هللاې به ئ

پك ځان نه وو سې ې متكأ تكيه كولو سره به ئپر كمزور

  ړى.او ذليل ك

ې الو چي له حق او حقپالو سره ئباطل پد هغو قرآن 

 ې برخليك داسي بولي: ړلۍ ته مال تښمند

    

    

    

   

   

    

                                 

 3غافر:

درواغ  ډلوړاندي د نوح قوم او تر دوى وروسته تر دوى و

سي او د چي خپل پيغمبر ونيړى ډ كډلي هوگڼلي، او هري 

محو ې ې چي حق پرړمجادله كې موخه ې په دټ ئباطل په م

ږ ونيول، نو )وگوره چي( زما ې موچي له كبله ئړي، ك

 گه وو!!څنتعذيب 

 و له شديد الهيا، سپكاوى هالكتمحتوم برخليك  باطلد 

باطل ه نه ده چي ممكن ېدا ده،سره مخامخعقاب او عذاب 

ټونو بنس وباطلپر دا عالم من شي، دوام او ثبات برخله 

ږ كي ومني او ېخپلي غباطل په ېدلى، داسي چي ودردئ نه 

باطل ټول عالم كي د ړي، په ې تضمين كئ دواموساتي او 

هللا تعالى ېږي، څ مجال نه موندل كې لپاره هيمايد ح

 فرمايي:
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 28-20 ص:

او  يخوش ديپه دوى كي  چيڅه زمكه او آسمان او  او موږ

گمان دئ د هغو كسانو دا هسي ړي، ا كدپيېهوده نه دي ب

نو دغو كافرانو ته د اور لويه كنده كافران شوي،  چي

ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوآيا هغه چي ايمان ئده. 

به  آيا متقين ،ړوكڅېر په زمكي كي د فساد كوونكو په 

        ؟!!ړوكڅېر د فاجرانو په 

ېكانو د خو د مؤمنانو د بريا او برالسي رمز او د ن

چي د ټولو هغو افتخاراتو عامل صالح او فالح دليل او د 

مضمر متابعت او پلوي كي په د حق  ؛ېږيدوى په برخه ك

حق دفاع كوي، له  تعالى هللادئ، برالسى دئ. حق غالب او 

منځ  ترحق او باطل د چي كي  ماو تصادښتي ن يپه هر

كه ، هحق د دۍ بريا او وروستغلبه ږي حتمي ېځته كرامن

او كمزورى ناتوان ې ئ حق سنگر ضعيف او ظاهر دڅه هم 

ې ئظاهر مضبوط او او ځواكمن باطل سنگر ېښي او د بر

په ې عالم چي د دځكه ښي، دا ېهيبتناك برمستحكم او 

واك نشته، دلته ځږ كي د باطل ممد ېپراخي لمني او غ

كولى شي ق پيدا شوي، يوازي حټ څه سم او په حق بنسهر

ې په د په برخه شي، قرآنې ئرشد وكړي او بقاء او دوام 

 فرمايي:ړه ا

   

     

           

  33عنكبوت:ال

ړي، پيدا كگه سمه توحق او په  زمكه او هآسمانونهللا 

 ښه ده.گنده نڅرپاره ې كي د مؤمنانو لپه دچي يقينًا 

 ږ ته وايي: دا مبارك آيت مو
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  پيدا گه سمه توحق او په  زمكه او آسمانونههللا تعالى

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

نه څه داسي كي  يزمك او وآسمانونپه نشته، مستمسك 

 .ړيپالو مرسته وكچي د باطل او باطلږي ېموندل ك

  ښه گنده نڅرپاره ې كي د مؤمنانو لپه دچي يقينًا

 او وآسمانوناو د  تعالى هللاچي پوه شي ، هغوى بايد ده

د دوى  او كويړ د دوى تأييد او مالتڅه ي هر زمك

 هڅه لي د هر زمك او وآسمانوناو د  تعالى هللاد  مخالفين

   .ړ محروم ديمالت تأييد او

 همداراز فرمايي:

...     

   

    

   

                                                                                                              

 0ـ 8االنفال:

ړي او د حق محقق كپل حكم سره په خړي اهللا غو او... 

ړي او باطل څو حق محقق كړي. تر ې كپرړي كافرانو جر

 ې كركه لري.څه هم مجرمين ترړي، كه محو ك

ړه په اې او بريا همداراز د حق دين د حتمي غلب

 فرمايي:

    

   

   

   

     
 1الصف: 

ې له هدايت او حق دين پل پيغمبر ئچي خدى هغه ذات دئ 

څه هم ړي كه ې غالب كټولو دينونو ئپر چي ږلى ېسره ل

 ې( كركه ولري.مشركان )تر

په الس عليه السالم  پيغمبرد ږ ته وايي: دا آيت مو

دين نه له نورو اديانو سره د ښود حقيقي ږل شوى الرېل

لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي دنيا له ړي روغي جو

دا دين ې نورو اديانو سره ووېشي، چي په يوه برخه ئ

ره حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان، د دې لپا

هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو اديانو سره 

چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين حاكم وي او  ووېشي
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بلكي دا دين راغلى  ،نور اديانې په نورو ابعادو كي ئ

كه څه هم مشرك  ،ټولو نورو اديانو غالب شي چي پر

مشرك عناصر يا هغه دي چي  ،كركه ولريې عناصر له د

اخلي او څه له له يوه دين څه برخه  ،لطوياديان سره خ

ښه او پله خوخپه الره گاهداف په دين كي لټوي خو ت ،بل

او يا هغه چي په  ،ټاكيد خپل ذهن او تصور مطابق 

نه سره بل څوك أالوهيت او ربوبيت كي له هللا جل ش

كه څه هم دا مشركين له دې كركه لري چي د هللا  ،شريكوي

ړۍ او د ټولي نپر  ،غالب شي دين دي پر ټولو اديانو

خو د هللا  ،و دي يوازي دا دين حاكم ويټولو برخپر ژوند 

جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او 

ې خبري په د تعالى هللاپه ټولو اديانو غالبوي. يعني 

ې د ږلى دين ئېپه الس لپيغمبر پل چي د خشهادت وركوي 

نه له نورو اديانو سره  ،ږلىېپاره لې او حاكميت لغلب

پرته ې ړه له دپه اچي د دين څوك . پارهلړي د روغي جو

 او حقيقت مسخ كوي.دروغ وايي  ،بله خبره كوي

دريو آيتونو ړيو په لومې سور ېدد ومو ليدل لكه چي 

د جگړي عوامل، هغه لورى چي د جگړي د پيل باعث دئ، كي 

تي او ښېږي او د نړاندي مانع كهمغه چي د دعوت په و

څو د ځواكونو د هد كفري ځته كوي، تصادم اسباب رامن

، د مؤمنانو د برالسي او بريا دالئل، عللابطال او اضالل 

عوامل، د ماتي ټاكونكي پايلو ښتي او تصادم د د هري ن

شوي، تشريح سره ايجاز او اختصار  او بريا الملونه په

و اصلي هدف او د جنگ په دوران كي د مؤمنجنگ ې د ورپس

ړاندي په وږ او دندي زمو ونهمسئوليتجنگياليو اساسي 

 ږدي. 
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ړو ه كافرانو سره مخامخ شئ نو د غالچي نو كله  -4

ژنئ، بيا ې ووښه ئچي (، تر هغه مو وهل دي )دنده

بيا يا احسان  ،ړئكلك ك هپاره( بندونړلو لد تې )ئ

ړه گچي جواخلئ(، تر هغه ې كول دي او يا فديه )پر

نو ړي ږدي، همداسي ده او كه هللا وغواېكپل اوزار خ

اره چي ې لپخو د د واخليلدوى انتقام حتمًا به 

، او هغه چي ځينو نورو سره وآزموييپه ځيني ستاسو 

څكله به د دوى عملونه د هللا په الر كي وژل شوي نو هي

ړي او حالت به ې هدايت كحتمًا به ئ -3ړي، ضائع نه ك

ې او هغه جنت ته به ئ -6ړي، سم كغوره او ې ئ

 ړى.ې معرفي كچي دوى ته ئننباسي 

هغه اساسي او مهم  كيآيتونو ې مباركو د په -(4-6)

ې كټاكونچي د اسالم په جنگي تگالري كي څېړل شوي مطالب 

 :گهې توپه دېږي، ښووني گڼل كالر

  په كومي جگړي كي له كافرانو سره مؤمنان چي كله

چي ړۍ او اساسي دنده دا ده دوى لومنو د  يمخامخ ش

ښه چي تر هغه ړوي، پلو ته واځښمن ټوله توجه د دخپله 

ښمن له ماتولو ځوي، د دې وغوره پښو ئي او لژنې ووئ

نيول شوي جنگيالي د جنگي شوي او ې وسل ېدي بوروسته 

دي مضبوط  پارهړلو لد دوى د تاسيرانو په توگه ونيسي، 

ې دي يا له دبيا وكاروي، ړ احتياط او بشپ هندونب

ې ې او بدلړي او له كومي معاوضوكاحسان اسيرانو سره 

بدل كي دوى ه ې پفديدي د  او ياړي پرته دي دوى آزاد ك

  ړي.خوشي ك

 پل اوزار خړه گچي جړي دوام وكتر هغه ړى بايد دا ل

ړي گد جاو ږدي ېكاو جگړه ماران خپله وسله پر زمكه 

  .ږيېپاى ته ورسامكانات 
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په ضد د ډ شي، د مؤمنانو هو؛ هغه چي د هللا د الري خن

او پر دوى بريد ېكو راباسي پاره خپلي توري له تې لد

ټوي، له حق ټيپرته بل چا ته سر نه  تعالى وي چي له هللاك

او عدالت دفاع كوي، ظالم ته وايي له ظلم الس واخله، 

ږه، كله چي له داسي ېمظلوم ته وايي ظلم ته مه تسليم

نو ستاسو دنده دا ده چي  ځواكونو سره مخامخ شئمغرورو 

ړئ او له پښو ې مات كړئ، غرور ئې كپرې كبرجن سرونه ئ

 فرمايي:ړه ې ادقرآن په ځوئ، وغورې ئ

    

    

   

    

   

   

    

    

    

                                                                                                          

 16ـ 13االنفال: 

په ښكر سره )لچي د كافرانو له كوم ې مؤمنانو! كله ا

په چي څوك ړوئ. او شئ، نو شا مه ورا ړي كي( مخامخگج

لورى بدلوونكى په موخه گ گر د جن، مړويځ شا ورواې ورد

په چي نو يقينًا  نكى،ېدوځاى كډلي سره يو او له بلي 

 څومره بدې دوزخ دئ، او ځاى ئالهي عذاب اخته شو او 

 .ځاىدئ دا د ورتلو 

په ېدو ښمن سره د مخامخآيت كي له د ې مباركدپه 

 ې:ښووني شومهمي الرڅو ړه ا

 د ډلي سره مخامخ شوئاليو له يگجند ښمن كه د د ،

 ړوئ.ښمن ته به شا نه وراښتي تكل به نه كوئ او دېت

  گر گ او سنشا ته تپه حالت كي د ضرورت او مجبوريت

په ړي گد ج -1په دوو صورتونو كي جائز دي: ښودل ېپر

پر گ، له بل لوري گر ته تبل سنگر گر كي له يوه سنډ

پر په نيت بلكي له بل لوري ښتي ېښمن بريد، نه د تد

ډلي سره د و له بلي مجاهديند  -2نيت، په د بريد ښمن د

په نيت يا په موخه، له هغوى سره د مرستي ېدو ځاى كيو 

 ه قصد.پبريد ښمن د پر دېر سره په زيات شم
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  نيت او په بل پرته چي له دغو دوو صورتونو څوك

ې د هللا ړي سزا ئن ته شا كښمږدي او دېپرگر موخه سن

گ او غضب او د دوزخ اور دئ، يعني دا شا ته ت تعالى

په وزخ دد غضب او د  تعالى په حقيقت كي د هللاې ېښته ئت

  ېدلى!! ځلوري ته خو څومره بدښته ده، ېي تلور

 په بل ځاى كي فرمايي:

   

    

   

   

    

   

     

     

   

    

    

     

                                                                                            

  36ـ 35االنفال: 

مؤمنانو! كله چي له كومي ډلي سره ) په جگړي كي(  ېا

 ډېر ياد كړئ چي بريالي شئ. هللامخامخ شئ نو ټينگ شئ او 

ځي النجه پلمنړئ او خاو د هللا او د ده د رسول اطاعت وك

كت به وپرتم او شړه به شئ او ې زكه نه نو بمه كوئ، 

له نًا هللا ييق چيړئ ړ شي، او صبر وكځه والمو له من

پلو له خچي ږئ ېېر مه كڅپه او د هغو  صابرانو سره دئ.

راووتل، پاره ښودني لځان خلكو ته د په كبر او  كورونو

په چي هللا په داسي حال كي او د هللا له الري مخنيوى كوي، 

 ې كوي محيط دئ.چي دوى ئڅه هغه 

پام كي په څو خبري ړه په ا ونوآيت وې مباركد د

 ولرئ:

 آن عظيم الشأن په جگړي كي د بري دوه ډوله عوامل قر

جنگى  -2د بري فكري او معنوي عوامل.  -1بيان كړي: 

 . وسائلقوت او حربي 

  فرمايي چي د حق له دښمنانو سره په جگړي كي د دلته

 :مخامخ كېدو په وخت كي بايد

 .ثبات ولرئ  .1
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 .هللا جل جالله زيات ياد كړئ .2

 ترڅو برالسي او بريالي شئ.  .3

 .ړئد هللا او د ده د رسول اطاعت وك .4

ې ، كه نه نو بځان وساتئنزاع او اختالف ځي پلمنخله  .3

 .ړ شيځه والكت به مو له منوپرتم او شړه به شئ او ز

 نًا هللا له صابرانو سره دئ.يچي يقړئ او صبر وك .6

 په و وسائلچي د جنگى قوت او حربي گورئ وروسته به و

 است طْعُتم مَّا ل ُهم أ ِعدُّوا و   ړه مسلمانانو ته داسي امر كوي:ا

: او دوى ته څومره  60... االنفال:  اْلخ يْلِ  رِّب اطِ  ِمن و   ُقوَّة   مِّن

 چي توانېدى شئ قوت او تړلي آسونه برابر كړئ. 

كي د بريا اصلي عوامل دا جگړي په له نظره  قرآند 

ي ثبات، له جنگ د راوالړو شوو په ميدان كړي گدي: د ج

په وړاندي صبر، د وحدت او نظم ساتنه، اطاعت،  ستونزو

ل، تفقه او پوهه، د عقيدې او هدف اخيست له تحمل كار

 جل، له كبر، لويي او ځان ښودني ډډه او د هللا ړوالىلو

 ډېرډېر يادول.  شأنه

خو وايي: د جگړي هر لورى چي وتوانېدو له معنوي 

وت او لحاظه په خپل حريف برالسى شي، كه څه هم د جنگي ق

حربي وسائلو له خوا د هغه په پرتله ډېر كمزورى او 

وي، لس  پريو ناتوانه وي او د دوى ترمنځ تناسب 

 وروستى برى به د هماغه طرف په برخه وي. 

لو په جگړي كي د دښمن د شمېر او وسائيعنى 

زياتوالى بايد په تاسو كي وېره راوالړه نكړي او د خپل 

 ركه تاسو له معنوي اړخه پبري په هكله مو شكمن نكړي. 

ل لوړوالى وساتو، كه څه هم د هغه شمېر ستاسو پدښمن خ

 پرتله لس ځله زيات وي، آخري فتح به ستاسو وي. په 

د هللا جل جالله ذكر او لمونځ په تا او ستا د سنگر په 

ملگرو كي د بري معنوي الملونه برابروي، صبر او ثبات 

ېره او د مرگ خوف ومو په برخه كېږي، د دښمن له قوت 

ري كېږي، د هللا جل جالله غيبي مرستو ته مو مو له زړه ل

اميد زياتېږي او باآلخره هغه ذات چي د عالم د هيله او 

او بري  يچارو واگي ئې په اختيار كي دي او د مات

يد ستا په برخه أيفيصله كوي، هغه به خپل نصرت او ت

 كوي او پر دښمن به برى دركوي. 
ړه، د هغه ته مو ماته وركښمن وسته چي دله هغه ور

ې له السه ړل او د جنگ د دوام توان ئصفوف مو متالشي ك
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ښمن د دړئ، نيولو ته مخه كد جنگي اسيرانو بيا ړ، ورك

چي د جگړي په ړئ گياليو نيولو ته توجه وكد هغو جن

يي او أرستاسو دا ې وروسته ځي، له دميدان كي په الس در

ورسره كوئ او له كومي احسان چي  ېېښودل شوي ته پرښخو

ې د په گټه گڼئ او يا ئې آزادول د اسالم ې پرته ئمعاوض

پوه وئ چي ستاسو بايد خو خوشي كوئ، كي ې په بدل فدي

دوهمه د ه او د (ړو وهل: د غا)ضرب الرقابړۍ وجيبه لوم

 . نيولاسيرانو 

قاعده گي ښوونه او جنالرگړي كي دا ج ۍړد بدر په لوم

ډك آيت دا له عتاب هللا تعالى ه شوه، مراعات نضابطه  وا

 ړ: نازل ك

     

     

    

   

     

     

    

                                                                                                                            
 73-76االنفال: 

چي تر هغه  ې وي،ران ئيچي اسښايي نه  تهپيغمبر څ هي

و سره(، )تاسو( د ژلوپه من ښپه زمكي كي مضبوط شي )د د

ړي او ړئ او هللا آخرت )درته( غواژوند متاع غوادنيوي 

چي هللا باحكمته عزتمن دئ. كه هغه الهي ليكلى حكم نه وى 

په ستر په وجه څه نو حتمًا به د هغه ېر شوى مخكي ت

 .ړچي ترالسه مو كعذاب اخته شوي وئ 

سره ښوونه چي يا احسان ورړه دا الرد اسيرانو په ا

په احسان ړئ، په بدل كي آزاد كې ې د فديړئ او يا ئوك

 شيان شامل دي: څلور كي 

  ېكه چلن او نښه په دوران كي له دوى سره اسارت د

 معامله.

  ځاى مسلمانانو ته د وژلو يا دائمي قيد او بند پر

پوري د مريي په ټاكلو پارل چي د برخليك تر د دوى س

 توگه وساتل شي. 

  ې په وركولو ه كي ونيول شي او د جزيډلد ذميانو په

 وگمارل شي. 
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  ې پرته آزاد شي. معاوضله كومي 

 :ونه لريصورتې ې معامله درفدياو د 

  ې په بدل كي خوشي شيمعاوضي مالد. 

  په بدل كي آزاد شي. ټاكلي خدمت د 

 هغو جنگي اسيرانو سره تبادله شي چي د  وله خپل

 په اسارت كي دي. ښمن د

چي ېږي له حكم داسي معلوم (ېفدي)او  (احسان)د 

څ صورت كي جائز نه وي، په هيژل به ښايي د اسيرانو و

ې آيت كي او نه دلته او په دپه پام سره چي ې ته دخو 

ړه صريح په بل آيت كي د دوى د نه وژلو په ا قرآننه د 

ړه الهي د دوى په ا معلص هللا رسولځكه ، نو حكم نه دئ راغلى

ړى ې عمل كپر هغه ئې او ي گڼلأ داسمنشمشيت او د حكم 

خاصو وجوهاتو له كبله د االمر  ياولد مسلمانانو كه چي 

خو ڼي دا كار كولى شي، ژل ضروري وگځينو اسيرانو ود 

چي ڼه لري ې كي د استثناء بې عامي قاعدپه يوجواز دا 

لكه چي  ،ېدى شيې كعمل پريوازي د ضرورت په صورت كي 

يوازي عقبه بن يرانو اس 61له د جگړي د بدر  معلص هللا رسول

د جگړي له او د احد بن الحارث  ضرنابى معيط او 

جمهور ړل، قتل محكوم كپه ه شاعر عزيوازي ابواسيرانو 

اولي االمر د حكومت اسالمى د چي ې رأيه دي په د ءفقها

قتل محكوم  اسير پهډېر مضر كي كولى شي په صورت ضرورت 

دا چي دئ نه  الحيتصاالمر  ياولد  ، البته دا يوازيكړي

په وژلو الس پوري ې كي د اسير ښگو يپه هر يهر سپاه

يا په ښتي چي وتڅه كوله دا ه اسيركه كوم خو  ړي!!ك

 حالت څوك چي له داسيهر  ،ړيكوم بل شرارت الس پوري ك

ړه مناسب اقدام د اسير په امخامخ شي كولى شي سره 

تج ېدو منپه وژل كاسير څه هم دا اقدام د ړي، كه وك

 شي. 

مؤمنانو د جنگ  دښوونه كوي چي ږ ته الردا آيت مو

مؤمن موخه او هدف بايد د جنگ پاى ته رسول وي، 

پاره په وسله وال جهاد الس پوري ې لد ديوازي مجاهدين 

امن او امان د ټول شي، پاره ټغر د تل لكوي چي د جنگ 

ډول هر  شي، او دتأمين  ءفضاصلح او سلم د او حالت 

ړ شي، ه والمنځله  اتامكانېري او تجاوز توسله وال 

نه  ،لپاره دئېوادونو د نيولو نه د نورو هجهاد اسالمي 
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ې هدفه بل ملت، نه كوم بپر د يوه ملت غلبه او برالسى 

تحميلولو او د گ دئ چي پر نورو د خپلي نظامي برالسي جن

ځواك د زور او نه وي، د تسلط لپاره ېرمو دوى پر ز

ې او يوه ې او عقيدې نظريخلكو د يوپر كارولو له الري 

د  ؛يو سپېڅلى جنگ دئجهاد لپاره، نظام تحميلولو 

ې ناروا او ظالمانه جنگ په ضد او د عدل او امن د اقام

 ونه لري: صورتې په موخه، چي در

شي او موانع ايجاد ړاندي په و دعوتي اسالمكله چي د  ـ1

ې سلمانان دړي او مگړه پيل كړي او جې ته الس كښمن وسلد

دې په ړي، الس پوري كمقاومت چي په وسله وال ړ شي ته ا

ې وسلچي ښوونه او امر كوي انو ته الرصورت كي اسالم مؤمن

ږي او وسله په ضد وجنگېښمن ړي او تر هغه د دته الس ك

)حتىتضع  ېږيپاى ته ورسړه ږدي چي جگښېنپر زمكه ك

ي او احتمال منتفى ش ښ او، د جگړي گواالحرب اوزارها(

 ړه شي. ځه والېره له منېري واو تتجاوز د 

ډونه ښونه او خنگواړاندي د دعوت په وجهاد بايد دا  ـ2

ځواكونه شر او ې فتند  ې شاوخوا كيږدنځه يوسي، له من

د او خلكو ته ړي شرائط برابر كې پي، د دين د اقامځو

پرته د ېري چي له خوف او وړي امن داسي فضاء برابره ك

  ړى شي.ت وكخپل رب عباد

 فرمايي:ړه ې ادقرآن په 

    

     

     

      

 918بقره: 

او  ېږئ چي فتنه نه وي پاتېاو تر هغه له دوى سره وجنگ

ېرى به له نو تړه ډډه وكې دين د هللا لپاره وي، كه ئ

 پرته په بل چا نه وي. ظالمانو 

د نهضت د نضج او پوخوالي او پراخوالي په مرحله  ـ 3

ځاى كي بايد د غوره شي، په هر اهداف ۍ وال ړنبايد كي 

وشي، د انساني مقابله ځواكونو سره له او فساد شر 

اسارت ، يېرله ظلم او تړي بايد ټول غي نټولۍ او كورن

او د عبادت دروغجنو معبودانو له د ، او ۍالماو غ

مرحله تاريخي ې دپه وژغورل شي، ديكتارانو له منگولو 

ټول انسانان ، ۍ شمول شيړناهداف ې دعوت كي بايد د د

ټولو په ړۍ او د نپرته له كوم قومي او ملي محدوديت 
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قرآن اقامه په پام كي ونيول شي. دين برخو كي د الهي 

 :فرمايي ړهې ادپه 

    

    

      

                                                                                                         
 81االنفال:

ې نشي او دين پاتچي فتنه ږئ ېگهغه ورسره وجن او تر

چي هللا د ړه نو يقينًا ډډه وكې ټول هللا لره وي، خو كه ئ

 ې كوي.چي دوى ئښه ليدونكى دئ څه هغه 

 ې:ښووني شوڅو مهمي الركي  ې مبارك آيتدپه 

 چي فتنه په دوام مكلف دي ړي گمسلمانان تر هغه د ج

گه پړه توپه بش ږي او دينېپاى ته ورسگه ړه توپپه بش

 م شي.حاك

  )او دا ېپه مقابل كي ذكر شودلته )فتنه( د )دين ،

ې مراد چي له فتنښيي گه ېكنده توپرېر وضاحت او ډپه 

ټولني باندي د هللا تعالى له دين پر چي هغه حالت دئ 

 پرته بل نظام، قانون او دين حكومت كوي.

 ي، د بل نظام، قانون اولې الس واخكه كافران له فتن 

ړاندي په وټولو او د هللا د دين ټيړاندي له سر په ودين 

نو د دوى راتلونكي حالت او ړي، ډډه وك هله مخالفت

ې له مخي به له دوى سره ږي او د دېعملونو ته به كتل ك

 ږي.ېمعامله ك

 ېرته د كفر ړي او بړاوى وككه د هللا له دين بيا سرغ

به  تعالى چي هللاډه وي ډانو مؤمنان دي  ځيگرلوري ته و

 تعالى هللاد دوى مرسته كوي. په خالف بيا د دغو كافرانو 

د دوى موال او مرستندوى دئ، غوره موال او غوره 

 مرستندوى.

طاغوت حاكم وي، د ټ كي په كوم گوړۍ تر هغه چي د ن

له دين پرته بل دين، مذهب او نظام پر خلكو  تعالى هللا

ې انان د دمسلمېږي، پر مظلومانو ظلم كتپل شوى وي، 

او د د بدلولو، د جابرو حكومتونو د نسكورولو حالت 

وسله وال پر انسان له بندگۍ د انسان د آزادولو لپاره 

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآن. جهاد مكلف دي
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 03النساء:  

 وزلو ېپه الر كي او د هغو بد هللا  چي يڅه شوپه تاسو او 

 ږئ چيپاره نه جنگېژغورني لد ځو او ماشومانو ښو، يړس

 يظالمان د ېاهل ئ له دې كلي چيربه!  : اې زموږييوا

ټاكه او پالونكى وخوا راته كوم  وباسه او له خپلي موږ

 ټاكه.ړ وپل لوري راته كوم مالتله خ

قاطع او واضح الفاظو وايي  وډېرپه آيت ارك مب دا

او د مظلومانو د جهاد وسله وال په الر كي د هللا  چي

الهي  دل يوه داسيپاره له ظالمانو سره جنگېژغورني ل

بهانه  دليل او هيڅ په هيڅې پرېښودل ئ چيفريضه ده 

ې ته ې مرحليو مسلمانان داسي چينشي توجيه كېدى، كله 

دل په خالف جنگېښمن الس كول او د دته  ېوسل چيږي ورسې

ښودل فرض دئ او پرې ڼل شي، نو دا كار وربانديگضروري و

 ښودل دي او هللا تعالى د داسيپرې ېالهي فريض ېې د يوئ

 دليل او بهانه نه مني.  جهاد له تاركينو هيڅ

او  ودئعقاهغه مبارزه چي د  منځ تر باطلاو  حقد 

ښتو مخكي والو نپيل او تر وسله  تصادمو له افكار

ځته ې لپاره د يوه الهي سنت په توگه رامندرومي د د

په خپلي خپلي تگالري ړي هر لورى غوا تعالى هللاچي ېږي ك

ې په دړي، او ت وركښي عمل فرصد خپلي خوكي وآزمويي، 

ې الري له همد تعالى گه پر هر يوه حجت بشپړ شي، هللاتو

ځ د ترمن سره مخامخ كوي او د دوىحقپال او باطلپال 

ړه اصلي لوري ښتي دواې خوا د نڅ كي له يوښتو په ترن

ځ نه دئ دري ې مشخصهغه چي ال ئله بلي خوا آزمويي او 

پايلو او نتائجو ته منتظر دي، له ښتو ړى او د نغوره ك

و له هر يوروسته به  اتمام حجتاو  ابتالءيني، آزموې د

 كه داټاكلي برخليك سره مخامخ كوي. او محتوم خپل 

به په خپله له هغو انتقام  هللا تعالىالهي سنت نه وى نو 

ځي گرډ كوي، د هللا د الري خنخالفت مدين اخيستو چي د حق 

گوالى په څرنو نيآزموې د د ېرى كوي.پر مظلومانو تاو 

ځيني موارد دا دئ چي څېړل شوى سره تفصيل كي په قرآن 
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 ږدو: ې ستاسو مخي ته ئ

  هنيآزمود كافرانو ـ 1

څ په ترښتو ان هم له مؤمنانو سره د نكافر تعالى هللا

ړاوونو او ړاندي او وروسته له داسي كې واو هم تر دكي 

ړنالري بيا ستونزو سره مخامخ كوي چي د خپلي تگالري او ك

چي د ړي ې متوجه كې ته ئاو دړي، ړ كې اكتني ته ئ

چي دوى ې هغه غلط باورونه دي بدمرغيو اصلي عامل ئ

ړاوونه ې لپاره دا كې غلطي عقيدي د يوولړي، غوره ك

 وگالي!! 

ي نظام په فرعوند چي ړه و په ابني اسرائيلد قرآن 

ذبح ې ړېدل، زامن ئگه كې رحمانه تومنگولو كي په ب

ې داسي ېدځو په توگه ساتل كې د وينڼي ئېدل او لوك

 فرمايي:

    

   

  

  

     

                                                                                   
 31البقره: 

 له فرعونيانو مو چي ئړپه ياد كاو هغه وخت در

ې ذبح ، ستاسو زامن ئئې تعذيبولپه بد عذاب ئ، ئژغورلو

 كي په دېاو  ېودپرېښ ۍژوندې ئ كول او ستاسو لوڼي

 ستاسو د رب له لوري لويه آزموينه وه. تهتاسو 

 فرمايي:ځاى كي په بل 

    

    

    

  

                                                                                   

 973االعراف: 

ځيني ړل، ډلو خواره واره كډلو په ي مو په زمكي كاو 

او بدو  ښوپه ټ، ټيې راې تر دځيني ئدي او ې صالح ئ

 ځي.گرچي راو مو وآزمويل (ېبو)ش

تشتت او تفرق پراخ له چي بني اسرائيل ښيي دا آيت 

ډله ړه ، يوه وپه زمكي كي خواره واره شويسره مخ شوي، 

 تعالى هللاټ، ټياو ېوتي پرې نور ئې روغه او سمه او ئ
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په په نقمتونو، پلو نعمتونو آزمويلي او كله په خكله 

 ځي.گرېرته سمي الري ته راوي او بپند واخلچي ې موخه د

د مهلت وركولو او د دوى د ځواكونو ته ي و كفرا

 ړه فرمايي: د توجيه په اموقتي برياوو او برالسيو 

    

    

     

    

                                                                                                                  
 963 :آل عمران

له لوري مهلت  زموږنه كوي چي  او كافران دي گمان

پاره دا مهلت خو د دې ل ټه دئ، موږگپه وركول ئي 

كوونكى پمرتكب شي او سناهونو گالزياتو  دوركوو چي 

 .په برخه شيعذاب ئي 

د هللا تعالى  چيگران وي پوهېدل خبري  په دېډېرو ته 

ځواكونو ته مهلت او فرصت كفري  كوم مصلحت له مخي

كله د ړي، وركموقع بريا د پر مسلمانانو كله وركوي، 

ځورولو اسالمي هېوادونو د نيولو او د مسلمانانو د 

ې تر شا كوم الهي حكمت مضمر د دړي، په الس ورك امكان

ځواب ويل شوى. ته  پوښتنيدغي  مبارك آيت كي په دېدئ؟ 

ځواكونو ته مهلت او  يكفر چيكوئ  مه تاسو دا گمان

 په دېټه دئ او نه دي دوى گپه فرصت وركول د دوى 

ټه دي. گپه ې قتي برياوي ئودا م چي يځپرېو اشتباه كي

گند څرښه په دې مهلت سره د دوى حقيقت ړي هللا تعالى غوا

 په ظلم او فساد كيدوى  چيې باعث شي دا مهلت د دشي، 

ې د دوى د كاملي ئ هللا تعالى چيي هغي انتهاء ته ورسېږ

يو منحرف او مفسد  چيڅو ، ترگڼيپاره ضروري ۍ لتباه

ې د ولس دغي انتهاء ته نه وي رسېدلى هللا تعالى ئ

 ړه نه كوي.پرېك ۍاستئصال او هالكت وروست

چي د كفر پايله له ېږي گنده توگه معلومڅرپه ې له د

ه نه ممكنېدى، څه نشي كسپكوونكي الهي عذاب پرته بل 

له په خط كي كفر ده چي كوم كس او كوم ملت دي د 

ې د سر كي ئاو په  غربټول د سپكاوي سره مخامخ نشي، 

وضعيت؛ سره له هغه غولوونكي ظاهر او د كاذب  امريكا

ې الهي قاطع او د ددا دردناك حقيقت برق او  زرقتمدن 

گندونه به څردا ښايي ږدي، ږ مخي ته زموړي مصداق ېكپر

ړه ېوادو د وضعيت په اې د غربي هي له مخي ئكافي وي چ
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رسمي دولتي معلوماتو له امريكا د ړى شئ، د قضاوت وك

ميليون  696 پهميالدي كال كي د امريكا  (9131) پهمخي 

 اترسره شوي، او دت اجنايهولناك  هميليون 98 يك نفوس

د ښيي، سلنه زياتوالى  55په پرتله ړاندي كال رقم د و

 ييعنسلنه نيول شوي،  91دغو جناياتو د عاملينو يوازي 

هرو او په  سرقت ې كي يودقيق يهركال كي په  9131په 

ې جناياتو د د دترسره شوى،  قتلو كي يو دقيق 68

ژل ې سره وپه استفادې له گرمي وسلسلنه  6قربانيانو 

 شوي. 

 ښتېآزمد مؤمنانو  ـ2

ډكه ېچونو ږلژورو او كړو د ايمان الر له لو تعالى هللا

و په گاللو مصائبړاوونو او ې، داسي چي يوازي د كځولگر

خوف او ېچ كي ږلهر كپه ې الري كولى شو. د د ېپلې سره ئ

ارعاب ه لدښمن دي، د  ډونه او موانعخن ،عقباتدئ، خطر 

و عقباتډونو او ې خنله دېدل دي، سره مخامخاو ارهاب 

له خطر ړي او ي غواقربانان ځمال او ېدل د ېربريالى ت

 فرمايي:ړه ې ادقرآن په ډ، كلك هوټكر سره د 

   

   

   

   

   

   

    

   

    

    

                                            

 956البقره: 

ځان او او د مال،  ، لوږيوېريڅه په هرومرو به تاسو 

 ښت او تاوان وآزمويو، نوپه كم حاصالتو( مېوو) د

. هغو )صابرانو( ته چي كله ړهصابرانو ته زېرى ورك

په لوري د هللا يو او د ده  : موږييوا مصيبت ورورسېږي

له لوري رب پل خد  چيډله ده دا هغه  ي.ورتلونك

)درودونه( او رحمتونه دي او همدا دوى  صلوات ورباندي

 هدايت موندونكي دي.

ښووني څو الرمؤمنانو ته  مباركو آيتونو كي په دې
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 دي: ېشو
 ډكه الر د هللا الر له امتحانونو  چيپوه وئ بايد  په دې

ترالسه كول آسان او  ءده، هللا ته رسېدل او د ده رضا

كور كر  او الم ،د سر په دې الر كيارزان كار نه دئ، 

ښمنانو سره مخامخ كېدل ، له خطرناكو دشتهه نتاوانو

ډكه الر ده، خو ږه شته، دا له اغزيو شته، وېره او لو

د  گل شي،هر اغزى به درته  الريد دې  نو ړصبر وك يكه د

صابر وي، لوى عزم  چيچا ته انتظار كوي بري زېرى هغه 

 .گالي يپه ورين تندړاوونه ك په الر كيد هللا  او لري

 په له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو  چي ئصابر هغه د

ړي، دى څه ده راكڅه د هللا دي، هرهر  موږ: زوايي صورت كي

له السه ې ئ په الر كيد هللا ې د بېرته اخيستو حقدار دئ، ئ

، بېرته ورته وسپارې چيچا امانت دي لكه د  داسيوركول 

مو ولي  ،نشتهن خالصوگ ته ورتلونكي يو، له مر هم هللا هسي

گ سر او گ په جمو ورتولي  نه وي، په الر كيگ د ده مر

وقف  په الر كيڅه مو د ده هر چينه وي  حال كي په داسي

 ړي وي.ك

  خبرو وعده وركوي:  دريودغو صابرانو ته هللا تعالى د

پېرزويني به پل رحمت او ې ستاينه كوي، خهللا تعالى به ئ

پر مخ  ېزې به ئپه برخه كوي او د هدايت درواور

 زي.پراني

 : فرمايي تعالى هللا

   
   
   

    
    

  إِسَرائِيَل   

    
    

                                                                       

 986االعراف: 

څه د ساتلو هې ۍ كي ئې وزلپه بچي او هغو خلكو ته مو 

راث په ميديځي برخي ېځي او لوېده، د هغي زمكي ختيك

كه ېچولى وو او ستا د رب نپه كي اچي بركت مو ې ړورك

چي پړه شوه ې وجه بشپه دړه په ابني اسرائيلو وينا د 
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چي فرعون او د ړل ړ كڅه مو هم ويجاهغه ړ او ې وكصبر ئ

     ړول.چي دوى لوهم څه هغه ړول او ده قوم جو

 فرمايي:ړه په ا ءابتالد د ابراهيم عليه السالم 

   

    

    

      

     

                                                                                                 

 124البقره: 

و، لخبرو وآزمويڅو په ابراهيم ې ئ پل ربخ چياو كله 

و ې د خلكدې فرمايل: زه خو وئ، ېړهغه ترسره ك چيكومي 

ې ويل: او م، وئړونكى يجوپيشوا اره د يوه امام او پل

ته نه ژمنه ظالمانو ې فرمايل: زما زما له اوالد هم، وئ

 .يرسېږ

آزموينو سره  ڼ شمېر الهيگله  السالم عليهابراهيم 

په اور گ، زندان ته تمخالفت، او قوم پالر مخامخ شو، د 

 ېوېروونكپه  ېد مكودل، پرېښاو وطن  رتجلوېدل، ه كي

ودل، د پرېښ هاجر او اسمعيل يوازي بيديا كي يچو

ټولو دغو په ، ... هغه ې گمارلپه ذبح كولو ئاسمعيل 

ء زاجې بريا بدله او بريالى شو، د د الهي آزموينو كي

په برخه ې مقام ئزعامت د خلكو د امامت او  چيدا وه 

اوس نو ته د خلكو د  چيشي، هللا تعالى ورته وفرمايل 

 چيړه ې وكتمنا ئ .پارمړ يې، دا مقام تا ته سامامت و

په ښووني دا مقام د ده د اوالد هم كاش د خلكو د الر

 په دې فرمان كيهللا تعالى وفرمايل: زما برخه شي! 

څه هم ستا زامن وي د ه دي شامل، ظالمان كه ظالمان ن

 ي.ده ړ نې جليل مقام ود

او مشرتابه جليل  تد خلكو د امامهللا تعالى چي گورئ 

منصب هغه چا ته سپاري چي په الهي آزموينو او هغو 

ابتالءاتو كي بريالى شي چي د ايمان په الر كي ورسره 

ي چي ړ نه گڼړ مقام ولوې هغه ظالمان د دږي، ېمخامخ ك

 آزمويني كي موفق نشي. په 

و او ابتالءاتېرى راكوي چي د ږ ته دا زمو قرآن

 ياو معنو يروحمجاهدينو څ كي د مؤمنو آزموينو په تر

ارتقاء  ياو معنو يروحږي، دا تمحيص، ېروزنه ترسره ك

ر او ا او برالسي ستيښمن د دوى د برپر درشد او اخالقي 
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منانو تمحيص او د وايي: د مؤ عامل دئ، قرآنټاكونكى 

يو له بل سره توأم او ځواكونو زوال او ماته كفري 

 مترادف دي:

   

   

                                              

 939آل عمران: 

ړي او كافران ښه عيار كمؤمنان  چيپاره ې لاو دا د د

 ړي.ابود كن

څ كي د جهاد د ماتو او برياوو په تر تعالى يعني هللا

د مؤمنانو روزنه كوي،  ژورو كيړو لوپه او د ابتالءاتو 

څوكو ته رسوي، د دوى ايمان او ړو دوى د ايمان لو

، دا د دوى د وركويځال او پوخوالى ته مزيد  ېعقيد

 يوه مؤثره ذريعه ده. روزنيتربيت او 
ۍ الر همدغه ده، نابوداو  ۍتباه ځواكونو دد كفري 

كولو څه  ي او داسيړمغرور ك برياويي تموقې كله به ئ

 يړندگې په لوري ئ ۍتباه يد كامل چيڅوي وهې ته به ئ

ړ ذليالنه اقداماتو ته ا داسي هماتې ړي او كله به ئك

 ړي.ك ې ورنږدېته ئ ۍتباه يكامل چيړي ك
 فرمايي:كي  ځاىبل په 

   

    

                          

 71العنكبوت: 

ړى حتمًا به خپلي الري ې جهاد كپاره ئږ لاو هغه چي زمو

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

ې: د ې شوعدو سره دوه ومجاهديند هللا د الري له دلته 

ې به د ي د هدايت دروازنې، يعاو )معيت( وعد )هدايت(

پر الرو د او سعادت  ، عزتزي، د برياپرانيپر مخ دوى 

ښوونه گام كي به د دوى الرپه هر ي، ړتلو توفيق به ورك

ېدو سعادت به ړو ته د رسپوړو كوي، د هدايت او رشد لو

ې ئڅوكي ته به ړي په برخه كوي، او د )احسان( لوې ئ

 ې برخمن كوي.پلي ملتيا او معيت به ئاو له خرسوي، 

  ءابتالو منافقيند ـ  3

ښمن د چي د د شرائطهغه حاالت او سخت او ستونزمن 

سره ښونو نيولو او له گواړاندي د تياري په وبريدونو 

ټولو هغو ښتنه كوي، له هغه نهضت سره د ډغرو وهلو غود 
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گندوي چي له څرت څرنگوالي حقيقخلكو د تعهد او تعلق د 

. د قرآن ېې تحميل شوگړه پرښونو سره مخامخ دئ او جاوگ

ځونه د ړني او دريآيتونو كي د منافقينو كېر په گڼ شم

ډېر تفصيل او صراحت سره جگړي او خطر په وخت كي په 

 ځيني موارد دا دي: څېړل شوي، 

ږي او د ېكله چي نهضت د جنگ له خطر سره مخامخ ك

ضعيف االيمان او ، ږيېښل كريد گواپه بي رښمن له لود

چي له ې مشروط دئ په دې ئچي ايمان او هغه  عناصر جبون

ږي، هغوى به گورئ چي ېخطر او ضرر سره به نه مخامخ ك

ې الوتى، وارخطا او ې، رنگ ئې راغلپرېره سخته و

په موخه په ېدو پاته كاللهانده دي، له خطر د خوندي 

چي له ځاى پر ې د دي، ټولځى ې كي پناه ښگوې او بلي يو

امكانات نهضت او خپلو همسنگرانو د دفاع الري چاري او 

ځان له احتمالي گه څنچې ې دا وي ټول هم او غم ئټوي ول

څه پروا نه كوي، څ پرته د بل هيې ژغوري، له دخطرونو و

منتفى شي او نهضت حالت او خطر خوف كله چي د خو 

ډارن او جبون ړي نو دا ونه ترالسه كموفقيتبرياوي او 

په څه كوي به هسره ډېر مهارت منافقين به گورئ چي په 

ځان برابر كي له هغو سره ړنو افتخاراتو او السته راو

ېريو چي برياوي د دوى د قربانيو او سرتړي ثابت كشريك 

د برياوو په دا ادعاء به كوي چي ې، ټ ترالسه شوپه م

څه ، كه هيچا كمه نه وهډه تر ترالسه كولو كي د دوى ون

او نه د ې ې په دفاع او جنگ كي برخه اخيستهم نه ئ

پاتي په سنگر كي  په وخت كي د مجاهدينو خوا تهښتي ن

د خطر په څه هم كه له دوى به اورئ چي وايي: شوي، 

پاته شوي وو، دا ڼو لري له خپلو همسنگرو ورودوران كي 

ښتي كي برخه واخلو خو له په نچي ړ فرصت مو ترالسه نه ك

ړي چي نه په سنگر څه كه هغه ټگر لري مو د نهضت په گسن

وو په شهداړي او نه كي ناستو مجاهدينو په خپلو تورو ك

 فرمايي:ړه ې ادقرآن په يو سره!! قربانخپلو 
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 20-19االحزاب: 

ړي او هغه ښه دونكي وگډ كېستاسو خنچي هللا بې شكه 

: ونكي ووې وينا( ويو)د دڼو ته پلو وروچي خژندلي ېپ

جگړي كي په لوري ته راشئ په داسي حال كي چي  زموږ

گڼي( په ښېد هري )تاسو ر پږ، ډېر لگر برخه نه اخلي م

به كله چي د وېري حالت راشي نو دوى ړه بخل كوونكي، ا

گى به ئې چي سترگوري به داسي په لوري تا چي س ېووين

( له وېري او هيبت )دگ چي د مرڅېر په چا ړي، د هغه رغ

د خوف حالت( له ېره )او چي وشوى، خو كله سده بې  كبله

، ژبو مخامخ كېږيپه تېرو ړ شي له تاسو سره به ځه والمن

 ړى، نو هللاېر حرص لرونكي، دوى ايمان نه دئ راوډد مال 

 ړل او دا كار هللا ته آسان دئ.د دوى عملونه حبط ك

مخالفين داسي جهاد مباركو آيتونو كي د ې په د

 معرفي شوي: 

  وكړي ېڅومره بهانژني، كه هرپيښه هللا جل شأنه دوى ،

پاره غولوونكي دالئل ځ لپل ناروا دريخلك وغولوي، د خ

او  ، هللا تعالى ته هم د دوى عملونه معلوم ديكړي وړاندي

 ړه كيفيت.هم ئې د ز

  او  ږډېر لگر په عملي جهاد كي برخه نه اخلي مدوى

 .د مجبوريت له كبلههم هغه 

 ړو كي له او په جگهم له جهاد او خپلوان  ملگريپل خ

 برخي اخيستو منع كوي.

  مجاهدينو ئې برى او فتح نه لورېږي. رپد هللا د الري 

  ي لكه په حالت كي ئې وضعيت داسي ود خوف او وېري

ې بال دوى ته ېرونكوگ گوري او د مرگو په سترچي گ مر

 ې وي.خپله خوله پرانيست

  ژبو  وتېر وپلد وېري حالت ختم شي نو د خچي كله

شديد په خالف راوباسي او د مجاهدينو  كوېتوري له ت
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 پيل كړي.تبليغات 

 ئې مال او مقام اصلي وجه او موخه  د تبليغاتو

 ترالسه كول وي.

  د الهي معيارونو له مخي د ړىنه دئ راودوى ايمان ،

د دوى د  تعالى دوى ايمان حقيقي ايمان نه دئ او هللا

 ايمان دعوى نه قبلوي.

 ې حبطوي، پر ځلي ئډوي، هلي څي شند دوى ه تعالى هللا

ږي چي په ظاهر كي ښه راكاد بطالن كرې هم هغو عملونو ئ

تعالى اهري نيك عملونه د هللا د دوى ظېښي، ېك برښه او ن

 څ قدر او قيمت نلري.هي په وړاندي

  په ضد د دغو چي د مسلمانانو هللا ته دا آسانه ده

  .حبط كړي يڅمنافقينو ه

له چي داسي انگېري  كي وختدا منافقين د خطر په 

ې مسلطه پرېره گ وډ شوى، د مرټن رالنې وامرگ سره ئ

ړه هغه باورونه چي دوى نه د مرگ ژوند په اځكه دا وي، 

 تعالى هللاښتنه ده او نه د چي د واقعي ايمان غودل درلو

د ماتي او بري، مرگ ژوند او ټولواك دئ او چي ړه په ا

ړي د ده له لوري ېكد مصيبتونو د راتلو او نه راتلو پړ

نشي كولى انسان د څكله ړلى ايمان هيپه شكوكو ل، ېږيك

ړي، ته چمتو كاو ايثار ۍ قربانسپېڅلو اهدافو لپاره 

په ېږي نو هم د بري پاى ته ورس حالت خوفچي د كله خو 

ژبو ېرو ت ود خپلد ماتي په صورت كي هم صورت كي او 

و او تبصرمنافقانه او په خپلو  ېكو راوباسيتوري له ت

باعث اذيت او آزار د مخلصو مجاهدينو د تبليغاتو سره 

 كېږي.

ې د ددالل او احتجاج استهر ې كي ئصورت  برياوو په د

و په السته او امتيازات وافتخاراتي د پاره وي چل

ړي او تر مستحق ثابت كځان تر هر چا زيات ړلو كي راو

ېش او مالي او معنوي و هروي، ې برخه زياته نورو ئ

 ،قسطاو پر عادالنه څومره هم كه هر توزيع او  تقسيم

ې كبله له دې ي وي، دوى ئمبتناو واقعيتونو انصاف 

ځان دوى حرص او د چي  گڼيې وي او غيرعادالنه ئمحكوم

او د دوى حريص نفس نشي ارضاء لى اشباع كوښتنه نشي غو

 .كولى

منافقانه څه هم د دوى كي كه صورت او د ماتي په 
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څه هم او كه ړي برابر كعوامل ړنو د ماتي ځونو او كدري

ډلي چي دغي شيطاني  ياعتماد ېاو ب اختالفاتي داخلهغه 

تشجيع او من د ښد د ړيړ كوالامجاهدينو په ليكو كي رد 

ې د تضعيف باعث شوي، د هغو مخلصو د مجاهدينو د روحي

ې د ټول اخالص سره ئپه غات كوي چي په ضد تبليمجاهدينو 

ې ړى او د خپلو وينو په بيع ئړاندي مقاومت كپه وښمن د

ې وي او نه ئدښمن محكومگرونه ساتلي، نه د ايمان سن

و ته او دسائسو توطئگندو او پټو څرخطرناكو او پراخو 

او مشكالت ونه، مجبوريتگوته نيسي، نه د نهضت 

گڼي او په خپلو تبصرو كي هغه ړ يتونه د اعتناء ودمحدو

دا ماتي د ړي څ توگه نه غوايپه پام كي نيسي، په ه

ې ړي او مشرتابه ته ئنهضت په گټه توجيه او تعبير ك

ې دا وي چي د ماتي د عواملو په څه ئهړي، برائت ورك

چي څه ووايي كي داسي تحليل ې او تبصر يهرخپلي  پهړه ا

گالري ځ او تله دريدښمن  توگه دصريح او واضح كه په 

د هغو او په گټه ښمن كي د ددفاع نه وي نو سل په سلو 

له قيمت سر په مال او د خپل چي مجاهدينو په ضد وي 

ان او تود خپل او  ېدليسره جنگدښمن متجاوز او مهاجم 

 ءاداونه مسئوليتپل ايماني ې خكي ئحد په طاعت است

 لكه چي قرآن فرمايي:ړي، ك

    

     

      

    

    

    

   

    

                                                                                                       
 66ـ 68النساء:  

نو كه  وي،ك ټيلهرو مرو  په تاسو كي ځيني چياو يقينًا 

پر ما هغه وخت هللا  چيوايي: واقعي  ږيكوم مصيبت درورسې

له دوى سره حاضر نه وم. او كه د هللا كوم  چيړ فضل وك

 چيوينا كوي لكه  به داسيپه برخه شي، حتمًا فضل مو 

كاش له دوى اى  :نه وي يدوست ځ هيڅستاسو او د ده ترمن

 ې وى.په برخه شوسره وى او لويه بريا مي 

كي  په وختنيولو  ويد تيارجهاد ته  چيكسان  كوم
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نه دي، نه ډلي ستاسو له كي  په حقيقتټي كوي، هغوى ل

ې په حكم ده او نه ئې رتيا د ايمان او عقيدگې ملئ

سره ماتي ږي، له جهاد، كه تاسو ته كوم مصيبت درورسې

نو هغه وايي:  ؛په برخه شيژوبله مو ، گمخامخ شئ، مر

ړ پر ما فضل وكځاى نه وم، هللا و يله دوى سره چي ښه شو 

ې ړم، كه نه نو زه به هم له دك هپاتې ئله دوى نه  چي

 چيږي معلومېدا  آيتهې له د مصيبت سره مخامخ شوى وم.

درد ونه  او ځان غمدرد د  او غمڅوك د مسلمانانو كه 

 دئ.، هغه منافق نشيخفه  بانديڼي او ورگ

د ده وينا ، نو په برخه شيخو كه فتح او بريا مو 

ښي نه د ښمن وينا برېد يوه د چيورئ گو داسيبه بيا هم 

ڼي، ستاسو گځان بريا نه يوه دوست، ستاسو بريا به د 

شحاله نه وي، هلته به هم دا به راضي او خو فتحيپه 

حاضر وى او كي  جگړيې په دكاش زه هم  چيارمان كوي 

د ده له نظره لويه بريا په برخه شوي وى، مي  مئغنا

دا آيت  څه ورته اهميت نلري.م ترالسه كول دي، نور ئاغن

د  چيڅوك ړى او فرمايي: وته كگپه د منافق بل خصلت 

 دئ.ڼي منافق گپله بريا ونه مسلمانانو بريا خ

كاذب ېښتونه د مابتالءات او آزړه چي ې اپه د قرآن

او د ايمان دروغجن ږي ښه راكاځ سره كرترمناو صادق 

په خپل تعهد غير مخلص او له لص مخڅرگندوي او مدعيان 

داسي  ؛ېلوياو بكاذب متمايز له صادق او ژمني كي 

 فرمايي:

    

     

    

    

   

  

                                            
 8-6العنكبوت:

ړى چي كله ووايي ايمان مو راوې ېرلگآيا خلكو داسي ان

چي ښودى شي او وبه نه آزمويل شي؟! حال دا ې به پر نو

هللا به ړاندي ول، نو چي تر دوى وږ هغه وآزمويل مو ناً ييق

ښتيني دي او حتمًا به چي رړي لوم كهرو مرو هغه مع

  ړي.  دروغجن معلوم ك

  ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د
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 چي هللاېرنه ده گځايه هيله او غلطه انې دا هسي يوه ب 

په دغي وينا اكتفاء كوي به د ايمان د مدعيانو  تعالى

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

او د همدغي ادعاء له مخي به دوى  ږديېپر پلي مخي تهخ

چي له مؤمنانو څه به ورسره كوي ڼي او همغه گمؤمنان 

چي د آزموينو ې له دپرته ړې!! ې د كولو وعده كئسره 

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

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

خوا ې به له يوڅ كي په ترموينو مخامخ كوي او د دغو آز

ښتيني ركي پلي ادعاء په خچي ړي كگند څرمعلوم او هغه 

په دعوى كي دروغجن چي د ايمان له بلي خوا هغه دي او 

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

  ږي.ېڅ كي معلومپه ترمدعي به د الهي آزموينو 

 تعالى هللا، ت دئېدونكى الهي سندا يو ثابت او نه بدل 

يو سره به نړي او له وروستاندينيو سره همداسي كړله و

 . همداسي كوي

 خطرونو او وژورړو ، لوچونوېږلد ايمان الر له ك ،

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

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

او د هغه  ءرضا عالىت هللاهغه مهال به د چي باور وي 

    ېر شي.له دغو آزموينو بريالى تچي ملتيا ترالسه كوي 

او طبيعت  نهضتي اسالمېدا د و سره مخامخابتالءاتهو؛ له 

په  تدبيرالري او ، تگسياستڅ د هيچي ړخ دئ داسي الزمي ا

د هغه له تحقق مخنيوى وشي او ېدى سره نشي كغوره كولو 

و وروستي منزل او هدف ته چي ورسره مخامخ شې پرته له د

په داسي تنازل او انحراف سره چي په مگر ږو، ېورس

 . ي ويمنافايمان بشپړه توگه د 

ړخ يوه بل ا شخصيتو د منافقينپه بل آيت كي د قرآن 

 گوته نيسي: ته داسي 
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 36التوبه: 

پسي په تا ډ سفر وى نو هرومرو ې موخه او لنږدكه ن

په چي د هللا ژر ده و، ېدېښټن ورته لري وبروادرتلل خو 

، وېدلى حتمًا درسره وتلچي كه توانړه كوي لوبه نامه 

 نًا دوى دروغجن دي.يچي يقږي ېپوهځان هالكوي، او هللا پل خ

كسان ړه دئ، هغه اپه گرو دا آيت د نيمي الري مل

پلو موخو او خډ او ې، سفر لنږدچي كه مزل نښيي را

ا كوي، خو كه گرتيېدل وي نو ستا ملرسر ژاغراضو ته 

ښي؛ ېگران وبرېدل ږد، او مقصد ته رسمزل لري، سفر او

پلي په خږدي، ېپرگرتيا الس اخلي او تا يوازي له مل

په نامه قسمونه اشتباه اعتراف هم نه كوي بلكي د هللا 

چي ناتواني باعث شوه  او ې وسيوايي: كمزوري، بكوي او 

گ تږدو او تر آخري منزل ېپرپه نيمايي كي گرتيا مل

ى دروغجن دي، چي دوفرمايي تعالى  هللاخو  ړى!!ونشو ك

ړي ك محرومگرتيا نه دي ۍ له ملمالي او جسمي ناتوان

بلكي عدم صداقت او د اخالص ضعف او د ايمان كمزورتيا 

په ول، گري ړي. دوى د نيمي الري او آسان سفر ملمنع ك

څه ېر ډژر به ېر ډچي ځاى شوي وو ې موخه له تا سره يود

ېر ډاو ، ۍكرس نوم، شهرت،دولت، ځي: غنيمت، س ورپه ال

دوى  ېدل.گو كې ترسترگرتيا كي ئپه ملچي ستا څه نور 

ځان ېدو او دروغجنو قسمونو سره پاته كپه له جهاد 

   هالكوي.

 همداراز فرمايي:

     

   

  

    

                                                                                                                          

 35التوبه: 

پر هللا او د آخرت چي ړي اجازه غواله تا يوازي هغه كسان 

پل شك په خړى او ې شك كړونو ئنه لري، زځي ايمان پر ور

 كي اللهانده او متردد دي.

ډي ته كوي ډڅوك ځان دلته ويل شوي: له جهاد به هغه 

ځيني چي په حيلو او بهانو سره به رخصت ترالسه كوي او 

 ي:دا دې ئ خصلتونه

 ايمان نه لري،تعالى  پر هللا 
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  آخرت باور نه لري،پر 

  ړه، د آخرت په اتعالى  هللاې شك دئ، د ړونو كي ئزپه

ړه، او د اسالم د په اد وعدو ړه، د هللا تعالى په ا

 او ،ړهپه احقانيت 

 شكونو كي متردد دي.پلو خ په 

او له جهاد به د ډډه كوي!! يعني منافق به له جهاد 

ېدو سره د په اورې آيت د دڅه كوي!! رخصت ترالسه كولو ه

وه جهاده ږي، له يېك هږځيېښتان هر باايمانه انسان و

گوري ېښي لكه له ايمانه وتل، ېدا ورته داسي برپاته ك

چي له قضاوت داسي وي الهي ړه په اچا چي كه د هغه 

عليه السالم  پيغمبرد  پارهجهاد د رخصت ترالسه كولو ل

هللا د ړه به په اچا د هغه ېدل، نو په حضور كي حاضر

چي له جهاد انكار څه وي او د الهي دين حكم تعالى 

په ې ړاو شته، نه ئپد جهاد كي گالري په تې ، نه ئكوي

په تبليغ كي د جهاد ې ئدرسونو كي د جهاد باب شته، نه 

چي اسالم د صلحي او روغي ځاى وايي په موضوع؟!! د جهاد 

گونه دفاعي ول نه د توري دين، د اسالم جن دئ نړي ديجو

پل دين او اسالم كافرانو ته وايي ستاسو خنه تعرضي، 

پر ږ نه به مو ئږ غرض لرپرموپل دين، مه تاسو ږ خزمو

ځواكونو چي صليبي په داسي وخت كي كوي ! دا خبري تاسو!

ې نيولى، ې نيولى، عراق ئئ فلسطين نيولى، افغانستان

ېوادو كي په اسالمي هځ فوڅلور لكه ې ږددا اوس د دوى ن

ېوادونه له سياسي، اقتصادي او ټول اسالمي ه! مستقر دئ!

چي د خالفت له زواله ، دي ېه د دوى مستعمرپلوگي فرهن

گه په مستقيمه او غير مستقيمه توپوري وروسته تر نن 

پر ې ئڅي پو السمنافق او مفسد پل حكومت كوي، خې دوى پر

ټولو برخو كي دوى د په ژوند د ړي، مسلمانانو مسلط ك

  !،ږ له دفاع هم عاجز!په حال كي او موتعرض 

ښود گند الرڅربل يو  د منافقينو د تشخيص لپاره

 ږدي او فرمايي: ړاندي ږ په وزمومعيار 

   

     

   

   

                                                                                                                        

 37التوبه: 
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سامان  (ړوند)اې ښتى نو حتمًا به ئې وتل غواو كه ئ

ڼلو نو گېدل كركجن وڅپاړى وو، خو هللا د دوى ورته تيار ك

چي له ناستو ړل او )ورته( وويل شو ې كئاو منصرف سست 

 ېنئ.ښسره ك

 ني لري:وښورڅو الدا آيت 

  په جهاد كي د برخي اخيستو اراده وايي كه منافقينو

پاره ضروري سامان ې د هغه لئدرلودى نو هرومرو به 

چي ژندى شئ ېپې هم يعني منافقين له دړى وو، برابر ك

جهاد كي نه د برخي اخيستو اراده لري او نه  پهوى هغ

چي كومو وسائلو او پاره تيارى ورته نيسي، د جهاد ل

دوى ړي ه ضرورت دئ او كومه روزنه او تيارى غواوسلو ت

ږي، ېپوهپه استعمال نه ې برخي ومومئ. د وسلو ې ببه تر

 !! ې راشيپرېره وپه ليدو سره پك ټود 

 ( جهادي سامان نه برابرول)او د  (والىتې نشد )اراد

په جهاد كي د برخي دوى ته هللا تعالى چي ې باعث شو د د

په ې ټي ئړي او سستي او لك په برخه نهاخيستو سعادت ور

پل چي د خږدي ېپرې ئې ته او د ړيشور او شوق بدله نه ك

گرو دا خبره ومني پلو منافقو ملپل شيطان او خنفس، خ

ې: له نورو ناستو كسانو سره تاسو هم چي ورته ويل ئ

 په جهاد كي برخه مه اخلئ.ېنئ او ښك

ېږي او د نهضت برياوي د منافقينو د خفگان باعث ك

ې د ئېدا و سره د مجاهدينو مخامخاو متاعب ومصائب له

 فرمايي: دې اړه قرآن پهږي، ېۍ سبب كخوشحال

     

    

     

                                                                                                                                

 51التوبه:

ې، او كه كوم ږي ناراضه كوي ئېگڼه درورسښېكه كومه 

گي پل كار )واږ الدمخه د خږي نو وايي: موېدرورس مصيبت

ړوي په داسي حال كي مخ ااو ، دي ېپل الس كي( نيولپه خ

 چي خوشحالي كوونكي دي.

څو دا مبارك آيت د منافقينو او د جهاد د مخالفينو 

 گوته كوي:په خصلتونه 

  ې پرږي دوى ېگڼه ورسښېكه مسلمانانو ته كومه

 ږي.ېبرى نه لورخير او ې پر مسلمانانو ئږي، ېناراضه ك
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   ې پرږي نو ېورس كوم مصيبتمسلمانانو ته او كه

ې ده، ړچاره كپله دمخه خږ الوايي: موږي او ېخوشحال

ږلو سره مو دا ېپه لپيغامونو ۍ ښمن ته د دوستد

  پاته شو.چ خوندي چي د هغوى له غړى بندوبست ك

 الس كيپل په خپلو احساساتو مهار ږ د خدوى وايي: مو 

گ كي مو د برخي اخيستو غلطي ې ناكام جنپه دونيو او 

 .ړهونه ك

  ږدي، مخ به ېپرېبو كي به مسلمانان يوازي سختو شپه

پر شرم او خجالت د ۍ به ې مروتې بپه دړوي او ې اتر

له دوى مخ ۍ سره به ېره خوشحالډپه ځاى فخر كوي او 

   .ړويا

 فرمايي:كي  بل ځاىقرآن په 

    

   

   

   

    

    

   

     

                                                                                                                                      

 36ـ  37التوبه: 

په هللا چي )وايي( شي  سوره نازلهداسي چي كومه او كله 

ړئ؛ ځاى جهاد وكپيغمبر سره يواو د ده له ړئ ايمان راو

او وايي ړي نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه غوا

ې راضي شول چي له ناستو سره وو. په دږده ېپرږ به: مو

ې مهر ړونو ئزپر او ځو سره وي! ښې پاتچي له وروسته 

  ږي.ېپوهنه  ځكهنو  گول شوىل

په الر كي تعالى  هللاد چي اسي سوره نازله شي چي دكله 

ږي، حالت د ېجهاد وخت راورسد جهاد حكم كوي، يعني د 

پر هر ړي، مال وتته چي مسلمانان جهاد ړي وك تقاضاې د

ښتنه چي اوس نو د دين غوپوه مؤمن ته دا جوته شي دين 

په الر كي تعالى  هللاړو او د ته الس كې چي وسلدا ده 

چي ې گورږو، نو د منافقينو شتمن او توانمن به وېگوجن

ې په د، په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شيړي غوا

چي له شي پاته ېر وروسته څپه ځو ښچي د هغو ږي ېراضي ك

ېر جهاد ته مال څپه و ېړنو مجاهديندي، د مجهاد معافي 
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په ځو ښ ېپاتچي د وروسته ر مني غوېپبلكي دا ړي، نه ت

ۍ او منافقت وجه دا ده ې همتې بد دقطار كي محسوب شي، 

او  گول شوىمهر لړونو پر زې په سبب ئچي د منافقتونو 

ې بدل شوي، معيارونه ئ دا عاجز دي.ېوهپپر حقيقت له 

په جهاد كي برخه شتمن او توانمن دي  چيې دوى سره له د

پوهي او زيركتيا كار ته د  ۍې همتنه اخلي او همدا د ب

چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا ځكه ، دا نوم وركوي

پوه ښيار او د معيارونو له مخي دوى هو قرآنچي د ځكه 

  ږي.  ېپوهنه بلكي كمعقله دي او نه 

په خپله په جهاد كي له ډله نه يوازي دا ذليله 

ځ او دري هاو په خپل منافقانډډه كوي برخي اخيستو 

گري ځان سره ملله كوي نور هم  يبلكي سعري راضي وي گالت

لكه چي قرآن كريم ړي، ې منع كړي او له جهاد ئك

 فرمايي:

  

    

   

   

    

      

     

         

 39التوبه:

پلي په خپه خالف هللا د رسول د ړي( گ)وېښودل شوي پرشا ته 

په چي د هللا ړه كې كركه وئې ناستي خوشحال شول او له د

په  ې ويل:ړي او وئځان جهاد وكپل مال او په خالر كي 

ټولو ځئ، )ورته( ووايه: د دوزخ اور تر مه و يگرمي ك

  ېدى.دوى پوهگرم دئ؛ كاش زيات 

 ښي: ېخبري ضروري برڅو ړه په اې آيت د د

  ې دا برخه د چي د سورږي ېداسي معلومله فحوى د آيت

 چي رسولې ې وروسته او هغه مهال نازله شوله غزوتبوك 

په لوري ې ه د مدينېرتله تبوك بهللا صلى هللا عليه و سلم 

ې آيت په دځكه ېدلى، ې ته نه وو رسمدين او الېدلى ځخو

پاته وروسته چي ښ شول ې خوپه دچي منافقين ويل شوي كي 

ې رسول هللا صلى پسې كي برخه وانخلي، ورې غزوپه دشي او 

هغوى ته تعالى  هللاچي كه ويل شوي ته هللا عليه و سلم 

په نورو غزواتو كي ي چښتل ې او دوى درنه وغوړورستون ك
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 ړه. ځواب وركنو د رد له تا سره برخه واخلي 

 ې نامه ياد شوي: په دن ې مبارك آيت كي منافقيپه د

ړتيا نه ې وېښودل شوي، يعني دوى د دپرشا ته فين: مخلَّ 

په جهاد كي د برخي اخيستو ړ شي او چي مخكي والدرلوده 

ڼل گړ ونه سعادت وې د دتعالى  هللاپه برخه شي، ې سعادت ئ

پلي دوى په خڅه هم كه ړ، په برخه نكې وراو دا توفيق ئ

چي  ڼيگښياري پله زيركتيا او هوښ دي او دا خناستي خو

ړ او داسي ښه كگوځان ې له برخي اخيستو په جهاد كي ئ

وروسته د چي له جهاد ې ړړاندي كې وې ئې او بهانحيل

ۍ لې د كمعقدا ئ، ړيصت ترالسه كخېدو اجازه او رپاته ك

ځان له په جهاد كي برخه واخلي، څوك چي ڼله گښه ن

ړاوونه ړي، د جهاد ستونزي او كخطرونو سره مخامخ ك

پاره پل سر او مال د يوه مجهول هدف لخگالي او و

ډډه كوي او پله هم له جهاده په خړي، دوى ك قرباني

ړئ، ډډه وكگډون په جهاد كي له چي نورو ته هم وايي 

پاره گ لي ده او شرائط د جنگرمچي كله ورته وايي 

ځواكمن دئ او ېر ډښمن مناسب نه دي، كله ورته وايي: د

څه وخت نور صبر بايد  ،ې توان نه لروې ال د مقابلږ ئمو

ړو ړه وكېكپرې ښمن سره د مقابلړو او هغه مهال له دوك

د تعالى  هللا!! خو ړي ويچي كافي وسائل مو ورته برابر ك

گرمي بهانه سو خو د دوبي تاځواب كي فرمايي: په دوى 

چاره كوئ؟!! له څه كوئ خو د دوزخ د تاوده اور به 

چي ړولو او مخنيوي سزا خو د دوزخ اور دئ جهاد د مخ ا

  ېدى.پوه؛ كاش ته دهاخه زيوې تودئڅه تر هر 

 ۍ فقره داسي ده: وروستڅلورم آيت د ې د محمد سور

    

                                                                   
 3محمد: 

څكله به د دوى او هغه چي د هللا په الر كي وژل شوي نو هي

  ړي.عملونه ضائع نه ك

 ځي: تعبيرونه مخي ته راې دوه دقيق ې فقرد د

  تعالى هللابه هغه چي د هللا په الر كي شهيدان شوي نه 

ې آرمانونه ئبه ړي او نه د دوى عملونه ضائع كڅكله هي

د كومو آرمانونو د تحقق لپاره چي  ېږدي.پرې تحققه ب

به دا  تعالى ې هللاړې وركۍ ئړې او قربانڅي كهغوى ه

 ړي.آرمانونه ترسره ك
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 څكله د به هي تعالى هللاې ړې ورككوم ولس چي شهيدان ئ

رو مرو به د دوى ، هړيۍ ضائع او هدر نه كدوى قربان

 ړي.پړي كبش يې هيلسپېڅل

ړه ې كي دا دواې فقرچي په دښيي دوه وروسته آيتونه 

ې حتمًا به ئې آيت وايي: ځكه ورپسمطالب مضمر دي، 

دا آيت په ړي، سم كغوره او ې ړي او حالت به ئهدايت ك

ې چي شهيدان ئې هغه ولس دئ مراد ئچي ښيي وضاحت سره 

ې ړي او حالت به ئى مزيد هدايت كبه دو تعالى ړي، هللاورك

هغه ې بل آيت وايي: ورپساو  ړي،الزيات غوره او سم ك

او دا ړى، ې معرفي كچي دوى ته ئې ننباسي جنت ته به ئ

 ې شهيدان دي.چي مراد ئښيي 

ځواكونو سره : كه له كفري دا دئمطلب آيتونو ې د د

ږي نو ېكي ستاسو همسنگران شهيدان كڅ ښتو په ترد ن

ستاسو او ه كوئ چي د دوى په شهادت سره به گمان م

شي او  ېې پاتې نتيجاو مبارزه بڅي هستاسو د شهيدانو 

به تداوم ې د مبارزهدر شي، حبط او ۍ به مو قربان

شي، او ستاسو هدف به تحقق ونه مومي، د شهيدانو متوقف 

څكله ضائع نه شي، د ۍ به هيقرباناو شهيدپال قوم 

هغه سپېڅلي اهداف به حتمًا مي، شهيدانو الر به تداوم مو

دغو شهيدانو د هغه لپاره خپل ژوند تحقق مومي چي 

ونه له هغو عملانو او شهيدپال ولس شهيدد ړ، قرباني ك

ړې او د هللا د الر ې غوره كژور توپير لري چي د كفر الر ئ

ړه ېكپرڅو د حبط كولو د هغوى د ه تعالى ېږي او هللاډ كخن

خپل ې حتمًا ئي الروچي ړې غوره كدوى داسي تگالره ې، ړك

يي دنياې د عملونو نه ئږي، ېبريالي كېږي او هدف ته رس

هغه ولس چي وي اجر او بدله، خرانه او ږي ېاجر ضائع ك

ړي ې شهيدان وركې الر كي ئړې او په دې غوره كد هللا الر ئ

ېرو زامنو شهادت به د سرتچي ډه او مطمئن وي ډابايد 

ۍ باعث نشي او ضعف او ناتواند دوى د  ې نه يوازيئ

پاته ې ې نتيجپه نيمه الر كي نيمگړى او بې به ئ جهاد

ټي الزياتي د دوى مونه به شهادتدا بلكي بر عكس  نه شي

او د ړي، مضبوط كاو د دوى سنگرونه الزيات ړې پياو

 يزي.وروستي بري الر به ورته پران

د ده چي دا نه څكله هيمعنى شهادت د هللا په الر كي د 

ه ټۍ به دوى ته نه بلكي يوازي هغو ته گقربانشهيدانو 

په ې ئ برياږي، ېژوندي پاته كرسوي چي تر دوى وروسته 
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دا حقيقت يو نتائج ترالسه كوي، رباند قاو ېږي برخه ك

په ړاندي او تر هر چا وټولو زيات تر دئ چي شهادت 

ځان ېرى له گټو او منافعو زې شميرو ته د بخپله شهيد 

ونه ادسره داسي يپه اختصار ې دلته ئچي قرآن  سره لري

 :كوي

يا مراد هدايت ې د د: ړيكدوى هدايت به  الف: هللا تعالى

د هللا په الر چي ړي كهدايت به هغه ولس  تعالى دا دئ چي هللا

ړاندي د به د دوى په و تعالى ړي، هللاې شهيدان ورككي ئ

چي ې مراد دا دئ ئيا ې پرانيزي، او دروازهدايت 

 ړي. شهيدان به د جنت لوري ته هدايت ك

ړي او يت ته غوره والى وركوضعد دوى به  تعالى هللاب: 

ې وينا مراد هم يا دا د دړي، ښه ك تې الزيابه ئحالت 

او يا ړي ك اصالححالت به د شهيدپال ولس  تعالى هللائ چي د

ړي، او غوره ك اصالحبه حالت وو شهدادا چي په خپله د 

دوى تزكيه ړاندي به ته تر ننوتو و جنتچي  ې معنىپه د

ونه به او گناه گانيي، خطاړعفو كبه ورته سيئات ړي، ك

د ې ئمزين به خلعت د رحمت او پېرزوينو په ښي، بخې وئ

ې ئونه چي نعمتړي كپه لوري هدايت جنتونو  هغو تلپاته

 ډېر غوره دي. ډېر دنيا تر نعمتونو  د

مل متوقف او عد ده نه سره شهادت په شهيد د يعنى 

روح سكون او ركود ۍ ژوندې ئاو نه ږي ېپاته كراكد 

افق او په مسلسله توگه د هدايت پراخ به تل  مني، هغه

څوكو ته به الوزي، ړو د سعادت لوړاندي درومي او كي و

نه  معنىپه ېدو او ختمړيني د مرگ او مه لڅكهيشهادت 

ئ، له تلپاتي ژوندون او سعادت سره پيوستون دبلكي دئ، 

ي ړگځانله د خپل رب په خوا كي شهيد تل ژوندى دئ او 

هغه د رشد او ارتقاء په ېږي، برخمن كرزق امتيازي 

ادامه به او هدف د ده الر غسي لكه چي هملوري درومي، 

، د شهيدانو د ويوركاو حاصل ې ثمر به ئ عملمومي او 

ي الرد دوى د ې به تل ۍ او حماسي خاطرشهادتونو ژوند

د شهيدانو وارث ولس ښي، بخاو نشاط تحرك الروو ته 

ثواب په ټولو هغو عملونو احساسات به ژوندي ساتي، د 

ې ترسره كوي. ل تلونكي ئپد دوى په چي ېږي كي به شريك

 فرمايي:ه ړد دوى په اقرآن 
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 961ـ  971آل عمران: 

په الر كي شهيدان شوي، د هللا ئ چي ڼگړه مه او هغه كسان م

په خوا كي ورته روزي وركول ژوندي دي او د هللا دوى 

په هغه ي، ړپه برخه كد دوى څه  پل فضلله خچي هللا  .كېږي

چي التراوسه له هم پاره كوي او د هغو كسانو ل يخوشحال

د دوى تر شا دي، په دې ځاى شوي او يو يدوى سره نه د

څه وېره وي او نه دوى ر پبه چي نه خوشحالي كوي خاطر 

نعمتونو او فضل به خوشحالي كوي په به غمجن شي. د هللا 

 كوي. ضائعاو په دې هم چي هللا د مؤمنانو اجر نه 

 د دې آيتونو اساسي مطالب دا دي:

 ئ.ڼمه گړه د هللا د الري شهيدان م 

  يگوالڅرن پهژوند  وى ددد دي خو تاسو  يژونددوى 

  .ئپوهېږنه 

 وا خ په خپليژوندي دي بلكى هللا ورته  دوى نه يوازي

 .يكي روزي هم وركو

  چي د هغه فضل په پل وضعيت او د هللا جل شأنه په خدوى

 په برخه شوى راضي او خوشحال دي.دوى 

 په اړه هم خوشحالي كوي گرو د مستقبل پلو هغو ملد خ

ې كبله له د، ځاى شوييو  يسره نه د چي التراوسه له دوى

نه غمجن  او په الر كي نه وېره شتهد ايمان  يگورچي 

 كېدل.

  فضل او په دې چي هللا د مؤمنانو اجر نعمتونو رپد هللا ،

   كوي، خوشحالي كوي. ضائعنه 

 ځاى كي فرمايي: په بل 
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       :953البقره  

، ړه مه واياستژل كېږي، مپه الر كي واو هغو ته چي د هللا 

 پوهېږئ. ژوندي دي خو تاسو نه بلكي 

ړه او نه به هغوى ته م ئڼگړه ه شهيدان منه بيعني 

هغوى  چي وئځگردا خبره در په ذهن كيواياست، نه به 

ړه هغوى م چي ئپه خوله دا خبره كونه به ړه شوي او م

په كيفيت ژوندون ، تاسو د دوى د دې يژوندي دشول، دوى 

 پوهېږئ.نه 
د چي شهادت لري باور حقيقت ې انسان په دمؤمن 

په ې ته د داسي وسيلشهادت هغه دئ،  تلپاتي ژوند پيل

 وصل كويسره معبود او مسجود دى له خپل چي سترگه گوري 

ېره نه لري، له مرگ وځكه ، نو ښيد وربخاو تلپاتى ژون

ړاندي درومي، پرته وېري او خوف په الري له ود ايمان 

 ړي.ه كزلزلمتاراده نشي كولى د ده مشكالت او موانع 

ې ننباسي هغه جنت ته به ئآيت كي ويل شوي: شپږم په 

 مراد يا په قرآن ې معرفيد د ړى،ې معرفي كچي دوى ته ئ

تر ارواح دا چي د شهداوو يا  د جنت معرفي ده، او كي

ته د سير لپاره درومي او له جنت ړاندي وقيامت 

 فرمايلي:  معلص هللا رسولچي ېږي، لكه ې برخمن كنعمتونو ئ

ِإنَّ ِللشَِّهيِد ِعْند  هللاَِّ ِتسْع  خِص ال  أ ْو ق ال : ع ش ر  خِص ال : ُيْغف ُر ل ُه 

م ْقع ـد ُه ِمـن  اْلج نَّـِة، و ُيح لَّـى ِفي أ وَِّل ُدْفع ة  ِمْن د ِمِه، و ي ر ى 

ِمْن ع ذ ابِ اْلق بِْر، و ي ْأم ُن ي ْوم  اْلف ـز عِ  حِْلي ة  اإِليم انِ، و ُيج ارُ 

ِه ت ـاجُ  و ُيز وَُّج ِمن  اْلحُوِر اْلِعينِ،األ ْكب ِر،  و ُيوض ُع ع ل ـى ر ْأسـ 

ِفيه ا، و ُيش فَُّع ِفـي اْلو ق اِر: اْلي اُقوت ُة خ يٌْر ِمن  الدُّْني ا و م ا 

 المعجم الكبير للطبرانى .  س بِْعين  ِإْنس اًنا ِمْن أ ق اِرِبهِ 

د ويني له لپاره نه يا لس خصلتونه دي:  د شهيديقينًا 

په جنت كي د ږي، ېښنه ورته كې بخڅكي سره ئڅاړي لوم

ږي، ېې سينگار كڼگوري، د ايمان په گاځاى خپلي ناستي 

ځي ېري له ورد لويي وږي، ېك د قبر له عذاب خوندي

ې به ئ ړى شي، پر سرړه كږي، حوري به ورسره جوېمأمون ك

دنيا ې تر ېښودى شي چي يو ياقوت به ئد وقار هغه تاج ك

څه چي په دنيا كي دي غوره وي، د اوياوو خپلوانو او 

 ړه به د ده شفاعت قبول شي. په ا

ْن ه ِذِه اآلي ِة )و ال  ت حْس ب نَّ ع ْن م سُْروق  ق ال  س أ ْلن ا ع بْد  هللاَِّ ع  

الَِّذين  ُقِتُلوا ِفى س بِيِل هللاَِّ أ ْمو اًتا ب ْل أ حْي اٌء ِعْند  ر بِِّهمْ 

أ ْرو احُُهمْ  »ُيْرز ُقون ( ق ال  أ م ا ِإنَّا ق ْد س أ ْلن ا ع ْن ذ ِلك  ف ق ال  
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ِباْلع ْرِش ت سْر ُح ِمن   ِفى ج ْوِف ط يْر  خُْضر  ل ه ا ق ن اِديُل ُمع لَّق ةٌ 

اْلج نَِّة ح يُْث ش اء ْت ُثمَّ ت ْأِوى ِإل ى ِتْلك  اْلق ن اِديِل ف اطَّل ع  

ء  
ْ
ِإل يِْهْم ر بُُّهُم اطِّال ع ًة ف ق ال  ه ْل ت شْت ُهون  ش يًْئا ق اُلوا أ ىَّ ش ى

ل  ذ ِلك  ِبِهْم ث ال ث  ن شْت ِهى و ن حُْن ن سْر ُح ِمن  اْلج نَِّة ح يُْث ِشْئن ا ف ف ع  

م رَّات  ف ل مَّا ر أ ْوا أ نَُّهْم ل ْن ُيْتر ُكوا ِمْن أ ْن ُيسْأ ُلوا ق اُلوا 

ي ا ر بِّ ُنِريُد أ ْن ت ُردَّ أ ْرو اح ن ا ِفى أ جْس اِدن ا ح تَّى ُنْقت ل  ِفى 

 .«ُتِرُكوا  س بِيِلك  م رًَّة ُأخْر ى. ف ل مَّا ر أ ى أ ْن ل يْس  ل ُهْم ح اج ةٌ 
 رواه مسلم

په ې آيت د دمو  ّـچي له عبدهللا روايت دئ  ّـله مسروق 

)و ال  ت حْس ب نَّ الَِّذين  ُقِتُلوا ِفى س بِيِل هللاَِّ أ ْمو اًتا  ښتلپوړه وا

گېره ړه مه انهغه كسان م: ب ْل أ حْي اٌء ِعْند  ر بِِّهْم ُيْرز ُقون  

كي دوى ژوندي دي او د چي د هللا په الر كي شهيدان شوي، بل

ې ږ په دې ويل: موئوږي(، ېخپل رب خوا ته روزي وركول ك

"د دوى ارواح به د ې ويل: ړې ده نو وئښتنه كړه پوا

ې وي شنو مرغانو په كالبوت كي وي، داسي قناديل به ئ

ته چي ځاى ړند وي، د جنت هر ځوچي تر عرش الندي به را

ږي، ېستنته  ېرته به دغو قنديلونوځي به او بړي وغوا

څرگند شي او ډول هغوى ته په يوه  تعالى هللاځل به يو 

 ړهوبه وايي: ز ړي؟ړه غواڅه مو زوبه وايي: آيا كوم 

ځاى د جنت هر  چي كي حال داسي ړي پهڅه وغوابه مو نور 

ړي نو همداسي وكې ځلي به ړو درومو؟!! دروغواچي ته 

ه بيا بيا بېږو او ل كېښودنه پرږ چي وگوري موكله 

ږ ږ ربه! غواړو زموې زمونو وبه وايي: ا ېږوكښتل پو

ستا په ځل بيا چي يو  ېځووگرراږ جسدونو ته ارواح زمو

الر كي ووژل شو! كله چي د دوى حالت داسي وليدلى شي چي 

 ښودى شي. ې به پرڅه ته حاجت نه لري نو هيڅ 

شهيدان به تر  -1ږي: ېې روايت دغه خبري معلومله د

د دوى ارواح ته به  -2ى شي، لت ته تلجنړاندي قيامت و

ې تر عرش الندي ئځى به گناستو -3ړى شي، نوى كالبوت ورك

پرته به بله هيله او آرمان نه لري چي ې له د -4وي، 

 تعالى هللاځول شي او بيا د گرې مخكني جسد ته وارواح ئ

 ږي. ېپه الر كي وجنگ
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ړئ ړى! كه د هللا ملتيا وكې راوچي ايمان ئې هغو ا -0 

گ نيټړي او ستاسو گامونه به به وك ستاسو ملتيا

مخي ړړى نو دوى ته پې كاو هغه چي كفر ئ -8 ړي،ك

دا د  -5ړل. ك)هدر( ې الري بې ئېدل دي او عملونه لو

چي هللا نازل ړه كركه وك څهپاره چي دوى له هغه ې لد

  ړل.ې حبط كئړى نو د دوى عملونه ك

 ي دا دي:ښوونآيتونو الرې مباركو د د -(0-5)

 گه د هللا ښتيني تونو ته ويل شوي: كه تاسو په رمؤمنا

به حتمُا ستاسو مرسته  تعالى هللاړئ نو تعالى ملتيا وك

ولرئ او د طمع ته نصرت  الهيهغه مهال كوي، تاسو بايد 

څون او پاړئ ه كعماًل ثابتچي ړئ ې وكئانتظار راتلو 

مدافع، د و عدالت احق  لپاره دئ، د تعالى مو د هللا ادهج

حق دين و مرستندوى او د بندگان ومظلومتعالى د هللا 

 تعالى كي به هللاصورت ې پلويان يئ، يوازي په دښتيني ر

مرسته كوي، او ستاسو گامونه به له حق د دفاع ستاسو 

 كي مضبوطوي.  سنگرپه ې او د باطل د مقابل

  پرته ې له دړى ې كچي كفر ئبرخليك ځواكونو د هغو

مخي ړپ، خوري ونهي به تيندكپه هرگام كچي څه نه دئ بل 

ن ئمطممعكوس نتائج وركوي، ې څي به ئاو ه ېوځيبه پر

داسي وي چي ان دښمنبه ستاسو  ې صورت كيپه دچي اوسئ 

په موخه پورته ړولو ستاسو لوري ته د رغږه ه تيهركه 

چي اخلي له  گام هرځي، ېوپرې كوي پر خپلو پښو به ئ

ټولي ږي او ېمانع سره به تصادم كوي او پړمخي به لو

 ځي.ې هدر به ئځلي څي او هلي ه

 چي ږي ېې كبله له داسي برخليك سره مخامخ كدوى له د

تعالى چي هللا ې كوي تركركه ړولى او ې مخ ادين ئله هغه 

ثمره او ې به بد دوى عملونه ، طبيعي ده چي ړىنازل ك

د هغو په  ،يډ دد هللا تعالى د الري خندوى ې حاصله وي. ب
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دا ځي، پل رب ولمانړي خچي غواړوي نه راوالډوړاندي خنو

څه پل كفر او انكار ډله به نه له خد هللا د الري مانع 

ډونو له ړاندي د خنړي او نه د مؤمنانو په وترالسه ك

څي بايد پوه شي چي هړنه لري، كومه السته راوړولو راوال

معكوس او د و ې نه يوازي هدر شي بلكي بدي پايلي ابه ئ

 ړي.په الس وركبه  تائجندوى په ضرر 

  ې د ړې غوره كعمل الر ئصالح هغه چي د ايمان او

و ي ااخالقړ شي، د دوى په لوري به مخكي والكمال 

مومي،  ىښه والاو  ىي حالت به الزيات غوره والاجتماع

كمزوري او ې ښمن ئېشان دئ او دپرې حالت هم نن ئڅه كه 

 ضعف، ښيي، خو دا دځواك ورگڼي او خپل زور او ضعيف 

ېر ژر پاى مومي او ستري ډۍ حالت به ېشانپر وا ۍزوركم

 په برخه شي. ې ستري برياوي به ئ

  په هغي مل بايد اصلي عاځواكونو د ماتي د كفري

دوى ړې، پاره غوره كځان لچي دوى د ټوو ولړنالري كي ك

ږي چي ېپكاوي سره مخامخ كې كبله له ماتي او سبه له د

ې كبله ان به له دو مؤمن، اې الر دروميږپه ك (باطل) د

و احق )چي د ړ درومي او برياوي به ترالسه كوي لو

 متابعت كوي. (حقيقت

مجاهدينو ته ې آيت كي د هللا د الري گه چي په دڅنلكه 

 هللاكله دوى د هللا ملتيا كوي تر چي ړى شوى اطمئنان ورك

او د  ښمن به برى وركويبه د دوى مل وي او پر د تعالى

په  ى گامونه مضبوطوي، د قرآناندي به د دوړپه وښمن د

ې ېلو الفاظو دبېلو ېر نورو آيتونو كي هم په بڼ شمگ

 ې، لكه چي فرمايي:ې ته اشاره شوالهي وعد

   

    

    

   

     

     

    

    

   

   

                                                                         

   93الصف: 
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ړى! د هللا انصار شئ، همغسي لكه ې راوې هغو چي ايمان ئا

څوك مي د هللا  و ته وويل:حواريون عيسىي زوى مريمچي د 

يو، نو انصار ږ د هللا ومو وويل: حواريونلوري ته مل دئ؟ 

ډلي كفر بلي او  ړراوايمان ډلي ې وي واسرائيلي بند 

 چيړل تأييد ك په خالفښمنانو ړ، نو هغه مو د خپلو دوك

 .ى وو، نو دوى غالب شولراوړې ئايمان 

 فرمايي: يپه بل ځاى ك

 ...    

                                               
  31الحج: 

چي د ده او هللا به هرو مرو هغو ته نصرت وركوي ... 

 ځواكمن دئ.چي هللا عزتمن قينًا ملتيا كوي، ي

 ړي معنى دا ده:ېكپرې الهي د د
  چي د ده به هرو مرو هغو ته نصرت وركوي تعالى هللا

چي قطعي او حتمي وعده ده هللا دا د هغه ملتيا كوي، 

ړو ېكپرد ده د ځواك چا زور او ، نه د ځواكمن دئعزتمن 

ري چا ضعف او كمزومخنيوى كولى شي او نه د ېدو پلي كد 

 .ېدى شيد ده د وعدو د عدم تحقق سبب ك

 و جهاد داسي مجاهديند مظلومو باايمانه تعالى  هللا

په چي د ده ملتيا كوي، يعني د ظالمانو څوك ڼي لكه گ

گ كي ې جنپه دگ دئ او له لوري جنتعالى  هللاگ د ضد جن

پل رب ړي د خغوا چي پاهي دئمجاهد د هللا تعالى داسي س

د تعالى  چي هللاږي ېگپه ضد وجنچا ه ړي او د هغملتيا وك

 ړې.پلو او ماتولو اراده كځهغه د 

په تركيب انصار هللا چي د ېري ځيني مفسرين داسي انگ

انصار دين ې د هللا د مقدر دئ او معنى ئلفظ ( دينكي د )

د چا ملتيا او مرستي  تعالى دي، دوى استدالل كوي چي هللا

د موافق نه دي او  له دوى سره محققينخو ړ نه دئ، ته ا

صحيح او غوره پرته ې تركيب اصلي معنى له كوم تزئيد د

د خپلي الري  تعالى هللالقب دئ چي گڼي او وايي: دا هغه 

په نامه ياد ې د انصار هللا دلته ئړى، مجاهدينو ته ورك

 داسي ، پهړىې د جند هللا لقب وركځاى كي ئپه بل ړي او ك

. كر ته هم ضرورت نه لريښجند او ل تعالى هللا چي كي حال

 فرمايي:ړه په اتأييد الهي محتوم ې دد 
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 971 :آل عمران

( ځواكونكى )حريف دېغالب هيڅنو ړي كه هللا مو مرسته وك

 چيڅوك وي ي نو هغه به پرېږد مو يوازياو كه  نه لرئ

ى شي؟ او مؤمنان خو بايد له ده وروسته مو مرسته وكړ

 .ړيپر هللا توكل وك

اهليت او دا  په تاسو كيكه وايي: دا مبارك آيت 

ئ او هللا تعالى ستاسو د هللا د مرستي مستحق و چيړتيا وي و

پر  چيځواك نشته  پر سر داسي ړي نو د زمكيمرسته وك

ړئ سه وركالله ړتيا تاسو غالب شي او كه دا اهليت او و

څوك نه  ړ محروم شئ، بيا داسياو د هللا له مرستي او مالت

 تقاضاد ايمان  اسو مرسته وكولى شي.ست چيشئ موندلى 

پر هغه به توكل او  ئڼگځان ته كافي هللا به  چيدا ده 

د ده له مرستي مو  چيځان ساتئ څه به كوئ او له هغه 

 .محروموي

ر پيوازي هغه چي په حقيقي معنى ايمان لري بايد 

څ له تأييد پرته پر هي تعالى هللاړي او د خپل رب تكيه وك

چي خير وي مطمئن ړي، بايد ونه ككال اتڅه اتكاء او 

او پر  ضامن دئد دوى د بري او برالسي  خداى الناصرين

چا ټولواك رب د كه او به دوى ته غلبه وركوي،  دښمن

څوك ړي هيء ونه كاعتناړه په اړي او د هغه مرسته ونه ك

د هغه قرآن ړي، نشي كولى د هغه سعادت او بريا تضمين ك

به  تعالى ړى چي گمان كوي هللاك ځورښكلى انډېر حالت چا 

ښمن به پر دړي او د ايمان په الر كي د ده مرسته ونه ك

ږدو كي له ړي، كله چي د الري په اوده ته برى ورنه ك

 ږي او له هللاېمأيوس كړاوونو سره مخامخ شي ډونو او كخن

پناه ټه كوي او بل درشل ته پرته د بلي مرجع ل تعالى

 ړي، فرمايي: و

      

    

   

   

    

                                                                              
   95الحج: 
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په دنيا او آخرت كي مرسته ې گمان كوي هللا به ئچي وك څ

ړ ړي سره دي د آسمان لوري ته لوپپه كوم ړي نو ونه ك

څه چي د ده تدبير هغه گوري ې وشلوي او ودي شي بيا د

 ړى؟ ې غصه كچي دى ئړي ځه وله من

په ړي، بيا د هللا ايمان راوتعالى  پر هللاچي څوك يعني 

چي ځاى پر ې د دخو مخامخ شي،  ړاو سرهالر كي له كوم ك

ې به ئتعالى  هللاچي له من وي يړي، مأيوس نشي، هصبر وك

په دنيا او آخرت كي مرسته كوي، برعكس مأيوس شي، د 

پله ږي، خېې وشلړي، طمع ئړه شك وكپه اپل رب د مرستي خ

ه دړي، د ېرته د كفر لوري ته مخه كرابطه وشلوي، ب

په مرسته د ۍ ومي رسچي د كچا ته ورته دئ مثال هغه 

ړى شي، نو د ستپه نيمايي الر كي څه كوي، خو ړ تلو هلو

گه ونيسي او ټينۍ الزياته چي هغه مهال دا رسځاى پر ې د

ې پرۍ د د رسبرعكس ړي، د مرستي راتلو ته انتظار وك

چي ړي نو طبيعي ده كه دا كار وككولو اراده كوي، 

ځاى ړ لو چي لهڅه نه وي پرته بل ې ې له دپايله به ئ

چي څوك ، ږيېې منتج كگ به ئپه مرځي او ېوپربه الندي 

ړاندي تلو ود ړى او ستومانه شي او په نيمي الري كي ست

گولو په منښكاريانو تر شا شي نو يا به د هغو ځاى پر 

كمين نيولى او يا  ورتهې ئگام كي په هر چي ځي ېوپركي 

ټ غ رمروې له هغچي ږي ېكندي كي نسكورژوري داسي په به 

 وتل محال وي.

 :كويتوضيح ځاى كي داسي بل سقوط په دا قرآن 

    

    

    

                                                                                                                                           

 89الحج: 

چي ړي نو دا داسي ده لكه ړه شرك وكپه اچي د هللا څوك او 

ښتوي وتمارغان ې يا ځي نو بيا ئېوپرراالندي له آسمان 

ې ژوري كندي كي ئپه باد پر سر واخلي او ې او يا ئ

 ځوي.وغور

نشي تأييد محروم شي له  تعالى هللاد انسان كله چي 

 لكه چي قرآن پهومومي، او نصير ځان ته بل ولي كولى 

 دې اړه فرمايي:
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 916البقره: 
د  يزمكي واكمند آسمانونو او  چيې پوهېږپه دې نه آيا 

كوم او نه  ئپرته نه كوم موال لرله هللا  ده اوهللا 

  .ندوىمرست

 همدا راز فرمايي: 

     

    

    

    

      

                                                                                     
   63التوبه: 

ړاوو ې مخ واړه ورته غوره ده او كه ئې توبه وكنو كه ئ

په دردناك عذاب سره په دنيا او آخرت كي ې نو هللا به ئ

ې نه كوم دوست وي او نه په زمكي كي به ئړي او تعذيب ك

 كوم مرستندوى.

    

                                                                                  

 3الشورى: 

كوم مل شته او نه  او ظالمان داسي دي چي دوى ته نه

 كوم مرستندوى.

 فرمايي:همداراز 

   

      

                                        
 32النساء: 

ټي نو هيڅ څوك ور چيټلي دي او هللا هللا ر چيدوى همغه دي 

 .ېړى به ورته ونه موممالت

له هللا تعالى د انسان له كبله او فساد  يبدكارد 

ډمن ډاو سره سيئاتپه ېږي، او كمحروم تأييد او نصرت 

قرآن په دې ځى او حمايت ترالسه كول ممكن نه دي، پناه 

 :ياړه فرماي
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 123النساء: 

څوك په هيلو، د اهل كتابو په هيلو ده او نه نه ستاسو 

له ځان ته به په هغه به مجازات شي او ړي بد كار وك چي

 پرته نه كوم دوست ومومي او نه كوم مرستندوى. هللا

ړه نه كپرې مخيدلته د هيلو او تمنياتو له يعني 

ټولو ن ورته ترځادونه وي، ډېرو سره كاذب اميي، له كېږ

 چيې دا وي ئ گمانڼي، گپل مسلم حق جنت خښي، غوره برې

پلويان به جنت ته درومي، خو دى او د ده د مسلك  يوازي

ړ كاذب تمنيات ناتو والتلقيي شيطان په هسيكېدى شي دا 

به په  هيلي غسيد چي ېړړه كې لوشيطان د دوي، 

ار به گنهگ چيړوم. خبره دا ده راوالكي  انسانانو

 نشيې سزا ې له دوك ئوري، هيڅگپله سزا رومرو خه

چا دا طمع او هيله لري له هر  چيپرته ژغورلى، له هللا 

ي، ژغورل كېږپه طفيل ناه له سزا به د هغه گد  چي

 هيله ده. واهي  خوشې او هسي، دا ېړې كاشتباه ئ

تأييد او نصرت  تعالى ېره چي د هللاې سربجهاد پر د

مان په سنگر كي ستا گامونه درپه برخه كوي او د اي

باعث قامت اسثبات او او د مجاهدينو د مزيد مضبوطوي 

ې د دروازهدايت ، رشد او تمحيص، تدريبد مزيد ېږي، ك

لكه ښي، ځال بخدوى پر مخ پرانيزي او د دوى ايمان ته 

 ې: آيتونو كي ورته اشاره شوې په دچي 

   

    

                          

 71العنكبوت: 

ړى حتمًا به خپلي الري ې جهاد كپاره ئږ لاو هغه چي زمو

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

 ...    

    

    

   
 953آل عمران: 

ستاسو د سينو خبري وآزمويي او ستاسو د چي او ... 

پوه ښه په شته وو ړونو ړي او هللا د زړونو شته عيار كز

  دئ.
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 11االنفال: 

گه په تويني ېډډا دښكى پرمې پل لوري ئله خچي هغه وخت 

ې ورول بانديې اوبه درړولو او له آسمان ئغودرباندي 

ي اضطراب له تاسو لري ړي او شيطانپاك مو كې پرچي 

گ ټينمونه ې سره ستاسو قدپه دړونه مو مضبوط او ړي، زك

 ړي.ك

 فرمايي:د مؤمنانو د دعاء په صيغه داسي 

 ...   

   

   

        :651البقره 

گامونه مو او  ړهصبر نازل ك موږر پربه!  موږاې ز... 

 ې كافر قوم برى را،پر دړه او گ كټين

 په بل ځاى كي فرمايي:

    

   

   

    

     

                                                                           
 66ابراهيم: 

وينا سره  مضبوطيپه دنيوي ژوند كي هم په هللا مؤمنان 

ې مان باو ظال، په آخرت كي همگ او ثابت ساتي او ټين

    ې.ئ ړيغوا چيڅه كوي كوي او همغه  الري

ې باور لري ې كلمچا چي په دې او هغه د پاكي كلم

 :مثال داسي بيانوي
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 65ابراهيم:  

 گه بيانڅنې مثال كلم ېڅلېپهللا د سچي پام دي نه دئ  آيا

او دي  يې مضبوطئ يړجر چيېر څپه  وني يپاك ، د هغيړىك

په حكم هر ب پل رد خ ږ( كي،ېه غپد آسمان )ې څانگي ئ

هللا خلكو ته دا مثالونه بيانوي  ېوه وركوي،پله مخوخت 

 .پند واخلي چي

ېري ډپه مثال  كلمېپاكي و كي د آيتونو ې مباركپه د

د هغي وينا ، ىړاندي شوڼي كي وې بښونكړه راكې او زښكل

 ،ېېدلټوكچي د ايمان له سمسوري زمكي راځوروي مثال ان

 گه:ې تودپه 

  ې ئ يړجر چيدئ ېر څپه  وني يپاك د هغيايمان

په زمكي  ږ كي،ېه غپد آسمان ې څانگي ئاو دي  يمضبوط

ژوري  كيې هغپه ې ئ يړجراو ړى ځاى وركړه كي پل زخ

په ې او آسمان ړي شوآسمان ته لوې گي ئڅانې او ننوت

پله خپه حكم هر وخت پل رب د خې، ږ كي نيولېپلي غخ

ې ړي ئجرچي ، يعني ايمان داسي ونه ده ېوه وركويم

پر ړ او تأييد كوي، ې مالتئڅه د عالم هر مضبوطي دي، 

ړي ې هر لوري ته لوگي ئڅانړه ده، ټونو والمضبوطو بنس

ېوه وركوي، مؤمن ته ثبات پله مخپل وخت په خاو ځي، تل 

ېك او ې د مؤمن د نېوه ئپه برخه كوي، ماو دوام ور

 ږي. ېگندڅرگه راپه توصالح عمل 

چي د كفر او شرك له مثال بلي خوا ته د هغي وينا 

 ځوروي: ې داسي انړوبه شوډ خډنگنده 

   

    

      

          :67ابراهيم 

 زمكيد  چي هټي ته ورته دپليت بوهغه  هملك هپاكاو نا

  .ې نشتهئټيكاو  څهي ،له سره ايستل شوى

په ړي جرې چي نه ئېر دئ څه پټي وپليت بكفر د هغه 

په لور گي د آسمان څانې ځي او نه ئزمكي كي ننو

قبلوي او ې كي سين په خپلي يړزمكه جرې نه ئږي، ېړلو

څه له د هر  ،نيسيږ كي ېغ په خپليڅانگي ې آسمان نه ئ

 پهۍ سيلپكي او آرامي س ېړ محروم، د يوتأييد او مالت
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ې په معمولي باد سره ئړاندي هم مقاومت نشي كولي، و

 . ړيپر سر رغځي او د زمكي ړي وجر

بده پايله د تعس په ځواكونو په اتم آيت كي د كفري 

چي له ېوتو ته وايي پرړمخي هغه پې، تعس نامه ياده شو

ېږي، ځته كپښې د لگېدو له كبله رامنډ سره د كوم خن

م په گام تيندكونه چي كافران به گاې دا دئ مطلب ئ

چي دوى داسي تگالره ځكه ځي، دا ېوخوري او پړمخي به پر

گالري سره مغايرت څه له تچي د عالم د هر ړې غوره ك

ې الري په يوه لوري او يوټول مخلوقات لري، د عالم 

څه ټولو خالف په بل لوري، د عالم هر روان دي او دوى د 

همغه مسير ې په څه ئپل رب په عبادت بوخت دي، هر د خ

ې پراخ او بې په دټاكلى، ورته  تعالى درومي چي هللا

چي د خپل رب له عبادت انتهاء عالم كي يوازينى مخلوق 

ړاوي او بغاوت طبيعي ې سرغ، د دړاوى كوي كافر دئسرغ

پرته ړلو پايله له تعس او په هر گام كي تيندونكو خو

 ېدى. څه نه شي كبل 

 فرمايي:  قرآن

     

     

                                       
 1الصف: 

دي هللا كي هغه چي په آسمانونو كي دي او هغه چي په زمكي 

  ته تسبيح كوي او هغه باحكمته عزتمن دئ.

او  يگواه يه پاك، پاعترافپه پاكي  معنى تسبيحد 

څه ده، ي او هسعاطاعت كي سريع عبادت او په هادت او ش

ي هر او زمك د آسمانونودئ چي دا ې آيت مفهوم نو د د

كوي، خپل اعتراف  يپاكسپېڅلتيا او ه پتعالى  د هللاڅه 

ژبه گڼي، د حال او قال په هر عيب او نقص منـزه رب له 

په او ټول وركوي، او شهادت  يحقيقت گواهمسلم ې په د

ۍ بوخت دي په عبادت او بندگسره او جديت  انهماك، سرعت

 كوي.  امتثالو اطاعت او احكاماو د خپل رب د 

 ښتنه كوي: پوه حيرت سره پړه د كافرانو په ا
    

    

   

                                                                                                           
 83 آل عمران:
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د  چيحال دا ټوي، پرته )بل دين( لآيا د هللا له دين 

آسمانونو او زمكي هرڅه طوعًا اوكرهًا، ) په خوښه او 

ته ورگرځول  او د ده لوري ېناخوښه( ده ته غاړه ايښ

 كېږي. 

 نټولو ديڅه هللا ته تسليم دي، د او آسمان هر  د زمكي

په همغه الر لي، پرې گمارهللا  چيڅه كوي هغه اسالم دئ، 

پل په خۍ، ستوري ږمپو، لمر، سېټاكلهللا ورته  چيدرومي 

پل پل خاو له خپل وخت پل خپه خ ځي،خو پل مدار كيخ

پل و حيوانات د خټي اوني، بو، يځپرېوژي او ېاخره يځا

 ټولو مخلوقاتو كيپه گيا دي، پل كار لپه خفطرت مطابق 

د هللا له دين  چي داسي دئكافر او عاصي انسان  يوازي

په نسبت شي، هم د هللا د دين  ټه كيپه لڅه پرته د بل 

، دى ستر باغي دئ، په نسبتپل فطرت د خهم كافر شي او 

آسمان د هر  او د د زمكي چيړى ې بغاوت كئله هغه دين 

 څه دين دئ. 

ېر په گڼ شم د قرآنچي حقيقت ته په پام سره ې د

زمكي  او نه يوازي د آسمانونوآيتونو كي ويل شوي چي 

ړ ځونو تأييد او مالتڅه د كافرانو د كافرانه دريڅ هي

ې د او هر يو ئد دوى مقابله كوي بلكي بر عكس نه كوي 

و جنودد په توگه د شيطان  ياو سپاه يجنديوه مطيع 

 قرآن فرمايي: چيلكه مقابله كوي، 

   

     

                                                  

 6 :الفتح

ښكري د هللا دي او هغه باحكمت ي لاو زمك او د آسمانونو

 دئ. عزتمن 

د عاصي او باغي  تعالى همدا وجه ده چي گورو هللا

زمكي  او د آسمانونوپاره ځواكونو د تعذيب او مجازات ل

البونو، ېونو، سطوفاندغه مطيع جنود كارولي، په 

قرآن ړې، لكه چي ې دوى ته سزا وركزلزلو... سره ئ

 فرمايي:
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 40العنكبوت: 

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

ې ځيني ئږله، ېې ولپرۍ مو چي تونده سيلځيني هغه ول 

په زمكي كي  چيې هغه ځيني ئچيغي ونيول، ړي چي لوهغه 

په داسي ړل، غرق مو ك چيې هغه ځيني ئاو ړل مو خسف ك

پر پله په خې كولو بلكي دوى پرچي هللا ظلم نه حال كي 

 ځان ظلم كولو.پل خ

پر گناه له كبله ونيو، پلي دا هر قوم د ختعالى  هللا

ې څه ئچي هر  ږلهېۍ ولې سيلړوونكتونده ويجاې و ئځين

چاودني او ې له درنې ځيني ئړل، پر دوى رانسكور ك

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

دوى ړل، غرق كپه سمندر كي ې ځيني ئاو ړل كښخ او خسف 

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

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

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

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

     

    

    

    

    

   

    

    

   

    

     

               

 7ـ 93الفجر: 

د  ړل؟كعاديانو سره څه وچي ستا رب له  لنه ليد يود

دوى  يښارو كپه چي  . آخاوند و ستنوگآ د جارم )عاد(، 

ئې  ېږتيچې ثمود سره له و . ايشوپيدا نه وو  ته ورته

 .خاوند خونوېد مآ سره فرعون له و . اېوتراشل يدرو ك

ي هغو كپه  .ړهوك يسركښئې  يك نوښاروپه  يچهغه )خلك( 

 ېرپ متروكه د عذاب ينو رب د ړي.كفسادونه ډېر ې ئ
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 .ي دئپه كمين كستا رب  يچشكه  بې .هېښودراپر

بد برخليك د دريو باغي قومونو دلته  ئگورلكه چي 

ې سيالي چا ئځواكمن قوم وو، هيعاد چي ې: ته اشاره شو

 وړو او مضبوطپياوگ قدونه، له او دن جگنشوى كولى، 

ې ړ شوي قصرونه ئړو ستنو جوړو لولوله ، چي ټو سرهم

ړاندي ول، ټولو وكي تر تمدن په چي قوم ثمود د وو، 

خپل چي ې هومره وو ئقوت ي فرعون او فرعونيان چي سياس

ول، د هغوى په تعذيب ونوخېمپه اوسپنيزو ې ئمخالفين 

پل له خ ونهكه دا قوم. وهل ټكېخونه ې مئالسونو او پښو 

، قوت او ند، ترقي، تمۍبرالس ،گپر مختهغه مادي 

چا ورسره سيالي نه شوى كولى، خو د هي يچۍ ځواكمن

سره د السالم  معليهو پيغمبرانله و ا ، ظلمطغيان ،فساد

 لپه وجه له هغه دردناك برخليك سره مخامخ شومخالفت 

پاره د عبرت ل ورانگظالمانو او ستممتمدنو ټولو د  او

د بد  ونوقوم وبايد د دغران گستموسيله شول اوسني 

وري، گو ىپل برخليك او راتلونكخ يهنداره كپه برخليك 

پاى ته رسي او الهي عذاب په به هم د دوى د ظلم توره ش

سر سر  ې پره ئمتروكستا د رب د عذاب  ې رانيسي.به ئ

مغرورو  و فساداې د شر ا!  ورانگې ستم، نو اېوتهپررا

و فساد اطغيان د ې ستاسو چپوه شئ ې په دځواكونو! 

ېدى، د منتقم خداى څه نه شي كپرته بل ې له د يلپاي

 ځي. ېوپرپر سر هم رامتروكه به خامخا ستاسو 

، وركوي، مهلت ئد يپه كمين كتعالى ظالمانو ته هللا 

پل ظلم د خ يچ انرگستمنتظار كوي، اې ورته ټېن ير خاصت

 يۍ او جسارت مخكې باكپه بې خبره او لو بيپاله 

ې له ك و سركښۍاطغيان لي، په غولو مهلتالهي درومي، 

په له الهي څاېدو تكل كوي، خو ناېرپولو هم د تۍ وروست

 په سر وخوري. كمين سره مخامخ شي او د عذاب متروكه 
 رمايي:فځاى كي بل ن په أقرآن عظيم الش

    

   

                                        
  33الذاريات: 

چي په نتيجه كي ړ ړاوى وكې سرغنو د خپل رب له امر ئ

 ې. تل ئك)ورته( چي ونيول ې په داسي حال كي تندر ئ

 فرمايي: داراز هم
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                     :39المؤمنون 

 دوى مونو  ،گه ونيولتو ېښتينپه رچيغي نو هغي 

، نو دغه ځولگرگ او خاشاك( وځېل د سر )د س ړيشاو

    .وي (ړنهاو شټنه ظالم قوم ته دي لريوالى )ر

د كافرانو د عملونو او په نهم آيت كي ويل شوي چي 

نازل له  له لوري چي دوى د هللاڅو د ابطال وجه دا ده ه

ڼ په گ قرآنړى، دغه مطلب د اعراض او انكار كشوي كتاب 

 لكه چي فرمايي:ېر آيتونو كي راغلى، شم

    

   

   

   

   

   

     

          

 915ـ 913الكهف: 

ې الري وه خو دوى ب څههې ئژوند كي په د دنيا چي هغه 

پل د خچي دوى همغه دي ښه كار كوي، چي ېرله گسي اندا

ې ړه ئپه اېدو مخامخ ك دو او له هغه سره رب د آيتون

په نو د قيامت  ،ې حبط شول، نو عملونه ئړى ووكفر ك

 ړو.به هيڅ وزن ورنه كځ ور

 :كي راغلي بل ځاىپه 

  

  

    

     

                                                                                                                             
  936االعراف: 

ړل ې تكذيب كاو اخروي مالقات ئ چي زما آيتونهاو هغه 

ړنو سزا نه ده پلو كيوازي د خې حبط شول، آيا عملونه ئ

 ې؟ړى شوورك

 ييمياو كيي افيزيككي د البراتوار ه يولكه چي په 

له پام ته ونو خصوصيت وعناصرد او مراعات و له قوانين

ړول ممكن ځته كول او جوڅ توكي او تركيب رامند هيپرته 
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كي د هر په صورت و د انكار قوانينړوند له ااو  ينه د

څ ږي او هيېحبط او هدر كڅه ړولو هره هتركيب د جو

كتاب ښود رب العالمين الر همداسي دنتيجه نه وركوي، 

چي د هغوى له مراعات ږدي ږ مخي ته هغه قوانين زمو

مطلوب نتائج نشي څ عمل څه او هيڅ هپرته د انسان هي

 دڼا كي كولى شو يوازي د الهي كتاب په روركولى، 

او هغه چاپيريال او ماحول په فطرت د ده د انسان او 

 ړى. حاطه كې اچي انسان ئړو دقيق معلومات ترالسه كړه ا

   

   

    

    

   

     

چي ليدلي ځېدلي نو آيا په زمكي كي نه دي گر -10 

اندي ول، ړگه وه چي تر دوى وڅنپايله ې وى د هغو ئ

ړل، او دغو كافرانو ته د ې راوران كڅه( پرهللا )هر 

  نه دي.وڅېر عقوبتهمغو په 

مخاطبينو ته ويل  قرآنكي د  ې مبارك آيتپه د -(10)

له مخكنيو  ړېې غوره كشوي: آيا هغه چي د كفر الر ئ

چي د ېږي تاريخي پېښو پند نه دئ اخيستى؟! مگر نه پوه

الهي ثابت او نه دا څه شوي؟ دوى له سلف سره 

په هر پړاو كي به ې زمان دچي ېدونكى الهي سنت دئ بدل

د ړاندي و ىو برخليك همغسي وي لكه تر دواندښمند حق د 

رئ چي د وړوئ او وگڼي واپاتاريخ دوى د سلف برخليك، د 

 پر دوىڅه هر  تعالى څنگه وو؟ آيا هللاسلف عاقبت دوى د 

ته ونه رسولو؟  پاىې ئاقتدار ړل او د دوى نك ررانسكو

ورته برخليك ته ې پاره دځواكونو لپلوي ټولو د باطل د 

او تلپاتي مجهز كي ظاهر څه هم په كه انتظار كوي 

 ېښي.بر

ږ زمو شواهدي تاريخپاره ې حقيقت د اثبات لد د قرآن

كي كي په زمږدي، خپل مخاطب ته بلنه وركوي چي مخي ته 

د ې كي ئري هندااو ړوي ڼي واد تاريخ پا ،ړيسير وك

د ظالمانو د او ړي، كعاقبت مشاهده  ځواكونو بدكفري 

برخليك او خپل  پهې شونو و پاتورانله ڼيو مجللو ما
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 وځواكوني ر كفرماضي كي پلكه چي په پوه شي، عاقبت 

ۍ او منځواكد ې او د دوى ڼۍ رانسكوري شوپلي ماخ

او د هغو  عاقبتو اخالفول شوى د هغوى د ټغر ټۍ واكمن

ږدي او د ل گام پداسي وي چي د دوى پر  ه همببرخليك 

ېر گڼ شمپه  د قرآنړنالري او تگالري درومي، كپر هغوى 

و استناد حوادثپېښو او ېرو تاريخي پر تآيتونو كي 

تاريخي حوادث د خپل ې موخه يوازي په د قرآنشوى، 

ې خبر له مخكنيو پېښو ئچي ږدي ه نړاندي مخاطب په و

ادثو په هنداري كي د سعادت، حوې د ړي دغوابلكي ړي، ك

رمز ېدو سمه الر او عزت او سرلوړي ته د رسنجات فالح او 

د الهي ثابتو په تاريخي بحثونو كي  د قرآنښيي، ورو

ې، هغه الهي سنن چي د څېړل شوگي ېلسننو تاريخي ب

ټاكلي په هر پړاو كي ې او د زمانمقطع تاريخ په هري 

 : لكه چي فرمايياو پايلي لري. نتائج 

     

    

   

  
  986آل عمران: 

هم ځيني سنن تېر شوي، نو په ړاندي وتاسو تر يقينًا چي 

وگرځئ او وگورئ چي د مكذبينو عاقبت او پايله  زمكي كي

 څنگه وه؟

خكي ډېر ملتونه تېر شوي، هر يوه ځان ته له تاسو م

وه، تاريخ ته رجوع  ېد ژوند بېله بېله طريقه غوره كړ

وكړئ او وگورئ چي د هغو ملتونو عاقبت څنگه وو چي د هللا 

وه؟  ېد دين او د پيغمبرانو د تكذيب لپاره ئې مال تړل

په سزا له سخت الهي څومره ملتونه د همدې جرم او 

 وي؟عقوبت سره مخامخ ش

 يا فرمايي:

    

    

     

    

 36الروم: 
پايله چي د هغو گورئ او و ئځگرپه زمكي كي وووايه: 

 ېرى مشركان ول.ډړاندي ول، د دوى ې ووه چي تر دگه څن
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 71النمل: 

چي د مجرمينو گورئ ځئ او وگرپه زمكي كي وووايه: 

 گه وه!!څنپايله 

پر كفر او عصيان د ځواكونو د استئصال او د كفري 

ډېرو په قرآن  دگوالى څرنېدو ټونو د نسكورسړو بنوال

 :ې دا ديگي ئېلڅو بځور شوى، آيتونو كي ان

   

   

   

    

   

    

     

    

                                                                         
 130االعراف: 

څه د ساتلو هې ۍ كي ئې وزلپه بچي او هغو خلكو ته مو 

په ميراث ديځي برخي ېلو ځي اوېده، د هغي زمكي ختيك

كه ېچولى وو او ستا د رب نپه كي اچي بركت مو ې ړورك

چي پړه شوه بشې امله له دړه په ابني اسرائيلو وينا د 

چي فرعون او د ړل ړ كڅه مو هم ويجاهغه ړ او ې وكصبر ئ

 ړول.چي دوى لوهم څه هغه ړول او ده قوم جو

 يي:فرماړه په ابرخليك ره ېمترفينو د سپد فاسقو 

    

   

    

   

 

  97االسراء: 

ړو نو چي د كوم كلي د تباه كولو اراده وكاو كله 

 ،ړيړاوى وكسرغهغوى هلته و اړو، ې امر وكمترفينو ته ئ

په عذاب( وينا محققه شي او  د)ړه په انو د دوى 

  ړو. ې وران كسره ئ اېدړې ورانگځان

چي ې لپاره گمارل شوتدمير ي د هغو د مالئكعذاب د 

 :ړيتكذيب كې ئآيات الهي 
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  87الفرقان: 

ړ او د ده ورور موسى ته مو هغه كتاب وركچي او يقينًا 

ته مو وويل: ړو دواځاوو، گرهارون مو ورسره مرستيال و

ړي، نو ې تكذيب كئ آيتونهږ چي زموړو ته ورشئ گهغه و

  ړل.تباه تباه مو ك

مكر او تزوير مغرور چي په خپل ړه او د هغو په ا

سره به درايت په خپل تدبير او چي ې كولو گمان ئ ،ول

 ښونو او خطرونو خوندي وي داسي فرمايي:گواله 

     

    

   

    

    

                                                               

 67النحل: 

ى مخكي تر دوچي ړل ټ تدبيرونه وكپهغو هم چي يقينًا 

ټونو له لوري ورغى؛ نو بنسد ڼيو ته ول، او هللا د دوى ما

او عذاب له هغه لوري ، لېوتپاسه پرد دوى  پر ونهچت

 ې نشو كولى. تصور ئچي ورته راغى 

ړاوونو كي د كفري ېلو پېلو بد تاريخ په ب قرآن

ړه ا برخليك او عاقبت پهځواكونو د ورته او مشابه 

 فرمايي: 

     

     

    

                                                                                                                   

 916يونس: 

څه د بل  پرتهځو هغو خلكو له )سختو( ور نو آيا د

؟ )ورته( ووايه: ېر شويچي تر دوى مخكي ت يانتظار لر

په هم له تاسو سره د منتظرينو  ږچي موړئ نو انتظار وك

    ړ كي يو.ل
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  81غافر: 

زه ې زما قومه! ړى وو وويل: اې راواو هغه چي ايمان ئ

 (راتلو ځي)ور ېرڅځي په )بدي( ور دډلو پر تاسو د دغو 

، د نوح د قوم او د عاد، ثمود او هغو حالت ته ږمېېرو

هللا پر  چي كي حال داسي ورته چي تر دوى وروسته ول، په

 خپلو بندگانو د ظلم اراده نه لري.

    

   

    

    

ې پاره چي هللا د هغو موال دئ چي ايمان ئې لد دا د -11

  څ موال نشته.ړى او دا چي كافرانو ته هيراو

ځالنده مبارك آيت وايي: دا چي مؤمنان به له  دا -(11)

ېږي او كافران له تياره او ڼ برخليك سره مخامخ كاو رو

زمكي  او چي د آسمانونوې وجه دا ده د دپېره سره؛ س

و و موال، حامي او مرستندوى دئ اپالونكى رب د مؤمنان

 څ موال او مرستندوى نه لري. كافران هي

 فرمايي:ړه ې ادقرآن په 

 ...  

  

   

    

      
 63الحج: 

پلي له هللا سره خ ړئ اوړئ، زكات وركم كځ قائنو لمون

څومره غوره موال او ړئ، هغه مو موال دئ، ړيكي مضبوطي كا

   څومره غوره مرستندوى.

 فرمايي:داراز هم
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                                   :40االنفال 

غوره موال دئ، مو چي هللا پوه شئ ړاوو نو مخ واې او كه ئ

 غوره مرستندوى.موال او 

 ....     

                                                        

 951آل عمران: 

ټولو و مل دئ او هغه تر ه بلكي هللا ستاسنه د داسي... 

 غوره مرستندوى دئ.

د بل د مرستي طمع ئ، د هللا له مرستي مه ناهيلي كېږ

پرته بل ته له هللا  چيې باعث شي مه كوئ، مبادا ماتي د د

! هللا ړئ!ك ږدالس اود مرستي ښمن ته او مخصوصًا د هللا كوم د

  ټولو غوره مرستندوى دئ. تر 

چي ان پوه شي ئ چي مؤمند تونو مطلب داآيو ټولې د د

ي اساسړۍ سرلواو بريا او عامل يوازينى ې د دوى د غلب

ښوونو او په الهي الر ړيكيسره د دوى ا تعالى له هللا رمز

ږد بل چا ته د احتياج الس او ښاييه ند دوى تمسك دئ، 

 ړي،ړي، او له بل استعانت وغواڅه تكيه وكړي، پر بل ك

له الري له و صالح عمل ايمان اد چي ړي څه وكښايي جدي ه

ړيكي مضبوطي سره خپلي اموال او نصير خپل يوازيني 

واليت او تأييد د خيرالناصرين رب له وساتي، كه نه نو 

ځى ومومي او نه بل يار او نه به بل پناشي، محروم به 

 فرمايي:  لكه چي قرآن مرستيال.

      

    

     

                                                                                                                                    

 86االحقاف: 

په زمكي ړي نو نه بت ونه كچي د هللا د بلونكي اجاڅوك او 

پالونكي ورته بل كي عاجزوونكى دئ او نه له ده پرته 

 ېروتني كي دي. گندي تڅرشته، همدا دوى په 

په زمكي ړي نو نه چي د هللا د بلونكي اجابت ونه كڅوك 

ځان داسي برالسي ترالسه كولى شي چي له الهي عذاب كي 

اء او داسي اوليپرته  تعالى هللانه له ژغوري او و

همدا دوى په ړي، ې وكموندلى شي چي مرسته ئپالونكي 

 ېروتني كي دي.گندي تڅر
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 3ورى: شال

او ظالمان داسي دي چي دوى ته نه كوم مل شته او نه 

نو  نيولي؟! اولياء ې كوم مرستندوى، آيا له ده پرته ئ

هغه ژوندي كوي او ړي همدا هللا پالونكى دئ او همدا دى م

  توانمن دئ.ښه څه پر هر 

   

  

  

    

   

  

    

      

   

  968النساء: 

ړي؛ ې كصالح عملونه ئ ړى اوې راوايمان ئ چينو هغه 

څه به مزيد پل فضل ړي او له خپوره وركپوره ې اجر به ئ

په وي، نو  ېړكې ئي يگ او لونن چيړي او هغه ورك

كوم نه پرته به ړي او له هللا ې تعذيب كدردناك عذاب به ئ

 ومومي او نه كوم مرستندوى. ځان تهولي 

   

   

      

      

      

                                                                

 68 ـ66الفتح: 

ړى له تاسو سره وجنگېږي حتمًا ې كاو كه هغه چي كفر ئ

د  ي.څ ولي او نصير ونه مومبيا به هيړوي به شاگاني وا

څ ېر شوى او د هللا سنت ته به هيړاندي تهللا هغه سنت چي و

  ې.بدلون ونه موم
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ېك ړى او نې راويقينًا چي هللا به هغه چي ايمان ئ -12

ې الندي ته ننباسي چي تر داسي جنتونوړي ې كعملونه ئ

ړى داسي متمتع ې كږي، او هغه چي كفر ئېې بهويال

څاروي خوراك كوي او اور به د ږي او خوري لكه چي ېك

 ځى وي.دوى تم

كي بريا ترالسه كوي او عزت نيا به په دمؤمنان  -(12)

 انكافرخو ځي، ته ننو جنتكي به آخرت ته به رسي او په 

ښاك او له دنيايي څك اخورچي په خپل ژوند كي له 

حيوان  پرته بل هدف نه لري، دوى دېدو كمتمتع لذائذو 

ېر مري او په پاى كي څپه حيوان ېر ژوند كوي او د څپه 

 به دوزخ ته درومي.

 :ې صيغه راغلىكي په د مطلب په بل ځاىدا 

    

    

   

    

                                                                                                                          
 8الحجر: 

چي كاش ښوي دا خوځلي به ېر ډړى ې كچي كفر ئهغه 

متمتع شي او چي وخوري او ږده ې ې ئپر وى.مسلمانان 

 پوه شي.ژر به ړي، ې مشغول كهيلي ئ

ې، تا ړلمال تۍ ته ښمنې د حق دچي نن ئهغه مخالفين 

ډ ړاندي خنپه و، بلنه دي نه مني او ستا د دعوت ښيگوا

پل مخالفت او له خبه چي دوى ځ لري نه ده ږي، هغه ورېك

چي كاش ال ه كوي ۍ نادم وي او دا ارمان او هيله بښمند

ې ې ئپرړى وى او مسلمان شوي وى. ې ايمان راود مخه ئ

 ژرړي، ې مشغول كمتمتع شي او هيلي ئچي وخوري او ږده 

ښاك او د دنيا له مال څپوه شي. دوى له خوراك، به 
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 نهاو پرته نه بله مشغولتيا لري متاع خوند اخيستو 

 پهځايه او غير واقعي هيلو ې څلى هدف، د بېپكوم س

ځان ته قصرونه په هوا كي مشغول وي او ڼ كي خيالي ب

  ړوي.جو

    

    

  

   

     

داسي ول چي ستا تر دغه كلي څومره او د كليو  -13 

ېر مضبوط ول؛ ډپلوه له ځواك ې د ې وايستلچي ته ئ

 ې نه وو.څ مرستندوى ئو هياړل هالك مو ك

او د ده له الري  ّـ هللا ك آيت كي رسولې مبارپه د ـ( 13)

 دښمنستا كه چي ې ړى شووركنه يېډډامؤمنانو ته دا 

ې؛ ړى يتبعيد كټوبي ټاې له خپل ېښي، ته ئځواكمن بر

ان له ښمند ځواكمنېر ډتر دوى  تعالى هللاچي اوسه مطمئن 

ښارونو او ملكونو مسلط څومره پر لويو لويو ړي، ځه ومن

د  ؛سره ظاهرله خپل غولوونكي او هيبتناك ، ځواكونه

ې سره مؤاخذ الهيظلم له كبله له و اعصيان، فساد خپل 

كله چي د  ټول شوى!!ې ټغر ئمخامخ شوي او د اقتدار 

څه نه دي  هيڅ ې نوېدلټه رارسېنو زوال اد هالكت دوى 

ړاندي شي او د زوال مرستي ته راو دوىچي د ېدلي نتوا

 سي!! ې ونيمخه ئ

و كي راغلى، آيتونېر په گڼ شم دا مطلب هم د قرآن

 لكه چي فرمايي:
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 22-21 المؤمن: 

ې وى د هغو ېدلي چي ليدلي ئځآيا په زمكي كي نه دي گر

ځواك ړاندي ول، تر دوى د گه وه چي تر دوى وڅنپايله 

ېر مضبوط ول؛ نو هللا ډاو په زمكي كي د آثارو له پلوه 

له  د خپلو گناهونو له كبله ونيول چي كي حال داسي په

لو چي خپې كبله څ ساتونكى ورته نه وو، دا له دهيهللا 

نو  ؛خو دوى كفر كولوې ړلي وروښڅرگندي نې پيغمبرانو ئ

 دئ. ځواكمن چي هغه سخت تعذيبوونكى هللا ونيول، يقينًا 

آيتونو كي د خپلو مخاطبينو پام ې مباركو په د قرآن

ړوي پايلو ته اځواكمنو او متمدنو قومونو بدو د هغو 

آيا دوى په زمكي ړې وه، وايي: ې غوره كچي د كفر الر ئ

ې ې، دړولې نه دي اڼي ئېدلي، د تاريخ پاځي نه دي گرك

گه وه چي تر څنپايله د هغو  چيړى ې پام نه دئ كته ئ

ځواك او په زمكي كي د آثارو ړاندي ول، تر دوى د دوى و

 ېر مضبوط ول؛ خو د خپلو گناهونو له كبله هللاډله پلوه 

ړاندي په و تعالى د هللا چي كي حال داسي ونيول؛ په تعالى

ې بد برخليك نه درلود، له د څ مدافع او ساتونكىې هيئ

مخامخ شول چي هر يوه ته خپل خپل ې كبله له دسره 

ښو سره ورتلل خو دوى كفر كولو نو څرگندو نله  پيغمبر

او په الهي عذاب اخته شول، دغه ړل مؤاخذه ك تعالى هللا

ځواكمن دئ او هم  تعالى هللايقينًا چي ښيي تاريخي پېښي 

 ت تعذيبوونكى. سخهم 
چي ې په گوته شوې هغه دوه وسيلكي ك آيت رې مباپه د

ې تكيه كوي پرپالو مؤمنانو په ضد ځواكونه د حقكفري 

پل تور برخليك ېدلي خڅكله نه دي توانې سره هيخو په د

چي ځواك ژغوري: )هغه ځان وې ړي او له الهي مؤاخذبدل ك

ى غولوونكاو )ېښي( ې مضبوط او هيبتناك برظاهر ئ

 .(مدنت

 :سره راغلىتفصيل له مزيد مطلب دا په بل ځاى كي 
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            :82ـ 83المؤمن 

ې وى؛ د ېدلي چي ليدلي ئځكي نه دي گر زمكينو آيا په 

ړاندي ول، تر دوى زيات ي تر دوى وگه وه چڅنپايله  وهغ

ېر ډاو په زمكي كي د آثارو له پلوه ځواك او د ول، 

شو چي  دفع نه كړىڅه كوم څه له دوى هغه نو  ،ړيپياو

گندي څردوى ترالسه كول. او كله چي د دوى پيغمبرانو 

چي ورسره ړه ښي وكې خوپه خپلي هغي پوهي ئړې وروښي ن

ډي چي دوى ملنره شول ړه ترسپه اڅه د دوى وه او هغه 

 ې.ې وهلپر

 ي:ځلېږمباركو آيتونو كي دا حقائق  ېپه د

  د ېـدلي چـي ځپه زمكي كي نه دي گرښمنان د حق دآيا

تـر دوى چـي ې وى په خپلـو سـترگو ليـدلې هغو پايله ئ

ړي پلوه تر دوى پيـاوځواك له هغه چي هم د ړاندي ول؛ و

چـي لـه پلـوه څه ځواكمن ول او هم د آثارو او هغه او 

پـاتي شـوي، خـو د خپـل كفـر او ې ړي او ترړ كهغوى جو

انكار له كبله له داسي بدي پايلي سره مخامخ شوي چي د 

څ ې وو هـيچي په واك كي ئـڅه دوى امكاناتو او هر هغه 

 ې دړانـدي ئـاو د الهي عذاب پـه وې گټه نه ده وررسول

 . ړېمرسته نه ده كدوى 

  گندي څرانو د دوى پيغمبرمخكنيو كافرانو ته كله چي

او علـم مغـرور په خپلي هغي پـوهي نو هغوى ړې وروښي ن

، هغـه علـم او ووورسـره غوره گڼلى چي ې شوي او هغه ئ

په صنعت او مدني چـارو ېدلي ول ې توانټ ئپوهه چي په م

ړي او دنگي دنگـي مكه آباده كزړاندي شي، كي تر نورو و

ې ې وينــا ئـد خپلو پيغمبرانـو پـر دړي، ړي كې جوبنگل

ې چي د خپل كفر، شرك، فساد او ظلم له كبلـه ډي وهلنمل

څه به له الهي عذاب سره مخامخ شئ، په پاى كي له همغه 

 .ېې وهلپرې ئډي چي ملنسره مخامخ شوي 

او  ووسائلو نوگځان په دغو پندښمنگورئ چي د حق 

ې د حقپالو ټ ئول او د هغوى په ممجهز و امكانات

 ړې: السه كې نه ده ترړې خو نتيجه ئمقابله ك

 ښت.ډېرد پلويانو  ـ1

 .ځواكمنيو له پلوه او امكانات ووسائلد  ـ2
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 .او مدني پرمختگتمدن  ـ3

  .فنون او تخنيك ـ4

 غولوونكى علم.او  يسطح ـ3

د چي ځواكونه زور او تزوير  ،زرد په بل ځاى كي 

او  تمثيلې څېرو كي ئپه فرعون او هامان  ،قارون

ې پايله ئږدي او ابل كي په مق معلصځوروي د هغه موسى ان

څېړي چي يوازي دئ او فقط بينات په واك كي لري، د 

 پايله داسي گڼي:ښتي ن

    

   

 

   

                                                                                                            

 81العنكبوت: 

ښو گندو نڅرچي موسى له او قارون، فرعون او هامان، 

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

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

قارون، فرعون او هامان،  وځواكونيعني د مصر دريو 

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

 عليهد موسى ، ې د نظام د فكري او ديني حاميانو(ئ

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

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

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

ې په دچي او امتيازات خوندي وساتي. خو ومو ليدل 

 ټله.گې ونه ۍ كي برالسي نشول او مسابقه ئسيال

 ړي او وايي: د قارون وينا راوځاى كي په بل 

    

      

     

     

      

   

                  :القصص

63                                                       

ړل شوى ما ته راك چيڅه نه دي پرته بل ې ې ويل: له دوئ

زه  چينتيجه ده پوهي او هنر  هغيو دولت( زما د )مال ا

ېر ډهللا تر ده د مخه  چيېدو پوهې نه په دې لرم، آيا ئ
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ى ړك ټولې تر ده زيات او رازور ئ چيړل خلك هالك ك داسي

او له مجرمانو د دوى  ېر وو؟ډې تر ده )مال او دولت( ئ

 .ږيېښتنه نه كپوگوالي او املونو( )د څرنگناهونو د 

چي لرم زما د هنر او څه ځواب دا وو:  د قارون

كي  ړوالس ته راواو زيار او زحمت نتيجه ده، په  ؛كمال

ړى يم پوروني مرهون او يېرزوپچا د احسان او ې نه د ئ

ده او تعالى  هللا!! وركولو مكلفڅه په چا ته ې ئاو نه 

ځواب كي په ده ته ورته مغرورو او بخيلو شتمنو ته 

چي تر ده د مخه مو داسي شتمن ي ږېپوهفرمايي: آيا نه 

ځواك او قوت تر ده زيات وو او ې چي هم ئړل خلك هالك ك

ړي ول او پل قوت او شتمنيو مغرور كۍ، خې شتمنهم ئ

په سخت عذاب اخته تعالى  هللاچي د غرور او بخل باعث شو 

د ېدو نو ې نازلپرعذاب تعالى  چي د هللا، هغه مهال شي

ېده، ې كترښتنه نه پوملونو( گوالي او ا)د څرنگناهونو 

گه او له كوم هنر څنچي شتمني دي ېدل دا ورته نه ويل ك

گناه د ارتكاب له او د كومي ې سره په استفاداو كمال 

ډاى سره به همدا له هر مجرم ب ړه؟!!تر السه كالري 

 ږي.ېمعامله ك

 همداراز فرمايي:

    

    

     

    

   

   

    

    

   

                                                                                              

    1الروم: 

ې وى د هغو چي ليدلي ئېدلي ځگرپه زمكي كي نه دي آيا 

د قوت له ړاندي ول، تر دوى چي تر دوى وگه وه څنپايله 

ې سپړلې تر هغه زياته ېر مضبوط ول او زمكه ئډمخي 

ې پيغمبرانو ئ، او ېړلسپچي دوى وه  (ړېودانه ك)

وى بلكي دوو اپر دوى ظلم نه كړې، نو هللا ښي وروگندي نڅر

 ځانونو ظلم كاوو، پلو پر خ

 ځوروي:يانو د تكبر او لويي پايله داسي انعادد 
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 97ـ  95فصلت: 

ښتنه او لويي غو ي كيمكپه ز هناحقپه  خو يانوو عادا

ت له قود  ږڅوك به تر مونې ويل: ړه او وئكو يطلبجاه 

هغه ې چړ پام ونه كې ې ته ئوي؟ آيا دړى ېر پياوډپلوه 

ږ له زمون ړي اوپيدا كې ې دوى ئچېر قوي دئ ډهللا تر دوى 

ځو كي مو تونده ې انكار كاوو. نو په سپېرو ورآيتونو ئ

چي په دنيايي ژوند كي سپك عذاب له، ې راوستۍ پرسيل

پكوونكى دئ، ېر سډڅكو، او د آخرت عذاب خو هرومرو ورو

 ږي.ېنه كې مرسته به ئ چي كي حال داسي په

    

    

   

  

 

وي ځ څرگند دري چي د خپل رب پر يوهنو آيا هغه  -14

ښايسته ې ورته ړني ئچي بدي كڅېر دئ د هغه چا په 

  ړى؟! ې كپلو هوسونو متابعت ئې او د خړى شوك

ځوروي: يوه د هغه ې انڅېر يمتفاوت ېدا آيت دو -(14)

و د بيناتچا چي خپله تگالره په بصيرت سره غوره كوي، 

دقت ه لوري په و پاهدافڅرگندو و اواضح ڼا كي د په ر

خپلي  نه دسره درومي، بله د هغه چا چي احتياط و ا

ږ ته غو غږعقل  كي د خپلانتخاب په ړنالري تگالري او ك

د ټاكلو كي په هدف خپل ژوند د موخي او  دنيسي او نه 
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 سو هواهوى د ، ء كوينااعتحكم ته وجدان او ضمير خپل 

ښكلي و ښايسته اړني كېړني بنده دئ او خپلي بدي او كرغ

سره ړه دوادا : آيا ښتيب پوخپل مخاط گوري!! قرآن

 دي؟!!  برابر

ې ږدي چي تر دږ مخي ته دا مطلب له هغه وروسته زمو

داسي ول چي ستا تر څومره او د كليو ې ويلي: ړاندي ئو

ېر مضبوط ډپلوه ځواك له ې د ې وايستلئته دغه كلي چي 

ې معنى د د ې نه وو.څ مرستندوى ئو هياړل ول؛ هالك مو ك

چي د مخكنيو هالك شوو ولسونو د استئصال او وركي دا ده 

عوامل او د حقپالو د بريا او فالح اسباب بايد په هغي 

و او حق پالد  ړې وه،چي دوى غوره كټوو تگالري كي ول

ژور توپيرونه دي، ړنالرو كي الو په تگالرو او كباطل پ

و وتمتفاېلو او د دوى د ب اتاو امتياز ونهتفاوتدا 

ټاكلو كي په برخليك د پايلو باعث شوي، د انسان 

هغه انتخاب لري چي دى  انسانډه د ون ېكنده او قاطعپر

ړه كوي نه هغه پلي فكري او عملي تگالري په اې د خئ

خپلو لري او كي په واك ې دى ئچي  وسائل او امكانات

وسائل او ذرائع دا روي، اې كپاره ئېدو لموخو ته د رس

ټه رسولى شي گځي او گرمفيد او مؤثر هال يوازي هغه م

كي او په غوره توگه وكارول شي، د يوه جهت چي په سالم 

د كه هغوى خو صالح او هدفمن انسان په واك كي وي، 

د هوى او هوس په ې ئكارونه مفسدينو په واك كي وي او 

رذائلو په گټه او  ۍبدكارظلم،  ،فسادحكم وي او د 

ې په خدمت كي وي تقويساد د استخدام شي او د شر او ف

 نهضتد هر ي، ېږۍ په اسبابو بدلهالكت او تباهو د ن

بريا او ماته د هغه په فكري او عملي تگالري او د 

د ه ه ند همربوطپوري  يه څرنگوالاهدافو او سياستونو پ

د نهضت ي پوري چي څرنگوالو په او امكانات ووسائلهغو 

د ې سمبال دئ، رپدښمن ې يا ئې په واك كي لري، ړي ئغ

ټولنيز انقالب او تحول كي مصداق په هر حقيقت مسلم ې د

ظاهر چي  گورو جابر واكمنانگنده توگه كتلى شو، څرپه 

د دوى د جابرانه او ښي ېبرمستحكم ځواكمن او ې ئ

پيل شي چي څون و پاړپه ضد به د داسي كمزورو وگۍ واكمن

 ، وسائل اوږې لېر ئاو كمزورى، شم ضعيفې ئسنگر 

گورو ې وروسته به مودډي له لنخو محدود، ې امكانات ئ

چي د دغو مغرورو واكمنانو اقتدار به د همدغو كمزورو 
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د دغو پېښو په  قرآنېږي. انقالبيونو په الس پاى ته ورس

و بيناتتوجيه او تفسير كي وايي: چا چي خپل تگلورى د 

پېڅلي ڼا كي د سپه رمشعل ې ټاكو او د همدڼا كي وپه ر

په هيڅ توگه له هغه چا سره نشي ځېدو په لور وخوهدف 

ښتنه د هوى او هوس په غوچي خپل تگلوري ېدى برابر

ټاكي، په تياره كي له كوم مشعل پرته د نامعلوم او 

او يز يتمښه او بد له د مجهول هدف په لوري درومي، 

ښايسته ورته ړني كوني غبد يوي او خپلعاجز تفكيك 

 ېښي. بر

آيتونو كي راغلى، ېر گڼ شمپه  آنهم د قرمطلب دا 

 :لكه دا

    

    

     

    

    

   

                                        

  966االنعام: 

ڼا مو او داسي رړ ژوندى كرا مو، بيا ړ وومچي آيا هغه 

گ كولى شي، كي تخلكو په ې سره په هغچي ړه په برخه كور

ې چي ترپه داسي تيارو كي وي چي چا ته به ورته وي هغه 

ښايسته شوي څه كافرانو ته همداسي هغه وتونكى نه وي، 

  ې كوي.دوى ئچي 

ېري مهمي او اساسي خبري ډڅو كي مبارك آيت  ېه دپ

 ې:په ايجاز او اختصار سره شو

 ند، ه كگ او ايمان داسي دئ لكفر داسي دئ لكه مر ژو

 ېر.څپه ژوندي ېر دئ او مؤمن د څپه ړي كافر د م

 ړ پـه برخـه كـايمان ور تعالى چي كافر وو او هللاوك څ

 ړ.ژوندى كرا تعالىړ وو او هللا چي مداسي دئ لكه 

  په چي څراغ ڼ ښود كتاب داسي دئ لكه روالر تعالى هللاد

 ښيي.تياره كي انسان ته الر 

 په و كڼا كي انسان كولى شي د خلپه رڅراغ ڼ ې رود د

، ښـمنړي، دوسـت او دښانه كځان ته رو الرڅ كي د تلو من

ړي لوژني، ېپو ښه او بدصالح او طالح، مؤمن او منافق، 

 گونه ورته جوت شي.ړنگډونه او يني، خنژوري وواو 
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 چـا تـه ټولني كي هغه ې كفري په يوايمان انسان ې ب

كـي پـروت وي او د وتلـو تيـارو ړو ېپرپه چي ورته دئ 

 .ې بندي ويپرټولي الري 

  د جهـل، شـرك او كفـر هغـه په حقيقت كـي دا تياره

ې سـيورى گو ئـړه، دماغ او سـترپر زچي د ده تياره ده 

ړي، د ده احساسات او ې مختل كمعيارونه ئړولى، د ده غو

 ې.ړښايسته كې ورته ئړني بدي ك يپلخپلي، ځې مشاعر ئ

 كوم د عقـل او وجـدان ړه سره برابر دي؟ آيا دا دوا

    ڼي؟!گړه برابر وخاوند به دا دوا

 فرمايي:ځاى كي بل په قرآن په دې اړه 

   

  

  

   

  ... 

                                                                             

  65الحديد: 

ل او ږېو سره ولبيناتمو له مبران غپيچي خپل و يقينًا ا

ه عدل چي وگړي پ ړكتاب او ميزان نازل كله دوى سره مو 

 شي... م ئاو انصاف قا

ڼا گندوونكو آيتونو په رڅرد د هللا د كتاب هو؛ يوازي 

ې او په مرسته د عدل او قسط د اقاماو د هغه ميزان كي 

د خپلو  تعالى پلي كولو امكان ترالسه كولى شو چي هللا

ې الري يوازي له دېږلى، ږ ته رالپيغمبرانو په الس مو

و له الهي معيارونېري مخه ونيسو، ت كولى شو د ظلم او

او تفكيك تشخيص د عدل او ظلم او د حق او باطل پرته 

معيارونو د الهي مالك او معيار چي هغه هر ممكن نه دئ، 

ېدلى ټوكاو هوس را هواله يا مطابق نه وي و موازيناو 

 .ړاندي شوىد توجيه لپاره وظلم او تجاوز او يا د 

مؤمنانو بريا داسي  كي دجگړي  پهد بدر قرآن  

 :تعبيروي
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  36االنفال: 

ډي څنپه لري ډي كي وئ او دوى څنې ږدپه نچي تاسو كله 

پلو كي وعده په خكه مو ښته، كي او كاروان له تاسو ك

خو د ړى وو، كې كي تخلف ې وعدپه دحتمًا به مو  ىې وړك

ېدونكى وو، تر چي كړي چي هللا هغه كار ترسره كپاره ې لد

پلوه هالك له  ې(د بينه )عقيدچي شي څوك هالك څو هغه 

چي د )بينه( له لحاظه پاته شي ژوندى څوك شوى او هغه 

 ېدونكى دئ.پوه اورښه چي هللا ژوندى دئ او يقينًا 

ړي سره هغه لورى هالك گې جپه دښتل غو عالىت هللايعني 

ېر دئ او څپه ړو پلوه د مچي له فكري او اعتقادي شي 

چي له فكري او په برخه شي ژوندون ورچا ته هغه 

 پهړ دئ، د بدر ېدو وپاته كژوندي پلوه د اعتقادي 

ې د چي يو ئميدان كي دوه داسي لوري سره مخامخ شوي 

پلوه برالسى ېر له د شم گياليونظامي تجهيزاتو او د جن

او وروسته ېوتى پرپلوه سخت دئ خو له اعتقادي او فكري 

ږ ې لله نظامي لحاظه كمزورى، تجهيزات ئپاته، بل لورى 

ې كم، خو له فكري او اعتقادي ېر ئگياليو شماو د جن

ټه گپه ه د هغه لوري ړگ، جپرمخ تللىلحاظه برالسى او 

څوك له دئ او هغه ژوندى په فكري لحاظ چي پاى ته رسي 

ړو ته ورته پلوه مچي له اعتقادي ږي ېسره مخامخ ك يمات

 ښيي.حقيقت خلكو ته عمالً وچي دغه ښتل دئ، هللا تعالى غو

له نظره د ماتي، ذلت او په الهي عذاب د  د قرآن

 دا دي: دالئل ېدو اساسي عوامل او اخته ك

 امكاناو تداوم  ءبقاد  :مغالطهونو كي الف ـ په معيار

مضبوطو ر پيسر دئ چي هغي تگالري كي مضمر او مپه 

كافر ټونو مبتني وي، ونو او بنسبنياداعتقادي او فكري 

 ښانگند او روڅرلپاره تشخيص ښه او بد د د چي وگړي 

 په ژوريړه په اړنو پلو بدو كمعيار او مالك نه لري د خ

ې كي وي، د خپلو بدو عملونو قباحت نشي درك مغالط

چي له خپلي فطري انساني الري ېږي پوهنه ې ، په دكولى

ډ كي ډنړى، د گنده عملونو په ناولي ې انحراف كئ

بوى نشي احساسولى، پر  بدډ ډنمتعفن ې د دېوتي، پر
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بايد چي څه فخر كوي خپلي بدي وضعي راضي وي، پر هغه 

چي هغوى د باعث كېږي ې د دمغالطه  ېدلى، داې شرمپر

او  هړه بياكتنپه االري ړنخپلي غلطي تگالري او ناسمي ك

د هغو انساني معيارونو شخصيت پل ړي او خونكتجديد نظر 

چي فطري انساني معيارونه ړي مطابق اصالح او عيار نه ك

څېړل شوى، آيتونو كي ېر په گڼ شم د قرآنمطلب دي. دا 

 لكه دا: 

    

    

    

                                                                                                                                              

 38االنعام: 

رته ږ عذاب وزموچي ړه ې هغه مهال زاري ونكنو ولي ئ

څه ورته ې سخت شول او شيطان هغه ړونه ئخو زراغى، 

 چي دوى به كول.ړل ښايسته ك

او ته ړپچي كله كله انسان داسي ښيي  آيتدا مبارك 

ړه او دماغ پر زې ې سخت شي، شيطان ئړه ئچي زږي ېورس

ټول غلط ړي، ې وربدل كړوي، معيارونه ئسيورى وغو

كه مصيبتونه ې حالت كي په دړي، ښايسته ككارونه ورته 

ې دپه . پل رب ته رجوع نه كويهم ورباندي راشي نو خ

د هر په تبليغ سره چي يوازي ږي ېښوونه كږ ته الرسره مو

ځكه داسي خلك هم شته ، ېدو طمع ونه لرود هدايت كچا 

ونو نشي هگناچي ستر ستر مصيبتونه هم دوى له 

  ځولى.گررا
    

   

  

   

       

                  

 130االنعام: 

پلو ېرى مشركينو ته د دوى شركاوو د خډاو همداسي 

ې په هالكت كي ئچي پاره ې لړ، د ده كښايستژل زامنو و

ښتلى ړي، او كه هللا غوپل دين ورته شكمن كځوي او خوغور

پلو په خنو دوى ړى، وو كنه نو دوى به دا كار 

 ږده.ېپرافتراءاتو كي 

چي مشركينو ته د دوى شركاوو د اوالد شوي  دلته ويل
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كي  پامپه ړه الندي خبري ې اپه دې وه، ړښايسته كژنه و

 وساتئ:

 شرك دوى دې وينا مراد يا دا دئ د د ې حـد تـه چـي 

 ژنه ورته سم كار معلـوم شـياوالد و پلچي د خرسولي وو 

پيرانـو او مشـرانو،  مـذهبيهغـو چـي د دوى او يا دا 

چــي د شــرك حــامي او مبلــغ او د قبــر او بــت و مشــائخ

   .ړي ووچمتو كژني ته ودي مجاورين ول، 

  هالكت ې په دانو پالو مذهبي مشردغه شرك او دغو شرك

ته شـكوك او ې دوى ړه ئپه اد حقيقي دين او ل ځوكي غور

 .ړولشبهات راوال

 فرمايي:ړه په افرعون د 

   

    

     

      

 86مؤمن: 

ړى شو او له ښايسته كعمل همداسي  او فرعون ته د ده بد

پرته  ۍړول شو، او د فرعون تدبير له تباهسمي الري وا

 .څه كي نه ووپه بل 

د ټول كركجن او بدغوني اعمال، فرعون ته خپل 

په توگه ساتل، ځو ې د وينڼي ئانو زامن وژل، لوممظلو

ټولو شتمنيو خاوند ځان د مصر د طبقاتي نظام حاكمول، 

ښايسته نور ظالمانه كارونه ورته  ټولگڼل ... او 

 ېدل!!!ېښبر

چي خپل هدف او جهت د څوك دئ كافر هغه  :سپالنهب ـ هو

د ، نه ږديږ غوته ټاكي، نه د عقل وينا هوس په حكم 

ښتني ته اعتناء كوي، ړه مني او نه د عدل غوېكپرعلم 

ضوابط او مقررات عادالنه انساني ړنو كي نه په خپلو ك

 په هركوي، تبعيت ي له هوى او هوس ك كار هرمني، په 

په پام اهداف څلي انساني كي سپې او هر اقدامځ كي دري

ېدو ته د رس واهدافېوتو منحطو اوپراو نه كي نه لري 

لكه چي قرآن التزام كوي، حد ې او ضابطڅ په الر كي د هي

 كريم فرمايي: 
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 51القصص: 
ې ونه منله( نو ړ )ستا بلنه ئځواب درنه كې نو كه ئ

، او پل هوى او هوس متابعت كويچي دوى د خشه پوه 

له الهي چي څوك وي  ىې الرچا به زيات بتر هغه 

چي ړى، يقينًا كپل هوس متابعت د خې پرته ئښووني الر

 ړي نه هدايتوي. گظالم و سيهللا دا

 فرمايي: همدا راز

    

   

   

     

   

   

    

    

    

     

   

   

   

                                                                                       
 967 -965االعراف:

ه مو آيتونپل چي خلوله وقصه چا او دوى ته د هغه 

له الروركو ې شو او پسې ووت او شيطان ورخو ترړل، ورك

ړى وو ړ كې سره به مو لوپه دښتى نو كه مو غو څخه شو.

پل خ پهښت(، او پاتى شو )ونپه لور تلخو هغه د زمكي 

ې يد پربرپي ته ورته دئ، كه سې ئې شو، نو مثال پسهوس 

ژبه راباسي، ې هم ږدېپرې ژبه راباسي او كه ئې هم كو

ړي، تكذيب ك ېئ چي زما آيتونهدا د هغو خلكو مثال دئ 

 ړي.چي فكر وكړه ې ورته بيان كنو قص

وينا ړه يوه جامع په اعلماء سوء  ځل بيا د دلته يو

څه علم د كتاب  تعالى چي د هللاړه په اچا ې، د هغه شو

ړي او د ې وكپرعمل چي ځاى په ې ړى شوى، خو د دورك
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ڼا وتلى، ې رله دړي، ژوند وكڼا كي په رښوونو الهي الر

ې ښود او استاد ترشوى، يعني د شيطان الرې پسشيطان ور

، ړ شيوال يپسپه شيطان چي دى ځاى ه پې د دړ شوى، جو

ېروتى وو او نور پله تپه خروان شوى،  يپسپه ده شيطان 

ې په ده كي د داو ى لښتغو لىتعا هللاكه . يېرايستلې تئ

ې ړي درجده ته لوې ئسره به علم ې په دړتيا وى نو و

آخرت كي د جنت  پهعزت او ړ دنيا كي لو پهې، و ېړورك

پاره گ لړ ت، د لوښتوري ونپزمكي  پهړ مقام، خو هغه لو

ې همته وو، ، بنه درلودلوزرونه ړي او مضبوط پياوې ئ

و تكذيب ته آيتوند  لىتعا هللااو د مخالفت حق ې د س ئاو

ې ې او وئړې كار مالمت كپه دې ، كه ئې دهړلكلكه مال ت

پلي مخي ته ې خپله خوله نه بندوي او كه ئې هم خټر

پي ته ې هغه سڅه ورته ونه وايي هم، مثال ئې او ږدېپر

ې وي او ې راوتلژبه ئچغه!  :ېچي كه ورته وواي ئورته د

ېر وضاحت ډپه ي ۍ برخ. د آيت له وروستې همږدېپرې كه ئ

ړل شوى پاره راودا مثال د هغو خلكو لچي ږي ېسره معلوم

د دين  تعالى ژبو سره د هللاېرو ږدو او تپلو اوپه خچي 

 .مخالفت كوي

چي له  ي تههغه سپداسي كس سپي ته ورته دئ، هو؛ 

ږى چي تږي ېې داسي معلومژبي ئې ظاهري وضعي او راوتل

دا چي دا د ده  حال ېې ژبه راوتلېري تندي ئډله دئ او 

ړاو نه لري، هوسپال څ تطبيعت دئ او له تندي سره هي

ړو انساني اهدافو ته پك، لوسې ته ورته وي، هم دانسان 

الندي مقام له اوچت او شريف انساني له اعتناء عاجز، 

په حضيض كي نسكور شوى، حرص او  طمع، دنائتد ېوتى، پر

كچه وينا،  ېبه لهچي يوه شېږدي پرې نه ئهوى او هوس 

ښتنو له غلطو ويناوو او غواو حرص منصرف شي او  يطمع

 ړي. پله خوله بنده كخ

 فرمايي:ځاى كي بل په قرآن 

    

    

                                        

 43الفرقان: 

پله هوى او هوس چي خړى ام نه دئ كپآيا هغه ته دي 

ې پرنو آيا ته ځولى، گرځان ته اله )معبود( ې ئ

 ې؟وكيل ي
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پالو سره چي له حق او حقږ ته وايي مودا مبارك آيت 

گان پل هوس بندچي هغوى د خد مخالفت وجه دا وي ځينو د 

چي حق ېږدي پرې ته نه ې دگي ئ، د نفس او هوس بندوي

گرتيا ملان شي او د هغوى په الر روپالو ومني، د حق

 ړي، وك
 فرمايي: كيخطاب و ته په په بل ځاى كي بني اسرائيل

 ...   

    

  

   

  

  36البقره: 

 چيړل څه راوهغه  پيغمبر درتهكوم  چينو آيا هر كله 

، ړهښتنه مو وكغو ښول، كبر او لوييستاسو نفسونو نه خو

 ! !نئژځيني وړل او كځيني مو تكذيب نو 

يانو سره داع وړه سواندز لهپيغمبرانو او له يعني 

ي او د ښتونكځان غو چيد مخالفت يوه لويه وجه دا وي 

پلو د خ په بلني او دعوت كيگان د دوى هوى او هوس بند

گوري. د دوى د مخالفت وجه ښووني الرښتنو خالف غو ينفس

گرانو كافي يا دعوت يپوهېږپه حقيقت نه  چيدا نه وي 

 عليهي. عيسى ښېاو مقنع دالئل د دوى مخي ته نه وي ا

، خو د ېړراو نښيڅرگندي بني اسرائيلو ته څومره  السالم

ې پاره ئژلو ل، د ده د ويړراوايمان پرې  چي پر ځاىې د

 په اور كيړول، ځپه صليب وې ، د ده ياران ئړلهمال وت

جنايت  هيڅې له پاره ئځورولو لاو د دوى د  چولې وائ

 .  ړهډډه ونك

 فرمايي:همداراز 

     

   

      

    

   

     

       

    

 961البقرة:  

نه نصارا، كله له تا راضي شي او او نه به يهودان هيڅ
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)ورته( ووايه: ، ېروان نه ش يپسدين  پهد دوى  چيڅو تر

هوى او  پهه او كه د دوى ښوونه دنه الروښويوازي د هللا الر

څه برخه تا ته د علم  چي ېړوال له هغه وروسته يپسهوس 

او نه كوم  به نه كوم موال ترالسه كړې هللاراغله، نو له 

 .تندوىمرس

   

    

    

    

   

    

  

     

    

    

    

   

  

     

ړى ې وعده وركد هغه جنت مثال چي متقيانو ته ئ -13

ې دي )داسي دئ(: په هغه كي د داسي اوبو ويال ېشو

چي خوند ې ږي، او د داسي شيدو ويالېچي نه گنده ك

څښونكو ې چي ږي، او د داسي شرابو ويالېې نه بدلئ

ړى ې چي صفا كته خوندور دي، او د داسي شاتو ويال

ې دي او د ېوول مډاو دوى ته په هغه كي هر شوي، 

چي څېر وي چا په )دا به( د هغه  اښنه، آيپل رب بخخ

ې په اور كي تلپاته دئ او داسي گرمي اوبه به پر

   ؟!!ړيټې كټوې ټټوې به ئ ېچي كولمېږي څښل ك

گانو؛ او د هوس د بندډلي؛ د متقيانو ړه دا دوا -(13)

په  ،كي آخرت دي او نه په يبرابركي سره دنيا نه په 

 جهنمپه كي تلپاتى وي او بل  په جنت كي به يوآخرت 

په برخه وي ې ونه ئنعمتړ چي د جنت پراخ ې وو د د، يكي

 ېښل شي او بل د دې وبخاو نيمگړتياوي او اشتباهات ئ

يوه له حرامو او كي وي. دوزخ چي د تل لپاره په مستحق 
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نعمتونه به پاكيزه پراخ ډډه كوله نو د جنت گنده وو 

د  ،ډډه نه كوله، بل له ناولو او حرامو په برخه شيې ئ

په دوزخ كي وي او ې بلول، نو اوس به فتنو اورونه ئ

 ړي.ې قطع كئ ېې داسي گرمي اوبه چي كولمڅښاك ئ

ړني او كډلو ړو كي د دغو دوا چي په دنياڅنگه لكه 

كي او هغه مهال په قيامت  ژور توپيرونه لريې نتائج ئ

ېږي او متناسبه جوت كج نتائد عملونو بشپړ او كامل چي 

پراخ ځ ډلو تر منړو ږي د دواېمرتب كې پربدله 

ړنو ته ورته به خپلو كړه دوامشاهده كېږي. توپيرونه 

 .بدله ترالسه كوي

 توضيح كوي:ت كي داسي آيبل مطلب په دا قرآن 

    

     

    

     

    

                                                                  

  85الرعد: 

ې ړى شوې وعده وركچي متقيانو ته ئد هغه جنت مثال 

ې ې( ئېوړه )مږي، خواېبهې الالندي ويې ترچي( )داسي دئ 

پايله ده ړو گې هم، دا د هغو ودي او سيورى ئ هپاتتل

 پايله اور دئ.ړه، او د كافرانو ې وكچي تقوى ئ

 فرمايي:كي ځاى په بل 

    

    

   

   

    

   

   

                    

 43ـ  41ت: المرسل  

سيورو وي او و خوا ته چينبه د اران گزېپره يچې شكه ب

په وجه . د هغو عملونو ېړي ئغوا يچې ومېهرراز و ا. يك

ږ خو ونم كول.به  تاسو يچښئ څه خوند خوند وخورئ وپې ئ

ځ د ور ېدپه افسوس  .بدله وركوو ينېكانو ته داس

 په حال.مكذبينو 

د ونو تر سيوري وي،  يپه جنت كبه اران گزېپره
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ته  يمخې ې ئوډول هغه مېډول ، چينو شاوخوا كي، د الندي

ول،  كي مقابلپه و مكذبيندوى د ړي، ې غواړه ئز چي

له ې ايمان درلود، هغوى پرڼو، دوى گايامت دروغ هغوى ق

په آخرت او الهي  يچاو خيانت ته الس كاوو جرم ې كبله د

گناه او له ې كبله له دې باور نه وو، دوى ئې محاسب

 هللاپه قيامت، د  چيگار ول زېپرهځان ساتو او خيانته 

ې باور وو، ې ئاو الهي محاسب ېدوي ودرړاندپه و تعالى

په هغوى د دوزخ ېله وي، پايله له هغوى بې ئځكه به نو 

و چيني او دوى د جنت د ونو تر سيوري الندي، د ړو كلوخ

 هللاي ته!! نېكانو ته د ې مخې ئوي او هرراز مېشا وخوا ك

ږ به په دوى دا غ جنت كيپه ! وي! بدله داسي تعالى

مقام  ښئ، تاسو د همدېڅپه خوند خوند وخورئ و چيږي ېك

په افسوس افسوس د مكذبينو . ړ ياستو واو دغو نعمتون

 حال.

 :همدا راز فرمايي

    

     

    

     

     

      

      

    

    

     

     

    

   

   

   

   
 97-9الغاشه:   

په به  ېڅېرڅه ؟ ېښونكپولى دئ خبر د آ رسېدتا ته آيا 

به سره  يځننو. ستومانهاو  ېړست. ېدونكېوېر ويځ ور ېد

نه به وي  .ېچين ېتود ېي به له يوړوبېږخ اور كي.

وربولى شي څبه . نه يټپرته له اغزن بوخوراك دوى لره 

ه ځ بغه ورپه د .ړلى شيچاره ك او نه خو به د لوږي

ه شأن يعالڅو. پلو هپه خراضي  ښي وي.خو ېڅېرځيني 
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كي  ېپه د نه به اوري هلته بېهوده وينا. .جنتونو كي

جامونه هري و اړ تختونه. كي لو ېپه د .ېچين يجار يو

و ا ښتونه.بال ليكه ږدول شويپه و ي. ادلوښخوا ته اې

 .ونهفرشخواره نفيس 

و پايله داسي كفارد قرآن كريم  گورئلكه چي 

توري، ې ې ئڅېر، په اور كي به وي دوزخد ځوروي: ان

سپكوونكي په ې، ېدلړې غود يأس توره پرده پرې او سپېر

، او د دوى په مقابل كي د معذباخته او عذاب مهين او 

ونو كي جنتړو ړو لوپه لوځوروي: داسي ان حالتو مؤمنان

سوكالي برخمن، د جنت د ونو رفاه او ډول هر به وي، له 

ډول نعمتونو ډول الندي، پر تختونو ناست،  تر سيوري

ړاندي په وږ زموځورونه ېل انېل بدا ب قرآنړي، احاطه ك

ږدوي او په مكرره توگه دا يادوني راته كوي چي مؤمنان 

ېز الندي د كاذب شأن او شوكت تر اغځواكونو د كفري 

د مترفينو او مستكبرينو رفاه، راحت، پراخ رانشي، 

د ړاندي په وونه غولوي، د هغوى  ېوسائل او نعمتونه ئ

ړي، ذلت او دنائت ته تسليم نشي، او ونه كاحساس حقارت 

ځو څو ورنكى او د وپاى كي به دا غولوچي په وي  متيقن

پكاوي او ې ذلت، سكاذب جاه او جالل پاى مومي، پاى به ئ

 ړۍتل د عزت، سعادت او سرلوبايد شديد الهي عذاب وي، 

په ې ي چي په آخرت كي به ئهغه حالت په پام كي ولر

حقير او ځان دي څ حالت كي څكله او په هيېږي، هيبرخه ك

 چاره نه گڼي. ې ب

   

    

    

   

    

    

  

     

ږ نيسي تر چي تا ته غوځيني داسي دي او د دوى  -16

په ې نو هغو ته چي پوهه ئځي؛ چي ستا له خوا ووهغه 

څه وويل؟ دوى هغه ې همدا اوس ئوايي:  ېبرخه شو

گولى او په ړونو مهر لچي هللا د هغوى پر ز ړي ديوگ
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 هوسونو پسي تللي.خپلو 

دئ چي ان سانناپوه و اسفيه كي يو اصل په  ـ كافر( 16)

ېښى، د هوى او هوس بنده شوى، وزگار پرې ئ عقلخپل 

ړولى، د پل تور وزر غوړه او دماغ خپالني د ده پر زهوس

ړى، چي ې عاجز كپر هغه له ايمان ئحقيقت له درك او 

ناوو او ويدعوتگر ړه سواند مبلغ او فكور كله د كوم ز

په  ّـ هللا رسولڅه هم د كه ړ شي؛ ېدو ته اونو اورنصيحت

ې پرېز يوازي څه اغنه ېزمن مبلغ او دعوتگر وي؛ څېر اغ

ې ورته نه پرانيستل ړه ئړه او دماغ دنه كوي او د ز

د تبليغ او نصيحت په پاى كي له نورو ېږي بلكي ك

 پوه نشوم!!ې زه خو پر !!؟څه وويل: ده ښتيپو

د هوى او غرور، تكبر، د ړي وگكافر ئ گورلكه چي 

ړنو بدوالى نه احساسول او د خپلو گنده كهوس بندگي، 

تمتع، او څېر ې گڼل او له نعمتونو د څارويو په غوره ئ

څنگ سفيه او كمعقل دي، د ېر نورو خصلتونو تر گڼ شم

ناپوه چي د گندو حقائقو له درك عاجز دي، دومره څر

په  معلص هللا رسولوتلو او د ډي له مهمي غونې دعوت له يو

ېزناكي وينا له ېزمن داعي او مبلغ د اغڅېر د يوه اغ

ړاندي ې وېبڅو شدا ښتي: ېدو وروسته له نورو پواور

ې ېزناكي وينا ئې اغيعني له د څه وويل؟!! معلص هللا رسول

له  كي حال داسي پهتش الس او ړي، څه نه دي ترالسه كڅ هي

ښتني پوړه طالبو په اځي چي له نورو د وينا د مډي وغون

آيتونو كي د كافرانو دغه ېر په گڼ شم د قرآن كوي!!

 لكه چي فرمايي: سفاهت ته گوته نيول شوي، 

    

    

     

    

    

     

                                   0ـ  6 ة:البقر 

ې وئ چي دوى برابره دهه پ ؛يكافران شو چييقينًا هغه 

پر ړي. هللا د دوى ، ايمان نه راوېې ونه وېرويا ئ ېوېرو

ې ئگو پر ستراو  گولىمهر لو غوږون رپاو د دوى  ړونوز

 ه ستر عذاب دئ. تاو دوى  پرده دهړې ځانگ

 فرمايي:كي  بل ځاىپه 
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 961االعراف: 

ېريانو او انسانانو پپاره مو له لچي د دوزخ او يقينًا 

دى نشي، ېپوهې پرړونه لري خو دوى زړي، پيدا كېر ډ

ې پرږونه لري خو ې ليدى نشي، غوپرگي لري خو ستر

الزيات بلكي ېر دي څپه و يڅاروېدى نشي، دوى د اور

 ې خبره دي.او بغافل الروركي، همدا دوى 

د چي:  ځاى دئهغه چا جهنم د  ښيي:ږ ته دا آيت مو

په عالم كي ږي، ېستل كيپراننه  تهې حقيقت ړه ئړه دز

چمتو ېدو ته ښو عبرت نه اخلي، د حق وينا اورله خورو ن

ې نه ږونه لري خو هغه كار ترگي او غو، سترړهنه دئ، ز

د حيواناتو ړو سره بايد ترسره شي، په دغو غچي اخلي 

 ټ دي. ټيپه فهم او بصيرت كي ېر او تر هغوى هم څپه 

  

   

     

ړ او د ت كاې ورزياو هغه چي هدايت شوي هدايت ئ -17

 ړه.په برخه كې وردوى تقوى ئ

كي هغه مقابل په ډلي پوه ه او ناسفيۍ مخكند ـ  (10)

ې د دې ئوجدان حساس و امير ضښ ويچي گورو ړي مؤمن وگ

له هر نصيحت  ،ېږيري وينا ژورو ته رسچي د ه كېږيباعث 

ې پر مخ ړي ئد تمعرفېږي، د برخمن كپه پراخه پيمانه 

په ې او كمال ئ رشدي و اخالقافكرى ېږي، پرانيستل ك

 .ږيېې زياتي ئو پرهيزگاراتقوى ږي او ېبرخه ك

حق او حقيقت  چي د ايمان په پلوشو كي دړي هغه وگ

غو ايماني دي چي د داو مصمم وي هدايت شلوري ته 

په مستقيمي الر درومي، دا عزم به ڼا كي په رښوونو الر

مواعظ او داعي او واعظ شي چي د باعث ې ئډ او هو

تقوى ې د ړي او ورو ورو ئالزيات هدايت كې ئارشادات 
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 ته ورسوي.ارفع مقام  لوړ او

آيتونو كي دا مطلب توضيح شوى، ېر په گڼ شم د قرآن

 :راغليلكه چي 

    

    

    

   

   

   

    

   

   

                                                                  

 965 ـ 963التوبه: 

ځيني شي نو د دوى ړى كچي كومه سوره نازله او كله 

ړ؟ رزيات كوستاسو د كوم يوه ايمان ې( )سورې وايي: د

په ړ؛ ې ورزيات كړى ايمان ئې راوچي ايمان ئنو هغه 

ړونو كي په زچي چي خوشحالي كوي. او هغه داسي حال كي 

ړه ه كپليتي ورزياتې پليتي ئپر ې بيماري ده؛ د دوى ئ

 چي كافران ول.ړه شول په داسي حال كي ماو 

 فرمايي:داراز هم

   

    

                           

 71العنكبوت: 

ړى حتمًا به خپلي الري ې جهاد كپاره ئږ لاو هغه چي زمو

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

ې: د ې شوو سره دوه وعدمجاهديند هللا د الري له دلته 

ې به د ي د هدايت دروازنې، يعاو )معيت( وعد )هدايت(

پر الرو د او سعادت  ، عزتزي، د برياپرانيپر مخ دوى 

ښوونه گام كي به د دوى الرپه هر تلو توفيق به وركوي، 

ېدو سعادت به ړو ته د رسپوړو او رشد لوكوي، د هدايت 

ې څوكي ته به ئړي په برخه كوي، او د )احسان( لوې ئ

 ې برخمن كوي.پلي ملتيا او معيت به ئاو له خرسوي، 

 فرمايي:او 
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 6االنفال: 

ړونه ئى يادونه وشى زهللا د كله چى مؤمنان خو هغه دي 

ولوستل شى ايمان ئى ې پرآيتونه  چى د دهاو  ېږديرو

 ي.پل رب توكل كوپه خړى او ك زياتور

 په بل ځاى كي فرمايي:

   

    

   

     

   

                                                                                            

 66االحزاب: 

ې ډلي )لښكري( وليدلې وئډلي او كله چي مؤمنانو هغه 

دا همغه څه دي چي هللا او پيغمبر ئې له موږ سره ويل: 

كړې وه، او هللا او د هغه پيغمبر رښتيا ويلي، او ژمنه 

 .او انقياد گر د دوى ايمانړ مې نه كئ زيات

د  ؛ړاندي دروميښي وځالندي كرهغه چي د ايمان په 

 او نصير يهادڅوكو رسي او ړو تر لو ۍتقوى او پرهيزگار

عنايات او د دوى مل كوي او خپل تأييد او معيت خپل رب 

ې ساتي، ئكيد او مكر له دښمن ورپه برخه كوي، د  بركات

ې ورته ځته كوي او عاقبت ئا رامنې آسانتيپه چارو كي ئ

 .ځويغوره گراحسن او 

 فرمايي: قرآنلكه چي 

     

                                                             

 963النحل: 

 ېئ( نهځان سات)چي تقوى چي هللا له هغو سره مل دئ يقينًا 

 محسنين )احسان كوونكي( دي.چي او هغه ړه وك

 :دايا 
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 17االعراف: 

 موږې درلودى نو ئ ىړى وى او تقوكه كليوالو ايمان راو

ې د د بركاتو )دروازي د زمكبه حتمًا د آسمانونو او 

په ڼلو، نو گ، خو دوى دروغ وې وېپرانيستپر مخ( دوى 

 دوى كول. چيڅه مو ونيول هغه 

 فرمايي:كي  ځاىبل په 

    

   

    

    

     

                                                            

 961آل عمران: 

ړي او كه كوم ك فهې خي دا ئه درورسېږښېگڼكه كومه 

ځان ساتنه او ښ شي او كه صبر خو پر دېي ړاو درورسېږك

شكه چي  ېرسولى، بدر نشيهيڅ تاوان  ېد دوى دسيس ئړوك

 هللا د دوى په كړنو محيط دئ.

تدابير دښمن په نتيجه كي به د  ىاو تقويعني د صبر 

خنثى كېږي چي ېز او ې اغډ او بله شنې كبله داو دسايس 

ړې، رب پر كافرانو احاطه ك ياو پالونك يستاسو ساتونك

ۍ له د واكمن تعالى څي داسي نه دي چي د هللاد دوى ه

ړې، د ې احاطه نه وي كپر تعالى هللاې بهر وي او دائر

كي زم يټولپر  ۍكرس اقتدارۍ او رب د واكمنمالك الملك 

د جندهللا په چي ېږدي ه پر، نهدمحيط  ونوآسمانټولو او 

 ړي.وركنتيجه څي ښكرو هشيطان د لد ضد 

 فرمايي:ړه و په اجئنتاد تقوى دا راز د هم

 ...     

    

     ....                      

  3-2الطالق: 

ړي هغه ته به )له هم ځان ساتنه وك چي له هللاڅوك ... او 

په داسي توگه به رزق ړي او او غم( د وتلو الر برابره ك

 ې نه كوي...چي گمان ئړي ورك

      

                                                                          
 3الطالق: 

به په خپلو چارو كي ته ېږي هغه ېرڅوك چي له هللا وو وا
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 ړي. ځته كآساني رامن

ړې له متقيانو سره د زمكي د وراثت ژمنه ك تعالى هللا

 فرمايي: چي قرآنده، لكه 

   

  

     

    

   

                                                                                                  

 963االعراف: 

 ړئ او صبروويل: له هللا مرسته وغواپل قوم ته موسى خ

نو گاپلو بندپرته د هللا ده، له خزمكه خو له شكه ړئ، وك

ېكه ې وركوي او نپه ميراث ئښتي وي چا ته غو چيې ئ

  گارانو ده.ېزپرهه د پايل

 فرمايي:داراز هم

   

    

      

                                                                         

 38القصص: 

كي  زمكيپه  چيټاكو پاره چا لدا اخروي كور خو د هغه 

له د متقيانو پاياو غوره  ،ړي او نه فسادي غوانه لوي

 ده.

    

     

    

   

     

چي د څه ته انتظار كوي پرته بل ې نو آيا له د -18

پي توگه ورته راشي؟!! يقينًا چي څاپه ناځ قيامت ور

نو كله چي ورته راشي پند اخيستل ې دي، ې راغلښي ئن

 گه په برخه شي؟!  ې څنبه ئ

ضمير ډلي ويده ې سفيه څه نشي كولى د د هيڅـ ( 18)

پي راتگ او څاچي د قيامت ناېږده ړي، پرښ كراوي

 ړي. ښ كې راويږ ئهيبتناك غ

ېړني څد كافرانو او مؤمنانو د هغو پايلو له 
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ږدو كي ترالسه د خپلو تگالرو په اوې ئوروسته چي دوى 

د  بشارت او انذار، وعد او وعيد،هغه ، او له كوي

كولو ړاندي و له واو حجج ولئدالېزمنو مضبوطو او اغ

ږو كافر مخاطبين له خپلو ك بيا هم د قرآنوروسته كه 

ښووني او چي د دوى د الر هځي نو معلومه دگرالرو نه را

مگر ېږي، ېزمنه طريقه نه موندل كبله اغپاره هدايت ل

د قيامت له خو دا چي قيامت په خپلو سترگو وگوري، 

ټه گږي، نه ندامت ېړل كې تې دروازد توبليدو وروسته 

ړه سواندو . هغه چي د زو نه تجديد عهدوي ارس

آخرت پر چي  ړىكتكذيب ې كبله ې له دو دعوت ئمبرانغپي

چي په ې نه منل ورته گران وو، دا ئاعتقاد باور او 

 ېږيړاندي ودرپاره د خپل رب په وې لمحاسبپاى كي به د 

پي څاي، كله چي په ناراو د خپلو گناهونو سزا به گو

ټول پېښي سره مخامخ شي او  يتوگه د قيامت له هولناك

په خپلو سترگو وگوري گنده او مشهود توگه څرپه څه هغه 

ېړنو ټولو كرغله خپلو ورته ويل، نو  معلص وانپيغمبرچي 

وي، د جبران نادم پښېمان او ړنو او غلطو باورونو به ك

ړي د جبران سره به غوا ۍاو زارتضرع په  به كوي،ټه ل

 ټي وي. گې بې ه ئب يرتضرع او زادا ړى شي خو فرصت ورك

 قرآن كريم فرمايي:

    

   

                           
 23الفجر: 

 يرياد به شواو به دوزخ راوستى شي ځ ور ېده پو ا

پند ي ې وخو له كومه به ئځ، ور ېده پانسان ته 

 اخيستنه؟ 

په وخت كي ېدو انو د مخامخكافرله الهي عذاب سره د 

 :ځورويد دوى حالت داسي ان

   

    

    

     

   

                                                                                  

 93ـ 96الدخان: 

ږ حتمًا ړه؛ موږ لري كدا عذاب له مو ږ ربه!ې زموا
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پند اخيستل په برخه ې گه به ئڅنړونكي يو، ايمان راو

بيا دوى مخ  گندونكى پيغمبر ورغىڅروي حال دا چي 

 !!ېونى دئړى شوى لې ويل: يو پوه كو او وئړاووا

ښونو او دوى الهي عذاب نه مني او د پيغمبر گوا

په خپلو سترگو به دا عذاب  ،انذار ته اعتناء نه كوي

گند لوگي څرړوي، د ې وغووگوري، دا عذاب به خپل وزر پر

ته ذاب اخوگوري، هغه مهال به دا په عې ڼي كي به ئپه ب

ږ لري دا عذاب له مو ربه!ږ موې زاكافران وايي: شوي 

خو هغه مهال به دا ې وروسته مؤمنان يو. له دږ ړه؛ موك

ې ځكه چي تر ددا ټه نه وررسوي، څ گړل هيايمان راو

حقيقت  گند پيغام سره، داڅرړاندي پيغمبر ورغى، له و

ږل شوى ېله لوري لهللا تعالى ورته جوت شوى وو چي هغه د 

ېونى ړى شوى ل: يو پوه كې ويلړاوو او وئمخ واخو هغوى 

ې ړ او د هغه وينا ئې د مجنون خطاب وكپيغمبر ته ئ ،دئ

 ڼله!!گې وينا وښودل شود كوم انسان له لوري ده ته 
لپاره توجيه او كفر د  انكارد خپل منكرين د آخرت 

په راتلو كي عذاب الهي چي ولي د ې استناد كوي پر د

ېږي وركول كسزا نه فوري ځي؟ ولي هغو كسانو ته ډ راځن

ښيي ډ او تأخير ځنگڼئ، دا ې د عذاب مستحق چي تاسو ئ

ښتيا كه په رلري، نه  حقيقتچي د آخرت د راتلو ادعاء 

وي او حتمًا به  عذاب مستحقالهي ظالمان او كافران د 

ېږي ولي دا سره مخامخ كعذاب برخليك او محتوم له شوم 

دوى  د قرآن ؟ېږينه واقع كعذاب موعود ځي د قيامت د ور

 :گه بيانويې تودا استدالل په د

   

     

     

    

    

     

    

     

    

    

                                                                       

 180االعراف: 

ې ئد وقوع وخت  چيښتي پوړه تا په اې )قيامت( ټېې ند د
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زما له رب سره دئ، له ده ې فقط ئ؟ ووايه: علم ئكله د

په ندوي، څرگنه راپل وخت كي په خڅوك ې بل پرته ئ

ر گځي مې، درته نه رادرنه شوكي زمكي آسمانونو او 

ې، ووايه: ې خبر يواكي ترگ چيښتي پو پي، تا داسيڅانا

 ږي.ېپوهخلك نه كثر خو ا، ئله هللا سره د يوازيې علم ئ

ړي د قيامت غوا ښتني معنى دا نه ده چيود دوى د پ

په توگه ټه ورته معلومه شي، بلكي دا د انكار ېدقيقه ن

ې ښتنه كوي، مقصد ئد انكار په موخه دا پوښتنه ده، پو

ې حقيقت درلودى دا دئ چي د قيامت راتگ محال دئ، كه ئ

ې گندي شوڅرې ئښي به تر اوسه به راغلى وو او ن ون

 ې!! و

 يي: فرماې وينا مزيد وضاحت كوي او د دقرآن 

  

    

  

    

   

   

                        

    53ـ  58 العنكبوت:

ښتنه كوي، او كه غو عذابد په تلوار سره له تا او 

راغلى وو،  عذاب ورتهدا ټه نه وى نو حتمًا به ېې نټاكل

چي پي ورباندي راشي څاپه داسي حال كي نااو حتمًا به 

 عذابد په تلوار سره له تا ې خبره وي، دوى به ب

حتمًا پر دغو چي جهنم په داسي حال كي  ښتنه كويغو

 .دئ ېدونكىرانو راتاوكاف

     

  

  

   

  

     

نو پوه شه چي يقينًا له هللا پرته بل معبود  -15 

د ړه او ښنه غوانشته، او د خپلي گناه لپاره بخ

پاره هم، او هللا ينه وو لځښمؤمنو نارينه وو او 

و پر ېږي اپوهځاى هم ېدو پر ځېدو راگرځستاسو د گر
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 ځاى مو هم.ېشت م

 ښووني دا دي: ې مبارك آيت الرد دـ ( 15)

  و متعصب الجوج د و او سفيه مخاطب مخالفت اجاهل د

و اړي كمرنگى نه ك اعتقادړه ستا ې اپه دخصم لجاجت 

معبود يوازينى  تعالى ستا باور ته صدمه ونه رسوي چي هللا

 دئ.

 ښمن د سختو سختو شرائطو او د د وېرډپه تل او  يدبا

د خپل فكري او ړوني، وځان جونو په حالت كي هم مخالفت

اخالقي شخصيت ارتقاء، د خپل قصور او نيمگړتياوو رفع 

د خپلو همسنگرانو او همسفرو ړې، وكتمام هاكولو ته 

 .ې او روزني ته توجه كوهتربي

 ړه الهي په اآخرت او  ايدنې ته په پام سره چي د د

دا بايد ، ړي ديوالعلم  الهيو كامل اجامع پر ښووني الر

ڼا كي په رړې او ه توگه مراعات كدقيقپه ښووني الهي الر

 ې. ړ شې پر مخ والئ

د مخكني بحث جامع تتمه ده او د آيت  مباركدا 

ږ مخي ته زموپه دغو دريو عنوانو كي  ېمطالبو خالصه ئ

  : ږدي

  تعالى او باور چي له هللااعتقاد ې په دتوحيد او 

 نشته.معبود پرته بل 

 جبرانو اشتباهاتړونه او د مخكنيو ځان جو. 

 ښووني الهي الرچي ړه له كومي باور ې حقيقت د زپر د

علم پر جامع او كامل ړه په ادنيا او آخرت د د انسان 

 .يد يمبتن

تر دغو دريو عنوانونو  ي او مهم موضوعاتساساغه د

 و: څېړتوگه نسبتًا تفصيلي الندي په 

 ي ليدلورىوحيدت. 

 ړونهځان جوه مستمر . 

  ښوونيړه الهي الرپه ا دنيا او آخرتد. 

 ي ليدلورىوحيدت

او  و، باورونو، انگېرنواعتقاداتد مؤمنانو د 

ې له همدقضيه  ههرېښودل شوى، توحيد اپر ټ بنس ونظريات

هنداري كي گوري، د ې په همدښي ته ي پېهرېړي، څې زاوي

ې باور ړه د همدپه اتعيين ټاكلو او ښتونو د ارز
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پر ې ئتعلق ړيكه او ه اهرونه كاروي، موازين او معيار

ادو كي د دغه ټولو ابعژوند په ړ وي، د ټ والې بنسهمد

چي له ډډه كوي څه ښووني كاروي، او له هر هغه الر باور

د بل چا ځي، يو هللا لمانيوازي  ،يوتصادم كباور سره  ېد

څه او بل بل ډډه كوي، ځني څه له عبادت او لماناو بل 

ځي او ې لمانپه سترگه نه گوري، نه ئمعبود ذات ته د 

ړي، بل درشل ته د احتياج الس نه ې غوانه مرسته تر

  ږدوي.او

د دعوت محوري  معلص وپيغمبرانچي د ږ ته وايي مو قرآن

چي د هر  ته بلنه ده، قرآنتوحيد اساسي موضوع او 

د توحيد لوري ته د بلونكي پيغمبر يادونه كوي نو هغه 

 لكه چي فرمايي:ي په توگه معرفي كوي، داعاو 

     

     

      

                                                                                                                                                     

 51هود: 

ې ږو(، وئې)ول د دوى ورور هود)مو( په لوري او د عاد 

پرته بل چي له ده  ړئد هللا عبادت وكې زما قومه! اويل: 

  تاسو يوازي افتراء كوونكي يئ.درته نشته، معبود 

     

     

      

   

  

   

      

                                  :79هود 

ږو(، ېد ثموديانو لوري ته مو د دوى ورور صالح )ولاو 

پرته چي له ده ړئ ې زما قومه! د هللا عبادت وكې ويل: اوئ

ې كي په همداو  څولئپاله زمكي رابل معبود نه لرئ، ده 

بيا د ړئ ې وغواښنه تر، نو بخړئكگن استوې آباد او ئ

گانو چي زما رب د دعاړئ، يقينًا ده لوري ته مخه ك

 .دئې ږدنمنونكى 
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         :33هود 

شعيب د دوى ورور په لوري مو او د مدين )والو( 

چي ړئ ې زما قومه! د هللا عبادت وكې ويل: اږو(، وئې)ول

 تليې او پيمانپه او  پرته بل معبود درته نشته،ده له 

گورم، او ښه حالت كي په ، زه خو تاسو كي كمى مه كوئ

 .ږمېېرځي درباندي وور لهېدونكي عذاب راتاود زه 

 فرمايي: كي خطاب ټولو بني آدمانو ته په 

    

    

     

     

                                                                                               

 79ـ 71يس: 

ږلى چي د ېنه وو درلمي ا فرمان آيچيانو! ې د آدم با

ښمن گند دڅريقينًا چي هغه ستاسو  ؛شيطان بندگي مه كوئ

 .، همدا مستقيمه الر دهړئاو زما عبادت وك؟ دئ

 : ښوونه كويداراز الرهم

     

        

      

   

                                                                                                                                

 33القصص: 
گ د بل څناو له هللا سره بل معبود مه بله )د ده تر 

پرته بل معبود نشته، هر معبود عبادت مه كوه(، له ده 

گر د ده ذات، حكم ده لره دئ او د ېدونكي دي مڅه هالك

 ږئ.ېځول كگرپه لور ده 

     

     

   

     

                                                                                                                                      

 996المؤمنون: 
ځي )او مرستي ته چي د هللا خوا كي بل معبود لمانڅوك او 

څ برهان ړه هيپه اځني( او لمان ې )بلنيد ې وربلي(؛ دئ

ې چي حساب ئ څه نه ديپرته بل ې او حجت نه لري، له د
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چي كافران نه بريالي پل رب سره دئ، حقيقت دا دئ له خ

 ږي.ېك

 فرمايي:  همداراز

      

                                            

 698الشعراء: 

نو له هللا سره بل معبود مه دربله، كه نه نو له معذبينو 

  .ېځني به ش

 ښيي: داسي تعهد ړه د مؤمنانو مؤكد ې اپه د

   

                                                                              

 3الفاتحه:  
 .مرسته غواړوتا ځو او يوازي له يوازي تا لمان

ټول وگړي له ړۍ چي كه د نښوونه كوي او مؤمن ته الر

ۍ ته ښمنله تا سره د او ېږديپرړوي، تا يوازي تا مخ وا

ان ته ځ رب العرش العظيممه كوه،  پرواڅ ړي؛ هيمال وت

راتلونكي ته  او خپل هولرتوكل ، پر هغه كافي وگڼه

 :اوسههيله من 

     

       

     

     

  961التوبه: 

له  ،ووايه: هللا راته كافى دئ ړه نو ورتهډډه وككه ئى 

د  ىد او ،ړتوكل وك يپه ده م ،پرته بل معبود نشتهده 

 ئ.د منستر عرش واك

 فرمايي:ښوونه كوي او نانو ته الرممؤ

    

   

                                                            

 83الحج: 

نو ستاسو معبود يوازينى معبود دئ نو هغه ته تسليم 

 ړه.ېرى وركزونكو ته تواضع كوې اوسئ، او د

 فرمايي:  همداراز

 ...   
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  37العنكبوت: 

ته ږ چي موړى څه مو ايمان راوپر هغه ... او ووايئ: 

او معبود ږ نازل شوى او تاسو ته نازل شوى، او زمو

 .ږ ورته تسليم يواو مو يو دئمعبود ستاسو 

ښتل دى د اله ې غوچي له خلكو ئړه د هغه فرعون په ا

ږدي او د ېك ړهپه توگه ومني، يوازي د ده اوامرو ته غا

 فرمايي:داسي  ړي،ټ كټير ۍ سده په درشل كي د بندگ

    

   

                                   

  61: ءالشعرا
به نو حتمًا  بل اله ونيو يكه له ما پرته دويل: ې وئ

  .مړاى كځسره يونو زندانيا)نورو( له  يد

ځواكمن ټول عالم د  تعالى هللا چي كي حال داسي په

د ېږي، ټاكل كټولو برخليك د ده له لوري د ټولواك دئ، 

د ده په د عالم اداره، ساتنه او حفاظت  چارو عاقبت،

حاكم دئ او و برخو كي د ده حكم په ټولواك كي دي، 

 ماقتحې به ستر مستولي، آيا تر دې ئ سلطه او جبروت

اتكاء او اتكال څه څوك له ده پرته په بل چي پيدا شي 

 ړي؟!!وك

 قرآن كريم فرمايي:

      

      

      

       

     

     

     

      

   

    

    

                                                                                                                                            

 655البقره: 

، همغه نشتههللا هغه ذات دئ چي له ده پرته بل معبود 

هر پركالي نيسي او نه خوب، ې ژوندى قيوم ذات، نه ئ

چي په آسمانونو كي دي او چي په زمكي څه د ده دي هغه 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

140 

كي دي، دا به څوك وي چي د ده له اجازې پرته د ده په 

 كيحال  او شفاعت وكړى شي، په داسي ښتنهارپوړاندي س

په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى مخي ته دي يا ئې دى  چي

علم يوازي په دومره څه احاطه  دشاته دي او دوى د ده 

وغواړي، )د قدرت او واكمنۍ( كرسۍ  ېكولى شي چي دى ئ

ئې پر آسمانونو او زمكي حاوي ده او د دوى دواړو 

ساتنه ئې نه ستومانه كوي او هغه ستر او آسمان(  )زمكي

 ت دئ.لوړ ذا

له خپلو هغو  تعالى هللاښتي: كه خپل مخاطب پو قرآن

ېرته پراخو نعمتونو چي ستاسو په برخه شوي كوم يو ب

څوك مومئ چي ړي آيا داسي كمحروم ې واخلي او تاسو تر

 ړاندي شي؟!ستاسو مرستي ته راواو ړي دا حرمان جبران ك

 چي فرمايي:لكه 

     

    

    

     

    

    

   

    

    

     

    

   

   

   

                   

 02 ـ 01القصص: 

 قيامتد په كه هللا دا شچي پام شوى ې ته مو ووايه: آيا د

څوك پرته بل معبود ړي، له هللا ې كپاتدرباندي تلځي تر ور

ړي؛ نو آيا نه اورئ؟! ووايه: آيا ڼا درته راوچي ر ئد

ځي تر ور قيامتد ځ كه هللا دا ور چينه دي كتلي مو ې ته د

چي  ئڅوك درته بل معبود پړي، له هللا ې كپاتدرباندي تل

او گورئ؟! ړئ، آيا نه پكي آرام وكچي ړي په درته راوش

ړه ځ درته جوپه او ورې شېرزويني له امله ئپلي پد خ

څو ټوئ او ترچي د ده فضل ولاو  ئړپكي آرام وكچي ړه ك

 ړئ.  شكر وك
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حكايت د يوه موحد له ژبي داسي قرآن په دې اړه 

 :كوي

     

    

    

     

    

     

     

   

                                                                                                                              

 68يس: 

چي زه ړم چي د هغه ذات عبادت ونه كڅه راباندي شوي او 

آيا ږئ، ېځول كگرړى يم او د هغه لوري ته ورپيدا كې ئ

له ده پرته داسي معبودان ونيسم چي كه رحمن رب د كوم 

نه د دوى شفاعت كوم څه رانه ړي تاوان اراده راته وك

غه دفع كولى شي او نه مي ژغورلى شي، يقينًا چي زه به ه

چي ې واورئ م، نو له ما ئوكي ېروتني گندي تڅرمهال په 

    .ړىما په يقيني توگه ستاسو پر رب ايمان راو

  ړونهځان جوه مستمر

گام ښي د ي په كرخداى پالند ايمان، توحيد او 

كي تگ پيلوي مسير په داسي انسان په صورت كي ېښودو ا

او ي ړونجوځان چي له پيل تر پاى او په مسلسله توگه د 

ې الر يوازي دپه ښتنه كوي، معنوي او اخالقي ارتقاء غو

ركود له چي ترالسه كوي او توفيق څوك د تلو سعادت هغه 

پړ شپه بڅي او ي هاو مستمر يدائمپه ، پرته او توقف

گران ې د دډ لري، ړ تلو كلك هوسره د لودقت او اهتمام 

ي پلوه خپل او عقيدو يعملښه برابروي، او له سفر تو

ړ تلو جوگه شي، نه ې لوداسي عياروي چي د دصيت شخ

ړي كجبران  أخبط او خطښت، قصور، پل كمخكوي څه هيوازي 

پل خپه ړاو كي پڅ په هيړ تللو د ارتقاء او لوبلكي 

ء نه كوي، د اكتفاموجود حال او پړاو او معنوي پانگي 

د قرآن څوي، ړاندي تگ ته هې ومزيد ارتقاء تلوسه ئ

 :واييته ړ معنوي شخصيت ېر لوپه څ معلص هللا رسول

     

  

   



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

142 

    

 55غافر: 

ې ده، او د خپلي ښتينچي يقينًا د هللا وعده ره نو صبر كو

رب د پل ښام د خړه او سبا او ماښنه غواگناه لپاره بخ

 ستايني تسبيح وايه. 

هر مؤمن  او د قرآن معلص هللا آيت كي رسولې مبارك په د

 ې: شوي ښوونالرڅو مخاطب ته 

  كوه.صبر 

 گڼه.ې ښتينوعده ر تعالى د هللا 

 ړهښنه غواد خپلي گناه لپاره بخ. 

 حمد او تسبيح وايه، پل رب ښام د خسبا او ما

نقص ړ او له هر عيب او ټولو ستاينو ود ې يعني تل ئ

 گڼه.منزه 

ه پ معلص هللا ولي د رسولچي دلته ږي ړېښتنه راوالدا پو

او گه ېلاو رشد بهدايت تقوى، ته چي د شخصيت څېر 

پلو اشتباهاتو او )ذنب( د خچي ې شوتوصيه  ادمعصوم دئ 

 ړه؟ ښنه غوالپاره بخ

  ې دا دئ:ځواب ئ

په لوري كمال ې انتهاء هغه هم مكلف دئ چي د ب ړى:لوم

ړاندي ې لوري اخلي او ودچي په گام هر ړ شي، ړاندي والو

ې دئ، نن ږدې تر مخكني كمال ته ورننوى پړاو ئدرومي 

ې موقعيت طبيعي ده چي د دړ تللى، پرون يو گام لوتر 

نو ني ته د يوه قصور په سترگه گوري، په پرتله به مخك

ې ژوند د همد يعمل ّـ هللا د رسولړي، ښنه غواځكه به بخ

تر هر د مبارك ژوند په وروستيو كي ي، گواهي وركوخبري 

او لگيا عبادت  او تسبيحپل رب په ذكر، وخت زيات د خ

  ښتله.ښنه غوې زيات له خپل رب بخړاندي ئتر و

)تخلقوا بخلق هللا( فرمايي:  معلص هللا ېره رسولې سربپر د

ښتني كي پارې سپه دړئ، ځان سمبال كپه الهي اخالقو 

څ انسان هغه ته نشي چي هيټاكل شوى ړ هدف دومره لو

د دائمي او مسلسل ېدل ې كږدڅوكي ته نړي ې لوېدى، درس

 ښتنه كوي. ړ تللو غوڅي او لوه ېړيا نه منونكاو ست

ونو له سئوليتد خپلو مچي انسان څومره : هر دوهم

گه او تر نورو زيات ښه توپه زياتوالي او دروندوالي 

په به ې زيات وي همدومره ئاو معرفت بصيرت  او ويمطلع 



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

143 

ې گه ئښه توچي په ځواكمن او قوي وي ده كي دا احساس 

ړي، تر نورو به زيات ونه نه دي اداء كمسئوليتخپل 

ښني ته هيله او د خپل رب بخمتوجه پلي خطأ او خبط ته خ

د خپل چي څ انسان ته مقدور نه ده هيځكه چي من وي، دا 

څ په تعميل كي هيځني او د هغه د اوامرو رب په لمان

ځي لكه ې ولمانداسي ئړي، ړه اشتباه ونه كيا و ستره

چي په بشپړه توگه خپل ې، لكه د عالم هغه مخلوقات فرشت

 رب ته مطيع او منقاد وي. 

په رسالت چي د خپل كوي  هښوونته الر معلص هللا رسولقرآن 

ېږي ته ډله د دين غډله پاى كي او هغه مهال چي خلك 

 ړه: غوا ېښنه ترځي د خپل رب تسبيح وايه او بخرا

    

   

     

    

    

                                                                                  

   8ـ  9الفتتح: 

چي  ېورگخلك وو ا ،راشي بريا او فتح يچي الههغه وخت 

په رب پل د خنو  ،ځيننو ځځ فوفو په دين كيد خداى 

د چي هغه ، بې شكه ړهغواې تر ښنهبخ يا شه اوگل ثناء

 .دئ قبلوونكى ښهې توب

 ښوونيړه الهي الرپه ا دنيا او آخرتد 

عزت او د ښووني الر قرآند ړه په ا دنيا او آخرتد 

ړه الهي و په اعواملد او سعادت او شقاوت ذلت  وا

دا ، يد يمبتنپر جامع او كامل الهي علم ړي ېكپر

ړو ېكو پراد انسانانو د قضاوتونو ړي ېكپرښووني او الر

چي له احساساتو او محدود او سطحي علم څېر نه دي په 

   .ې ويېدلټوكاو معرفت را

پاره تگالره او د هغه ل ړه قضاوت،د انسان په ا

د عالم ټاكل، په عالم كي د هغه د موقعيت او ړنالره ك

څرنگوالي ړيكو د له مخلوقاتو او خالق سره د هغه د ا

ړخونو د ټولو اد هغه د ژوند د څه ويل، په ارتباط 

په لوري د هغه كمال د او تنظيم لپاره ضوابط وضع كول 

ي هم انسان په چ ته ضرورت لري علم جامعه داسي ښوونالر

چاپيريال چي هغه ړى شي او هم دقيقه توگه معرفي ك

علم ، له داسي جامع او كامل انسان په كي ژوند كوي
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ړه هر پايلو په اړنو د پرته د انسان او د هغه د ك

ښت نه لري څ ارزټه دئ او هيې بنسنه يوازي بقضاوت 

 لري. عواقب بد بلكي 

 فرمايي:  قرآن

    

      

    

    

     

                                                                                      

    81النحل: 

ې: ستاسو رب ړې كچي تقوى ئهغو ته وويل شي چي او كله 

غوره ډك ڼو گښېايي: يو خير )له ړي؟ وڅه نازل ك

ڼه گښېې دنيا كي په دڼي كوي گښېچي ، هغو ته پيغام(

څومره غوره دئ ېر غوره دئ، او ډده، او د آخرت كور خو 

 .ځىاستوگند دغو متقيانو 

د دنيا مؤمنانو الم د پيغام او كټولو غوره دا تر 

 ړه فرمايي: او آخرت په ا

   

   

   

     

   

    

                                                        

 59غافر: 

ې پلو پيغمبرانو او هغو چي ايمان ئږ د خيقينًا چي مو

هم مرسته ځي ړى په دنيايي ژوند كي هم او په هغي ورراو

ظالمانو ته به چي ځ ږي، هغه ورېكوو چي گواهان به ودر

ورپه گټه نه رسوي او دوى ته به لعنت د دوى عذرونه 

 ې وي.به ئ ځىبرخه وي او بد استوگن

ېدونكى دا نه بدل تعالى آيتونو كي د هللاې مباركوپه د

پلو د خچي په دنيا او آخرت كي او دائمي سنت بيان شوى 

پيغمبرانو او مؤمنانو مرسته كوي، په دنيا كي به هم 

ځ به هم وى وي او د قيامت په هغه ورۍ بريا د دوروست

په  تعالى هللاد به ول انسانان ټچي دوى بريالي وي 

د هر ې وي او به پيل شوړ وي، الهي محاكمه والړاندي و
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چي ځ ږي، هغه ورېكړاندي به گواهان وړه په اړنو چا د ك

گټه نه رسوي، په څ هيظالمانو ته به د دوى عذرونه 

ې به ئ ځىالهي لعنت به اخته وي او د دوزخ بد استوگن

  .په برخه وي

 ايي:فرمكي  بل ځاىپه 

    

    

   

    

     

    

                                                         

 39النحل: 

ړى هجرت كله هغه وروسته ې او هغو چي د هللا په الر كي ئ

ې په دنيا كي په غوره ې شوى، هرومرو به ئچي ظلم پر

 سترټولو ړو او د آخرت اجر خو تر ځاى كپر ځاى توگه 

ړ او پر خپل رب ې وكهمغه چي صبر ئ ېدى.كاش پوه دئ،

  توكل كوي.

 يي:فرما همداراز

      

     

   

    

    

     

     

                                                                                               

  73-76يونس: 

ې پرېره څه وچي نه داسي دي  د هللا دوستانې شكه بپام چي 

ځان ړى او ې راوچي ايمان ئهغه  شته او نه به غمجن شي.

په آخرت ند كي او ژوه دنيايي پدوى ته  ې كوله.نه ئسات

همدا  ،ځيپه ويناوو كي تبديلي نه راد هللا  ،ېري ديكي ز

 ستره بريا ده.

د ښايسته توكي ه او پاكيزټول د دنيا  تعالى هللا

څه هم د هللا عاصي او باغي ، كه ړيمؤمنانو لپاره پيدا ك

ې گان هم په ضمني توگه او د مؤمنانو په طفيل تربند

ي به دا نعمتونه يوازي كخو په آخرت استفاده كوي، 

 فرمايي:  قرآنلكه چي  ،متقيانو ته مختص وي
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 86اعراف: 

ته گانو پلو بندهللا خچي چا هغه زينتي شيان ووايه: 

په ووايه: دا ؟ ړيحرام ك پاكيزه رزقاو راايستلي 

په پاره دي او د قيامت ژوند كي هم د مؤمنانو لدنيوي 

، دغسي هغو ته پاره دي(گه )د دوى لپه مختصه توځ ور

 ږي.ېپوهچي په تفصيل سره بيانوو ښي ن

 ږي:ېڅو اساسي خبري معلومې مبارك آيت له د

 ړي او نه ښايسته او زينتي شيان حرام كنه  تعالى هللا

څ دليل ورته نه ڼي هيگچي دا حرام څوك ، پاكيزه رزق

 لري.

 پيدا شوي، د پاره په اصل كي د مؤمنانو لړه دا دوا

پر سر ږي، كه د زمكي ېيل نورو ته هم وركول كپه طفدوى 

نعماتو او پلو به د خ تعالى مؤمنان نه وي نو هللا

 ړۍ بندوي.ېرزوينو لپ

  گه يوازي د مؤمنانو په مختصه توبه ځ په ورد قيامت

 ږي.ېپه برخه ك

 پوه كسان انكار كولى شي، د قو يوازي نائې حقاله د

به ولي هغه  لىتعا چي هللاږي ېپوهپوهي او علم خاوندان 

پيدا پاره گانو لپلو بندې د خپله ئپه خچي څه حراموي 

 ړي؟!ك

هغه چي د عصيان او بغاوت له كبله له مصيبتونو سره 

كله چي مخامخ او په سپكوونكي الهي عذاب اخته شوي 

عزت ژغورل شوي او  ييذلت او رسواړى له هغوى ايمان راو

 لكه چي فرمايي:ېدلي، رسته 

    

    

   

         :58يونس 
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په عذاب مو پكاوي ړ نو د سايمان راوكله چي هغوى 

له ړ او تر يوه وخته مو ې لري كترژوند كي دنيايي 

 ړل.ېرزوينو برخمن كپپلو خ

ې د ځينو برخو ئ، په ړىئې تجزيه كهغه چي د هللا كتاب 

ړى په ې انكار كځينو ئړى او له گ عمل كڅنايمان تر

دنيا كي له سپكاوي سره مخامخ شوي او په آخرت كي به 

 لكه چي قرآن فرمايي:په شديد عذاب اخته شي، 

…   

    

     

     

   

   

     

                                                                                                                                   

 35البقره: 

په بلي او  ئړپه يوې برخي ايمان راوآيا د كتاب  …

څوك دا كار هر چيئ؟! او له تاسو ې كافران كېږبرخي ئ

څه نه پرته بل پكاوي له س په دنيا كيې ئا نو سز ؛وكړي

ځول گرپه لور ځ به د شديد عذاب په ورقيامت  ده او د

  ې كوئ غافل نه دئ.تاسو ئ چيڅه كېږي او هللا له هغه 

د كفر الر غوره د هغو برخليك دردناك عذاب گڼي چي 

كوي، له پيغمبرانو سره مخالفت كوي او د عدل او قسط 

 لوري ته بلونكي وژني: 

   

   

   

   

   

    

   

   

    

                                       

 66ـ  69آل عمران: 

او د هللا  ږيپه آيتونو كافران كېد هللا  چييقينًا هغه كسان 

 يژنخلكو هغه كسان هم و دژني او په ناحقه وپيغمبران 

رى ېد عدل كولو امر كوي، نو د دردناك عذاب ز چي
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 په دنيا او آخرت كيې عملونه ئ چيدوى هغه دي  ړه.ورك

 مرستندوى ورته نشته. اه شوي او هيڅتبحبط او 

   

    

   

   

   

    

   

   

    

     

    

    

    

كومه ي ړى وايي: ولچي ايمان ئې راواو هغه  -20

( خو كله وركړيد جگړي اجازه چي ) نشوه هسوره نازل

كي د جگړي  ېپه هغشوه او  هنده سوره نازلكېپرچي 

خاوندان دي ليدل  نوړويادونه وشوه نو د بيمارو ز

گ له لكه د مركتل پك چي ستاسو لوري ته ئې داسي هك 

وى ته خو اطاعت او د -21هيبته د بې سده كس ليدل، 

كار مصمم شو چي خبره په كار وه، او كله ړ د منلو و

غوره ورته حتمًا ړى وى دا صداقت ك سرههللا ې له كه ئ

 وو.

په ړه الندي خبري په اد دې مباركو آيتونو  -(20-21)

 :پام كي ولرئ

 ېږي، دا پيل كې دوهمه برخه د سورې آيت سره په د

په ې، بحث ته مختص شوړه ټوله برخه د منافقينو په ا

ډلو ړۍ برخي كي مؤمنان او كافران د دوو متخاصمو لوم

ې ې مبارزد د او څېړل شويحال كي په ې په توگه د مبارز

خو په دوهمه برخه كي يوازي د ې، پايلي په گوته شو

يو منافق چي ېږئ پوهړه بحث شوى، تاسو منافقينو په ا

يمار انسان او له روحي پلوه ب مذبذب، رياكاردوه مخى، 

ۍ، غولوونكو ويناوو او ړه مالي كوي په غوسعچي دئ 
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پوري ړه ړو خواوو كي په زې دواحركاتو سره د مبارز

كي امان په ضرر ړو خواوو له د دواړي، موقعيت ترالسه ك

برخمن شي، د وسله  وامتيازاتله ړو لوريو د دواو شي، ا

ې ړاندي په دېدو ووالي مبارزي د مناسب وخت تر رارس

او د ستومانه كوونكي مرحله دا بايد ينگار كوي چي ټ

ړو، په ې ته الس كانتظار دا پړاو ژر پاى ته ورسوو، وسل

ر بصر كله به تړو، سره ستونزه حل كاقدام ېكنده يوه پر

نه ې ته به الس او وسل ېكو كي ساتوتپه كوو او توري به 

ې پيل ارزمشرتابه د وسله والي مبنهضت ولي د ؟! روړوو

ښمن ږي او د دېرسومرحله راخو كله چي دا  ؟عالنوينه ا

په به څاړه وشي، ناېكپرې په خالف د وسله والي مبارز

ېري داسي وړي منافقين چي دا دوه مخي او بيمار زې گور

ېږي، سنگر ېول كچي د مرگ په لوري باو خوف نيولي لكه 

به داسي گڼي لكه د مرگ كومى، د سنگر په لوري هر گام 

 لكه د مرگ او قبر په لوري تگ.  به داسي گڼي

  هكله او پدې  جگړي اصلي وخت راورسېږيد چي كله

وشي او د قرآن صريح او واضح حكم د هغه  ړهپرېك ۍوروست

ټو او دروغجنو ، د دوى او د دوى د الفو باښتنه وكړيغو

په ه ئې وېرگند شي، سخته څرټولو ته گانو حقيقت ادعا

چي ته ورته وي  چاغه وېره ئې هگنده شي، څرڅېرو كي را

 وي. ېورباندى راغلسدي بې گ له هيبته د مر

 او نه  پل رب سره صداقت كړيدوى نه مخكي له خ

 وروسته.

  چي د جگړي د په خير وه دا دوى ته غوره او د دوى

پل موال سره ځو له رارسېدو مخكي او وروسته ئې له خور

 .ړى وىژمنو صادقانه عمل كپلو په خ

 قول دي: اطاعت او معروف ښتنيغو ېد دې صداقت دو.   

ته مو پام وي چي د شلم آيت د پاى او د يويشتم ې د

او ېر آراء ې په ارتباط گڼ شمړۍ فقرآيت د لوم

چي ټولو دقيقه رأيه دا ده تر ، يړاندي شووتعبيرونه 

ې دا ده: دوى ته او معنى ئې دي ړلې سره تړه فقردا دوا

ډېري يرونه نور تعبېكه وينا غوره وه، اطاعت او ن

 گوي. ړخ نه لاو د آيتونو له سياق سره استونزي لري 

په هري ې او د مبارزړاو پهر منافقين د نهضت په 

ځونو سره اسالمي صف ته په خپلو منافقانه دريې كي مرحل

او التزام تعهد نه اصولو ته  چيډله صدمه رسوي، دا 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

130 

ژمن او ته او معتقداتو ټونو بنسلري، نه د نهضت فكري 

اهتمام او تگالري او سياستونو ته ې او نه ئعهد دي، مت

د مسالمت او عدم تصادم تگالره اعتناء لري، كله چي 

ېږي او غوره شي او يوازي په فكري كار او دعوت بسنه ك

 د رسولهمدا د ظروفو او شرائطو تقاضا وي، همغسي لكه 

ې د ړاندي ئد مكي دور ظروف او شرائط او په و معلص هللا

ې شرائط او او ال د وسله والي مبارزځ، دريمسلمانانو 

دوى به گورئ چي د وسله  امكانات نه وي برابر شوي،

ڼي كي مطرح او تبليغات په داسي بې موضوع والي مبارز

ې چي په بشپړه توگه د نهضت په ضرر وي، له يوورته كوي 

ښمن ړوي او له بلي خوا دپه صفوفو كي اختالفات راوالخوا 

ه ضد په مخاصمانه اقداماتو الس پوري چي د نهضت پڅوي ه

د دوى د تبليغاتو موخه نه دا وي چي نهضت په ړي، ك

ې قانع په دړي او مشرتابه خپلي تگالري كي تجديد نظر وك

د ې ې او د بلي مرحلېره شوتمرحله  دعوت مجردړي چي د ك

تأمين امكانات الزم شرائط او ېدلى او پيل پړاو رارس

ړي د نورو توجه ۍ سره غوازيركۍ او په چاالك بلكيشوي 

 ړي.كاذب اعتبار او حيثيت ترالسه كاو ځوي ځان ته راوگر

و په نامه مدعياند  ايماند كله منافقين قرآن 

ې يادوي او د ) الذين آمنوا( صيغه ورته كاروي، كله ئ

په نامه يادوي او د )الذين كفروا( اصطالح د كافر شوو 

په نامه يادوي، افق مند صريحًا ې ورته كاروي او كله ئ

ايمان غه د )الذين آمنوا( هماآيت كي هم له  02دلته په 

دوى داسي معرفي شوي چي د مراد دي،  مدعيانجن دروغ

ړاندي وايي: ېدو ود پړاو له رارسې وسله والي مبارز

وسله والي او  قتال ږي چي دېولي داسي سوره نه نازل

زغمو، د  دا روان حالتتر كله به ړي، اجازه راكې مبارز

ولي كومه ډډه كوو، ې له كارولو په ضد به د وسلښمن د

زل له پلي كولو او ږده مړو، او د اوډه الر غوره نه كلن

بايد ځان ونه ژغورو، انتظار ستومانه كوونكي ځايه  ېب

ړو، ولي د نهضت مشرتابه او په ضد جگړه پيل كښمن د د

ه ې خبرو ته اعتناء نه كوي او مناسب تصميم نزعامت د

پاره دا ېدو لنيسي؟!!! ولي به وروستي هدف ته د رس

پلي كوو؟!! ډكه الر ېچونو ږلړو ژورو او كږده، له لواو

ېكنده اقدام نه په ضد كوم قاطع او پرښمن ولي د د

ې مرحله د وسله والي مبارزچي خو كله  كوو؟!!
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ې تقاضا بر شي، حالت د دراې بږي، امكانات ئېراورس

او ړي، په ضد جنگ پيل كد نهضت  دښمنيا ړي، وك

؛ د دغو سره مخامخ شيجنگ ي تحميلمسلمانان له 

ې بڅرگند شي، حقيقت گانو ادعامنافقينو د دروغجنو 

دا  يوازينه ې جوت شي، ړه توب به ئې زباو  جبنهمتي، 

ډډه په دفاع او جنگ كي له برخي اخيستو چي په خپله به 

دا د  اوړي، چي شركت ونه كڅوي نور به هم هكوي بلكي 

ړاندي يوازي نه وي او د پاره چي د اعتراضاتو په وې لد

هغه مهال به د گوتي يوازي ده ته متوجه نه وي. اعتراض 

ښمن نظامي عدم توازن، د د ځ د قواوويو تر منړو لوردوا

برالسى، د شرائطو عدم مساعدت، د جنگياليو او جنگي 

ي چړاندي كوي د داسي دالئلو په توگه و. ښت ..وسائلو كم

ړي، ړه غلطه ثابته كېكد دفاع سياست ناسم او د جنگ پر

په څه هم له كومي ماتي سره مخامخ شي، كه  نهضتكله چي 

ړنو لويه ځونو او كد منافقانه دريې ماتي كي د دوى د

، جنگي په ماتي او تلفاتو به استناد كوي، ډه ويون

پلو په ځې د تگالره به غندي، د مجاهدينو د جهادي روحي

چي ځ به توجيه كوي خپل هغه دريبه تبليغات كوي، موخه 

، له احتمالي خطر سره ې له برخي اخيستلوگ كي ئنپه ج

 فرمايي: دې اړه پهقرآن ې، ړډډه ك ېئ ډغرو وهلوله 
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 63ـ  66النساء: 

راتم : السونه مو وويل شوورته  چيونه كتل ته دي هغو 

پر دوى  چيړئ، خو كله او زكات ورك ئړځ وكمونل ئ،ړك

وېرېده  داسيډله ئې له خلكو ړى شو نو يوه ك جهاد فرض

هم سخته وېره او ويل ئې: اې  ېاو يا تر د هللالكه له 

تر  يدولي  ؟لړدل فرض كېگجن موږ رپ يدولي  ربه! موږز

ډولو؟ ورته ووايه: د دنيا متاع ځنونه  نېټې ېږدن ېيو

 چيپاره لهغه د  ؛دئاو آخرت غوره  ئى دړوكى شخو و

تاسو  رپپه اندازه به  يڅركاو د ب ړهئې غوره ك تقوى

څه به مو بيا مومي، كه  گمر ئځاى وهر چي ي.ونش ىتېر

ه ئې ښېگڼكومه كه او  ،وئكي  ڼيوو كلكو ماگپه دنهم 

په برخه شي نو وايي: دا خو د هللا له لوري ده، خو كه 

 دئ،لوري له ستا يي: دا خو په برخه شي نو واړاو ئې ك

 يڅه شوخلكو دې ه ، پيد يله لور هللاټول د : ورته ووايه

 ي.ږپوهېنه خبري  هيڅپه  چي

 ښووني دا دي:آيتونو الرې د د
 ړو د وخت له گج ښمن سره دله د چيوي  داسيخلك  ځيني

له بايد  او وايي: ار كوي،گټين جگړيپه  مخكيرارسېدو 

ته پاى خبره  الريله  تينښ كنديپرې ېيوښمن سره د د

ار ئې گټين، خو دا ړوپاره حل كله د تل ورسوو او ستونز

نه  ېله جذب ۍد قربانكي  په الرله قوى ايمان او د هللا 

ي، په دلى وړه راخوټېار زمبي له بلكي ،ړ شوىراوال وي

 يځان مخلص او انقالب چي يړار سره غواگټينوخته  ېدې ب

پرده او غلطلو ويناوو پلو غلطو عملونو په خښيي او و

له  ورځي سختيكه اوس او د  چي يښيچوي او خلكو ته ووا

تر نورو كي  په عملاو  يڅه قصور لرهغوى  مخكيرارسېدو 

 ءپه اداپلو ديني او مذهبي دندو د خي او د يپاتشاته 

اعتراض  بانديه ورړاپه دې  كله چيي، كوي ټلكي  كولو

او له دين د  نښتيښمن سره د وشي نو وايي: كه له د

ټولو مخلص ومومئ، به تر موږدفاع وخت راورسېدو نو 

 يړپه لوم چيپوه شئ ه هلته په اخالص او صداقت ب موږز

ورئ گبه و !!ئورگو يبروهلمټي په الس او مو توره كي  خط
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ښمن د دكي  خط يړپه لوميو او  مخكيچا تر هر  چي

 او يږاصلي وخت راورسې جگړيد  چيكله  خو مقابله كوو!!

صريح او واضح فيصله وشي او د قرآن صريح او  اړهدې ه پ

 داسيړي نو دا كسان به ښتنه وكواضح حكم د هغه غو

 يړ، خنده وىگڅركي  څېروپه سخته وېره به ئې  چيومومئ 

او هيبته وېري له  گد مر چيڅېر په چا د هغه  ؛سترگي

او حتى  هللالكه له  يږوېرې داسيبه ، له خلكو شوى سدهې ب

به دومره نه  هللاله  چي يلكو به ئې وېره هومره وله خ

 ي!!ږوېرې

  دئ،مناسب وخت نه  جگړيبيا به وايي: اوس خو د 

ضرورت وخت ته نور څه ضروري وسائل نه دي برابر شوي، 

 ي!!ږېډځنه وړگلرو، بايد ج

 لكه د  ڼيگ داسيښمن سره مخامخېدل ړه او له دگدوى ج

ته تيار دوى  چي گ، لكه مرول كېږيځخو چي يپه لور گمر

 ېه ئې رارسېدلنېټ گد مر او يستى ويپرانپل كومى خ

پاره ل ېمود نوريڅه ته د  ولي موږ وي!! وايي به: خداى

ژر ئې له  داسياو  ړهكېدو موقع رانك يپاتژوندي د 

 !ړو!ړو سره مخامخ كگج

 چياو هغه دا  كار دئپه ځواب خلكو ته فقط يو  ېد :

، آخرت مو يه وېروگله مرمينه مو  يله دنيا سره افراط

پاره ل ېئ، د همدپه آخرت ترجيح وركوړى، دنيا ته هېر ك

په عدالت ډه كوئ. د هللا ډه گږئ او له جنه وېرېگله مر

او  ځليهلي  هللا به د مسلمانانو چيكوئ  گمان، ئباور نلر

په اندازه  ېذر ېړهللا د و چيي، حال دا ړك ضائعۍ قربان

 .يكو انو ظلم نهگپلو بندپه خهم 

 او كلكو سره  يناستكي  په كور چي ئپه دې پوه ش

هم له ړلو سره په پناه وانو ته گو كالگچلو او دنمور

ته  يداع گپه هر صورت به د مر ،ىدېخالص ئه نه شگمر

 ئ.لبيك واي

په ږ و حالت زموبني اسرائيلړه د ې اپه همدقرآن 

 :ځوروي او واييړاندي انو
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 637البقره: 

له موسى  چيونه ليده  يډله دآيا د بني اسرائيلو هغه 

ته  موږوويل: پيغمبر ته پل خې ئ چينه وروسته وه، كله 

ېږو، ورته گوجن په الر كيڅو د هللا ، تر كهاټچا وپايو 

دل درباندي جنگې چيخو به نه وي  ې ويل: آيا داسيوئ

څه شوي  به موږپه ې ويل: نو فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئ

 چي حال كي په داسيبه نه جنگېږو،  په الر كيد هللا  چيوي 

 كله چيخو ټبر ايستل شوي يو؟ پل كور كلي او له خ

ږ په شا شول غير له لټول نو ړى شو فرض كې پردل جنگې

 پوه دئ. ښه په حال و ظالماناو هللا خو د  ېئشمېر 

په جهاد كي برخه نه اخيستل به توجيه كوي او 

قرآن  لكه چيړاندي كوي، ې به والئل او بهاندروغجن د

 فرمايي:

    

   

   

    

    

      

    

    

   

   

    

     

   

 976ـ  977آل عمران: 

ځ په ورخامخ كېدو ځونو د مد دوو فو چيڅه او هغه 

 چيپاره وو ې لپه حكم او د د، دا خو د هللا درورسېدل
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كسان هم هغه  چيپاره ې لاو د د ،ړيمؤمنان معلوم ك

ورته وويل شو:  چيوو او اې كمنافقت ئ چيړي معلوم ك

ې وئ !ړئدفاع وكوجنگېږئ يا  په الر كيد هللا يا راشئ 

متابعت  ه مو وى حتمًا مو ستاسوپوهگ ويل: كه د كوم جن

، تر هغه وو ته ډېر ورنږدېځ كفر دغه وره پكاوو!! دوى 

څه ويل ې هغه ه خوله ئپدرلودو،  ېئايمانه  له چيټن وا

پوه ښه ډېر څه په هغه ې نه وو او هللا ئ ړونو كيپه ز چي

 ټوي.پې دوى ئ چيدئ 

او د هغو ماتي د دا مبارك آيتونه وايي: د احد 

املونه ېدل، اسو ته درورسچي ت وه ېړړه هللا كپرېكتلفاتو 

څه د هللا د سننو هر ړي وو، پله برابر كپه خې تاسو ئ

د ستري ابتالء سره  په دې چيښتل ي، هللا غوواقع كېږمطابق 

هغه  ځ تفكيك وشي،و ترمنمنافقيني مؤمنانو او واقع

گ ته تيار جن په الر كينه د هللا  چيگند شي څرمنافقين را

ندنه ضروري وه، پېژد دوى  وو او نه له مدينې دفاع ته،

ړه په اگ د جن په الر كينه د هللا  په راتلونكي كيڅو تر

ړه، په افاع دد ړئ او نه له مدينې په دوى حساب وك

 اړهپه د جهاد او دفاع  چيگو وليدل پلو سترخ هپتاسو 

 په داسيڅه وو؟ انكار، خو دا انكار ځواب د منافقينو 

ظاهر كي په ، ئد ىمخڅېر دوه په د دوى  چيالفاظو سره 

په څه، ې معنى بل ئ په حقيقت كيڅه او ې معنى يو ئ

گ جن چيپوهېدى د دوى د وينا معنى دا ده: كه  ظاهر كي

برخه اخيسته،  گ كيڅنپه نو حتمًا مو ستاسو  يواقع كېږ

ۍ ترې غوره خو مخكن ېې الفاظو يوه بله توجيه هم شود د

پوهېدى نو گ په جن موږكه  :چيده او هغه دا  هاو دقيق

وه او د مدينې له  ېړمشورو ته به مو اعتناء ك موږز

 ىشوي و وه، كه داسي ېړښمن مقابله كداخله به مو د د

د دوى د الفاظو ظاهر  وو. گ كيڅنپه به هم ستاسو  موږ

غولولى شي، خو هللا  پرېاو ساده لوح كسان  ښه برېښي

ې ئدوى  چي ئگند دڅرنفاق هغه  ړونوتعالى ته د دوى د ز

 ټوي.پ

انسان له اسالم او ايمان سره د يوه حالت د جنگ هو؛ 

و حساسچي په سختو او كله جوتوي، رنگوالى څړاو د ت

له نهضت هغه مهال چي اسالم او اسالمي او  و كيطئشرا

له د اسالم بقاء ښونو او بريدونو سره مخامخ وي، گوا

ښتنه كوي، غوايثار  او ۍمسلمانانو او مؤمنانو د قربان
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ځان د ځاى كي له اسالم د دفاع پر وخت ې په داسك چي څو

 ټوي، د خپلي راتلونكيښه لد عافيت گوپه فكر كي وي، 

كي معركه په نهضت او  اسالمړى وي، ېشانه كم او غم پره

خطر چي كوم ضرر او ېږي ې ته نه چمتو كېږدي، دپر يوازي

د  داړي، او د كوم سنگر او مورچلي ساتنه وك ړيقبول ك

نه لري او ايمان څ هيدروغجن مدعيان له شك پرته ايمان 

 ېوتي. ډ كي پرډند كفر او نفاق په 

ړه د دوى تبليغات داسي د شهادتونو او شهيدانو په ا

 ځوروي: ان

   

    

     

    

                                                                                                                     

 973آل عمران: 

په  چي حال كي په داسي وويل؛ې ته ئ ڼوپلو وروخ چيهغه 

نه به  وى؛ ېخبره منل ې زموږ: كه ئوو ليستپله كښېنخ

ړئ كه گ دفع كځانه مرپله ژل كېدل، ورته ووايه: له خو

 ي يئ.رښتين

 گ كيپه جنې هم پله ئپه خ چيدا همغه منافقين دي 

ې هم له برخي اخيستو منع كول برخه وانخيسته او نور ئ

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

ى، نو له و ېړډډه كې له برخي اخيستو ئ كي جگړيپه او 

ډ خو دوى ته لنژوبلي سره به نه وو مخامخ شوي، گ مر دې

په ړى شوى: كه ځواب وركډېر قاطع او خوله ماتوونكى 

 گ نېټهچا د مرښتيا ستاسو منافقانه تدبيرونه د ر

په كه  ړئ!!چاره وكگ مرپل د خړى بدلولى شي نو لوم

مخه نيولى گ پلو منافقانه تدبيرونو سره د نورو د مرخ

گ د تل پل مرستاسو خ ړئ چيتدبير هم وك كوم داسي شئ نو

 ډوي!!ځنپاره ول

څه ته د د نيايي هر ډله دا په غرض او مرض اخته 

له الزمه كه د كوم تصميم او اقدام ې گوري، زاويگټي له 

ي انځاو  يمالد ېدا وي، مخامخښونو او خطرونو سره گوا

ن د ايماڅه هم دا اقدام په كي وي، كه  احتمالو تلفات

ډډه ې تروي، فريضه ي منصوصڅرگنده يوه واضح تقاضا او 

 خوړى، ې نه دئ كچي دا كار ئې راضي وي كوي، او پر د

مطامع او  منافعمالي او مادي  كيې اقدام دهمه كه پ



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

130 

ې محروم شوى وي، ړې وي او دى تروي، نورو ترالسه كمضمر 

په هغه كار ې ستونى نيسي او ئندامت او  حسرتسخت نو 

قرآن عظيم  لكه چيېمان وي، ښپبرخي نه اخيستو كي له 

 فرمايي:الشأن 

    

     

      

    

    

    

   

    

                                                                                                                
 02النساء: 

نو كه  كوي، ټيلهرو مرو  په تاسو كي ځيني چياو يقينًا 

پر ما هغه وخت هللا  چيږي وايي: واقعي كوم مصيبت درورسې

او كه د هللا كوم  ،له دوى سره حاضر نه وم چيړ فضل وك

 چيوينا كوي لكه  به داسيپه برخه شي حتمًا فضل مو 

كاش له دوى اى  :نه وي يدوست ځ هيڅستاسو او د ده ترمن

 ې وى.په برخه شوسره وى او لويه بريا مي 

 فرمايي: په بل ځاى كي

     

     

    

     

    

     

    

    

  

                                                                   

  91العنكبوت: 

پر هللا مو ايمان چي وايي: ځيني داسي دي او له خلكو 

ي د خلكو فتنه ځورول شړه وپه اچي د هللا ړى، خو كله راو

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

پرته له ږ له كوم شك چي موراشي حتمًا وايي: يقينًا 

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

او هللا به حتمًا هغه معلوم سينو كي دي؟!! په عالميانو 
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افقين معلوم ړى او حتمًا به منې راوچي ايمان ئړي ك

 ړي.ك

 و كي ويل شوي:آيتونې مباركو د په

  پر هللا مو ايمان دعوى كوي او وايي:  دخلك ځيني

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

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

ې ې فقرهللا تعالى عذاب. د دڼي لكه د گنه داسي ځوروالس 

ځينو ړي، ړاندي كېل تعبيرونه وېل ببه مفسرينو ړپه ا

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

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

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

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

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

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

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

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

چي امخ شوي دا تبليغات كوي ځورونو سره مخآزموينو او 

داسي ې ئد الهي عذاب مستحق ول او حتمًا  دوى حتماً 

ې ناراض شوى او ترتعالى  چي هللا ېړۍ كاشتباهات او غلط

د ړي. ې مخامخ كله دغو مصيبتونو او عذابونو سره ئ

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

گي پر زخمونو مالگه د مظلومو مؤمنانو ې توپه داو 

ې مزيد وضاحت كوي او د برياوو دفقره د ې پسورړوي. دو

ړه د دوى وينا داسي په اپه وخت كي د مؤمنانو 

 ځوروي:ان

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

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

ځورونو تاسو سره وو!! يعني د مصيبتونو، هزيمتونو او 

تبليغات او ظالمانه  په ضد غلطپه وخت كي د مؤمنانو 

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

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

  و ځونمنافقانه دريې په دچي تاسو دوى ته ويل شوي

ټ پهللا تعالى څه مو له څ ځان غولوئ، هيپل سره يوازي خ

رو خبر دئ، هللا له اسراسينو چا د نه دي، ستاسو او د هر 

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

منافقين. گر واقعي مؤمنان جوت شي او هم مكار او حيله 
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ړاوونو سره د مؤمنانو د مخامخ كولو له ستونزو او ك

دوه مخي چي واقعي مؤمنان او يوه لويه موخه دا ده 

  شي.او سره تفكيك چاالك منافقين جوت 

له كبله طاعت د عدم استامتناع ډلي ې د دله جهاد 

، ډه كويډسره سره  عداداستاو  طاعتله است بلكي هنه د

 فرمايي:قرآن  لكه چي

    

   

   

   

    

                                                                                                             

 37التوبه: 

په هللا چي )وايي( شي  سوره نازلهداسي چي كومه او كله 

ړئ؛ ځاى جهاد وكپيغمبر سره يواو د ده له ړئ ايمان راو

او وايي ړي ي او توانمن به اجازه درنه غوانو د دوى وس

 چي له ناستو سره وو.ږده ېپرږ به: مو

په الر كي تعالى  هللاد چي اسي سوره نازله شي چي دكله 

حالت د  ،ږيېجهاد وخت راورسيعني د  ،د جهاد حكم كوي

پر هر  ،ړيمال وتته چي مسلمانان جهاد ړي وك تقاضاې د

ښتنه اوس نو د دين غوچي پوه مؤمن ته دا جوته شي دين 

په الر كي تعالى  هللاړو او د ې ته الس كچي وسلدا ده 

چي ې گورنو د منافقينو شتمن او توانمن به و ،ږوېگوجن

ې په د ،په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شيړي غوا

چي له شي پاته ېر وروسته څپه ځو ښچي د هغو ږي ېراضي ك

ر جهاد ته مال ېڅپه و ېړنو مجاهديند م ،ديجهاد معافي 

په ځو ښ هپاتچي د وروسته غور مني ېپبلكي دا  ،ړينه ت

ۍ او منافقت وجه دا ده ې همتې بد د ،قطار كي محسوب شي

او  گول شوىمهر لړونو پر زې په سبب ئچي د منافقتونو 

 ،ې بدل شويمعيارونه ئ دا عاجز دي.ېوهپپر حقيقت له 

كي برخه  په جهادشتمن او توانمن دي  چيې دوى سره له د

پوهي او زيركتيا ۍ كار ته د ې همتنه اخلي او همدا د ب

چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا ځكه دا  ،نوم وركوي

پوه ښيار او د معيارونو له مخي دوى هو قرآنچي د ځكه 

  ږي.  ېپوهنه بلكي كمعقله دي او نه 

  فرمايي:قرآن 
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         :التوبه

81 

پلي په خف په خالهللا د رسول د ړي( گ)وېښودل شوي پرته  شا

په چي د هللا ړه كې كركه وئې ناستي خوشحال شول او له د

ې ويل: ړي او وئجهاد وكسره ځان پل مال او په خالر كي 

)ورته( ووايه: د دوزخ اور تر  ،ځئمه و يگرمي كپه 

 ېدى.پوهدوى گرم دئ؛ كاش ټولو زيات 

 : همداراز فرمايي

    

   

   

   

   

   

    

                            

 36التوبه: 

پسي په تا مرو ډ سفر وى نو هرواو لنمتاع ې ږدكه ن

په چي د هللا ژر ده و، ېدېښټن ورته لري وبروادرتلل خو 

، وېدلى حتمًا درسره وتلچي كه توانړه كوي لوبه نامه 

 چي يقنًا دوى دروغجن دي.ي ږېپوهځان هالكوي، او هللا پل خ

كسان ړه دئ، هغه اپه گرو دا آيت د نيمي الري مل

خو او پلو موخډ او ې، سفر لنږدچي كه مزل نښيي را

گرتيا كوي، خو كه ېدل وي نو ستا ملرسر ژاغراضو ته 

ښي؛ ېگران وبرېدل ږد، او مقصد ته رسمزل لري، سفر او

پلي په خږدي، ېپرگرتيا الس اخلي او تا يوازي له مل

په نامه قسمونه اشتباه اعتراف هم نه كوي بلكي د هللا 

چي ناتواني باعث شوه  او ې وسيوايي: كمزوري، بكوي او 

گ ږدو او تر آخري منزل تېپرپه نيمايي كي رتيا گمل

مالي ى دروغجن دي، چي دوفرمايي تعالى  هللاخو  ړى!!ونشو ك

ړي بلكي ك محرومگرتيا نه دي ۍ له ملاو جسمي ناتوان

عدم صداقت او د اخالص ضعف او د ايمان كمزورتيا منع 
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ې په دول، گري ړي. دوى د نيمي الري او آسان سفر ملك

په څه ېر ډژر به ېر ډچي ځاى شوي وو سره يوموخه له تا 

ېر نور ډاو ، ۍكرس نوم، شهرت،دولت، ځي: غنيمت، الس ور

دوى له  ېدل.گو كې ترسترگرتيا كي ئپه ملچي ستا څه 

   ځان هالكوي.ېدو او دروغجنو قسمونو سره پاته كپه جهاد 

ښونو او خطرونو منافقين په جهاد كي شركت او له گوا

سورې  البقرهد  هالكت سبب گڼي خو قرآند ډغري وهل سره 

 مؤمنانو ته وايي: كي 153په 

     

   

    

    

  

په  نځاپل الس په خړئ او انفاق وك په الر كياو د هللا  

 . هللا محسنين خوښوي چي ړئچوئ او احسان وكمه ا كت كيهال

كه ړه ويل شوي: په يويشتم آيت كي د منافقينو په ا

او د جهاد په ې سمه وى ، وينا ئړى وىك طاعتدوى ا

په خپلو ژمنو ې له هللا سره ړي وروسته ئېكارتباط له پر

ې په د غوره وو.همدا ورته نو  ړى وى،صادقانه عمل ك

ونه په داسي توگه مسئوليتاو  بئوجانو د مؤمناسره 

څو ښه پېژندو ې د منافقانو د كي ئضمن په  چيبيان شوي 

 شرح: ې په د ؛ږديړاندي په وږ ښي هم زمون

د هللا تعالى او د چي ښتنه دا وه غوايمان له دوى د الف: 

د مشرتابه د او ښوونو الر او هغه د رسول د اوامرو

ې ئمقررات وى،  ړىې اطاعت كئړاندي ړو په وېكپر

التزام درلودى، له ې ئو ته حدوداو  ضوابطمراعاتولى، 

ايمان او  ديانتځكه چي ډډه كولى، دا ې ۍ ئخپل سر

يوازي د باور او ي نه ده چ نظريهه مجرديوه  يوازي

د باور او اعتقاد او بس، بلكي دين  ښتنه كوياعتقاد غو

موعه ښوونو مجدين د هغو الرښتنه كوي، گ د اطاعت غوڅنتر

د ژوند ڼا كي درومي او په رې مؤمن انسان به ئچي ده 

خصوصيت د دين دغه ې كوي، چارو كي به عمل پرټولو په 

امت خپل  پيغمبرهر گړتيا ته په پام سره ده چي ځاناو 

عملي گ څند توحيد او خداى پالني په لوري د دعوت تر 

وينا او دعوت  ّـعيسى د قرآن  لكه چياطاعت ته بللى، 

 :اره كوي او فرماييته اش
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 51آل عمران: 

چي وو او ړاندي وما تر  چياو د هغه تورات تصديقوونكى 

ړى شوي پر تاسو حرام ك چيړم درته حالل ك هغه شيان ځيني

، نو ېړښه درته راوگنده نڅرمي له لوري  ربد ستاسو  او

  ړئ.ئ او زما اطاعت وكووېرېږ هللاله 

 فرمايي:ړه په انوح عليه السالم  د

       

   

                                                    

 916الشعراء: 

ږئ او زما ېېرزه درته امين استازى يم، نو له هللا وو

 ړئ.اطاعت وك

 فرمايي:ړه په اصالح عليه السالم د 

     

   

                                 :الشعراء

 959ـ  951
ږئ او زما ېېرزه درته امين استازى يم، نو له هللا وو

 ړئ.اطاعت وك

 فرمايي: ړهپه ا معلصو انپيغمبر وټوله توگه د عامپه 

     

     

    

   

   

    

                                                 

 73النساء: 

 ئپاره نه دڅه لپرته د بل ې مو له د پيغمبر او هيڅ

ې اطاعت وشي او كه دوى هغه په حكم سره ئد هللا  چي لىلېږ

ړى وو، بيا ې ظلم كځان ئپل پر خ چيي وى وخت درته راغل

ښنه ه بختهم ور پيغمبرښتى وى او مغفرت غوې له هللا ئ

 مهربان توبه منونكى موندلى وو.ې وى، نو هللا به ئ ېښتغو
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 :د مؤمنانو وينا داسي بيانوي

 ...   

    

                                    
 635البقره: 

ړ، ستا مو وكاطاعت دل او ې: واموورويل ېاو وئ... 

 .دئ گدرت رولپه ربه! او ستا  موږښنه اې زغفران او بخ

ډ ځنله تعلل او  مؤمن صادقكي  ايمانپه چي  گورئ

ښوونو كوي، كه د احكامو په تعميل او د الراطاعت ه پرت

ړي او له وك اشتباهپه پلي كولو كي په غيرعمدي توگه 

نو مرتكب شي قصور سره سره د كوم توجه او اهتمام كافي 

ړي. ښنه غواښونكي رب بخپل بخخله ټه كوي او لجبران د 

منقاد فرد په او  مطيع دې ئظاهر چي خو منافق داسي وي 

د خپلو كي او  ءخفاپه خو ژمنه كوي، اطاعت د  څېر وي،

او  عصيانگرداسي ډي كي د يوه و ملگرو په غونهمراز

لكه چي نه له مسلمانانو سره  گند شيڅري په توگه راياغ

حتى څه وايي چي ړاو، داسي كوم تعهد لري او نه كوم ت

 فرمايي:قرآن كريم ډډه كوي، ې له ويلو ئ دښمن

   

    

    

     

    

     

                                             

 39النساء: 

ځي ستا لخوا بهر وو چي، خو كله )كوو( تاو وايي: اطاع

 چيې كوي خالف مركڅه د هغه كي  هپش پهې ډله ئه وينو 

نو له  ،ليكي ېركې مپې وايي او هللا د دوى دا د شئدلته 

 په توگههللا د وكيل  ړه اوكپر هللا توكل وړوه او دوى مخ وا

 دئ.كافي 

د  وړانديپه  السالم عليه پيغمبرمنافقينو به د 

رو سره به گپلو ملكوله، خو له خ ىاو اطاعت دعو ايمان

څه ۍ وينا خالف نور مخكن خپليد كي  ډوپه غونې پې د شئ

ۍ، دلته د ښمنۍ خبره او هلته د دد دوستويل، دلته 

اطاعت او هلته د بغاوت، دلته د اخالص او هلته د نفاق، 

هغه  ؛څهڅه وايي او تر شا بل مخامخ يو  چيڅوك هر 
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 .ئمنافق د

 :فرمايي ل ځاى كيپه ب

   

   

      

     

                                                                                                                            

 58النور: 

ړه ړه وكپه نامه لوې د هللا پلو كلكو قسمونو سره ئپه خ 

پاره( ړې نو حتمًا به )د جهاد لچي كه امر ورته وك

ژندل شوى اطاعت دئ ېپړه مه كوئ، ووايه: لوځي، وو

چي ږي ېپوهښه څه هللا په هغه چي ستاسو دنده(، يقينًا )

                                                  .ې كوئتاسو ئ

ې روغه او چي وينا به ئې هم مكلف شوي مؤمنان پر د

پاروونكو ويناوو ړو او فساد ، ناوسمه وي او له غلطو

د هر مؤمن يوه روغه وينا ډه كوي، معروف قول: ډبه 

تاسو د وينا له مخي كولى شئ يو مؤمن ده، وجيبه ديني 

 ړه فرمايي: ې اپه د قرآنړئ. منافق تفكيك كله يوه 

   

    

                                                     

 61االحزاب: 

په صفا او ړئ ړى! د هللا پروا وكې راوچي ايمان ئې هغو ا

 ا كوئ.او سمي وينا سره وين

 فرمايي:ړه په ا ينواو د منافق
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 18االحزاب: 

ړي او هغه ښه دونكي وگډ كېستاسو خنچي هللا بې شكه 

: ونكي ووې وينا( ويو)د دڼو ته پلو وروچي خژندلي ېپ

جگړي كي په لوري ته راشئ په داسي حال كي چي  زموږ

گڼي( په ښېد هري )تاسو ر پږ، ډېر لگر برخه نه اخلي م

كله چي د وېري حالت راشي نو دوى به ړه بخل كوونكي، ا

گى به ئې چي سترگوري به داسي په لوري تا چي س ېووين

( له وېري او هيبت )دگ چي د مرڅېر په چا ړي، د هغه رغ

د خوف حالت( له ېره )او چي وشوى، خو كله سده بې  كبله

، ژبو مخامخ كېږيپه تېرو ړ شي له تاسو سره به ځه والمن

ړى، نو هللا ېر حرص لرونكي، دوى ايمان نه دئ راوډد مال 

                                ړل او دا كار هللا ته آسان دئ. د دوى عملونه حبط ك

   

    

  

     

چي كه )د چارو( متولي شئ ې يئ ږدې ته ننو آيا د -22

ړيكي به ۍ اوئ او د خپلوپه زمكي كي به فسادونه ك

 شلوئ؟!

په پام كي څو خبري ړه ه اآيت پې مبارك د د -(22)

 ولرئ:

 په معنى ړولو او اعراض د تولى صيغه كله د شا ا

ېدو په معنى، متولي كواليت او د چارو د ځي او كله د را

په ېږي، دلته ې معنى جوته كې صيغمضمون ته پام سره د د

بحث شوى چي ړه په اقينو د هغو منافمخكنيو آيتونو كي 

ويل: ولي دا اجازه نه ې ړاندي ئېدو ود جهاد تر فرض ك

ړو! خو كله ې ته الس كپه خالف وسلښمن چي د دېږي راكول ك

د دوى د دروغجنو ادعاگانو حقيقت ړى شو چي جهاد فرض ك

گڼلو لكه د مرگ كومي ته ې داسي جوت شو، سنگر ته تگ ئ

تاسو له چي كه وي ې ارتباط دلته ويل شمد!! په هتگ

ړئ او د ډي الري قدرت ترالسه كجهاد پرته له كومي بلي لن

پرته بله هيله نشي ې خلكو د چارو متولي شئ نو له د

ړيكي ۍ اچي په زمكي كي به فسادونه كوئ او د خپلوېدى ك
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ې، ځي نه وي ليدلچا چي د سنگر سختي وريعني به شلوئ؟! 

نه وي روزل  چونو كيېلږژورو او كړو په لوې د مبارز

ړاوونو له گاللو كستونزو او ې د ۍ ئډالد بريا  ،ىشو

، وي ېړې ترالسه كئ ړياي وبلكې، ړوروسته نه وي ترالسه ك

او د  ىلدېرسته قدرت ۍ سره ډي الري او په آسانله لن

ې چي ښودلوي، تاريخي تجربو  ىخلكو د چارو متولي شو

ه بلي ړ شوي او لواكمنان جومفسد ې خوا داسي خلك له يو

ې ې د مبارزئنه  چارواكي، رحم ېو باالقلب ي قسخوا 

ړى او د هغوى وركاو اهميت ښت څه ارزړنو ته السته راو

او  اقتدارله ې ړې، نه ئې اعتناء كساتني ته ئ

و دقت ااحتياط گوالي كي څرنپه ې صالحيتونو د استفاد

ړه سوي او ړى او د زورك اهميتې خلكو ته نه ئ او ړىك

 ړى. چلن كې له هغوى سره ئ ترحم له مخي

ښوونه كوي چي څ كي الرپه ترې مبارك آيت د د هللا تعالى

له هغه چا د يوه صالح چارواكي او د خلكو د چارو د 

ړو د جهاد په لوېدى چي ړه سواند متولي طمع نشي كز

ې نه وي ي پړاوونه ئطبيعهغه ژورو كي نه وي روزل شوى، 

ېدو په الر كي بايد سې بري ته د رچي يو نهضت ئړي پلي ك

د پېښو په  ،ېگاللنه وي ې ستونزي ئې د مبارز ،ړيپلي ك

په ې نه وي وري تجارب ئاو ضر ىڅ كي نه وي تربيه شوتر

ړه سواند واكمن نه شي كولى د يوه صالح او ز ؛برخه شوي

يوه  له قدرتي سياسدا آسان دئ چي ړي، په توگه عمل وك

سخت او ې د مبارزالس بل ته انتقال شي خو د يوه نهضت 

ړي قدرت ترالسه كچي ېږي ستونزمن پړاو هغه مهال پيل ك

پلو اهدافو د پلي كولو لپاره مستعد او روزل خو د خ

د مستعدو او صالح افرادو د روزلو ړي ونه لري، شوي غ

ړاندي مرحله اصلي او اساسي مرحله تر انقالب او بري و

ر تع ئذرااو  وسائلڅه هم له بري وروسته كه ده، 

اصالح ټولني د د پراخ شي خو ړاندي زيات او امكانات و

شخصيتونو له الري ټونو او بنسد هغو او رغوني كار 

ې ، له دويتعبيه شړاندي چي تر انقالب وېږي ترسره ك

ټولني اصالح او رغونه محال نه وي نو يقينًا پرته كه د 

 چي گران كار دئ. 

 فرمايي: دې اړهپه  قرآن كريم
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 206-613البقره:  

ړه د ده وينا په اد دنيا  چيي د داسيځيني او له خلكو 

 ړه كيپه ز چي يڅه هللا شاهد نيسپه هغه حيرانوي او  يد

ښمن دئ. خو كلك د ټولوتردى  چي حال كي په داسيي، ې دئ

فساد  چيڅه كوي د دې ه كي هزمكپه نو  متولي شي كله چي

او هللا خو فساد  ياو فصل او نسل تباه كړ په كي خور كړي

ه! ورته وويل شي: له خدايه ووېرېږ چي. او نه خوښوي

نو جهنم ورته كافي دئ ، يپاروگناه ته وې عزت النفس ئ

 ! ټوبىټاڅومره بد او 
ې د ظاهر ئ چيې شومعرفي  ډلهلته د منافقينو هغه د

وينا ړه په اچارو  ي، د دنيوېې حيرانوونكدوست، وينا ئ

تر بل هر  په حقيقت كيه، خو ډېره جالبه او جاذبې ئ

له مسلمانانو سره د مخامخ ښ، ښمن خطرناك او كينه كد

 يښيي، قسمونه خورډلي ځان د دوى له  په وخت كيكېدو 

مانانو سره لاو له مس ئپوخ ايمان دې ئ ړه كيپه ز چي

په الس ورشي او د خلكو د قدرت  چيكله خو ، كلكه مينه

فساد  چيه دا وي څټوله هې ئبيا چارو متولي شي، نو 

پر ړو اور ته لمن ووهي، كافران گ، د جخور كړي

وينو تويولو او د د او  يڅومسلمانانو بريد ته وه

په حال ړه پل زدوى هللا د خباعث شي،  ۍاهبلونو د تصف

او هللا  يډك دړونه له فساد د دوى ز چيشاهد نيسي حال دا 

او وشي  تقادنو انړك رپد دوى  كله چي ښوي.فساد نه خو

گناه الس واخله او له هللا له  چيدا ورته وويل شي 

 ، له خپليگڼيعزت تېرى پل خ رپه، نو دا انتقاد ووېرېږ

 له دې .كېږي څولگناهونو ته هگناه دفاع كوي او مزيد 

حساسيت  په مقابل كيد نصيحت  چيږي مبارك آيت معلومې
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ښه ڼل د نفاق نگپل عزت تېرى په خښودل او سالم انتقاد 

  ده.

په حقيقت كي مفسدين دي، ځان ته مصلح وايي خو دوى 

  فرمايي: قرآن لكه چي

      

    

     

   

                                                                                             

 12ـ  11البقره: 

فساد او تباهي  زمكي كيپه ورته وويل شي:  كله چياو 

 چيپام . يو مصلحينپه يقين سره خو  موږ: مه كوئ، وايي

 .پوهېږيهمدا دوى مفسدين دي خو نه 

 :داسي گڼي برخليكد دوى  هللا تعالى

    

    

      

    

   

                                                                        
 20البقره: 

گولو وروسته ماتوي ټينژمني له الهي  يچهغه )فاسقان( 

په ړى او ې د وصلولو امر كهللا ئ چيڅوي غوڅه او هغه 

 فساد كوي، همدا دوى خاسر او تباه شوي دي. زمكه كي

يو ته په پام سره معانلفظ نورو  )تولى(آيت د  00د 

 :گهې تودا آيت دوه نور تعبيرونه هم لري، په د

ستاسو دا ړئ ډډه وكال كه د هللا په الر كي له قتالف: 

او  القلبي قسمفسد، چي شي حالت منتج ې په داعراض به 

د فساد لمن خوره  ،وگړي الزيات جري او جسور شيرحم ې ب

ټغر رحمت او  رأفت، امنيت، صلحد ټولني كي شي، او په 

 ټول شي. 

د كفر ېرته به نو ب د ايمان له الري په شا شئكه  :ب

قساوت او  فسادانه شئ چي سپېره حالت ته ستهغه مخكني 

 فرمايي:  قرآنړه په اې، د هغه حالت ځانگړتياوي وې ئ
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 39الروم: 

چه په وړي حاصل كچي د خلكو السونو څه له كبله د هغه 

چي دوى ته پاره ې ل، د دگند شوڅراو سمندر كي فساد را

ې په د ؛ړيچي دوى كڅكو ځينو هغو عملونو خوند ورود 

 ځي.گرچي راوه لهي

  

   

    

ڼه ې كاړي او له كبله ئدوى همغه دي چي هللا لعنت ك -3

 ړې.ې كړندې ورړي او سترگي ئك

دا مبارك آيت وايي: هغه چي له ايمان وروسته د  -(23)

چي اقتدار څوك گه ې توگړځانپه  ؛ږييېښولوري ته نفاق 

هللا ؛ ېږيكمنحرف د ايمان له تگالري ېدو وروسته له رسته 

گڼي، په الهي لعنت له اخته ړ ولعنت دا خلك د تعالى 

شي محروم  و له درك داسي عاجز اوېدو وروسته د حقائقك

ېز كوي او نه څه اغې نه د نورو پند او نصيحت پرچي 

سمه الر تشخيص په خپله چي ېږي داسي بصيرت ورته پاته ك

داسي لكه چي پر سترگو او ځي، لوري ته راوگر او د حق

ې وي، ورو ورو له سمي الري ړېدلې پرده غوږونو ئغو

له ې امكان ئېدو ستنېرته ړ شي چي د بږه والدومره كا

 لكه چي قرآن فرمايي: ړ شي،ځه والمن

   
       
                             :32النساء 

ټي نو هيڅ څوك ور چيټلي دي او هللا هللا ر چيدوى همغه دي 

 .ېړى به ورته ونه موممالت

 په بل ځاى كي فرمايي: 
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                       آل

 33ـ  37عمران: 

وروسته ايمان پل خله  چي يړبه هللا هغه قوم هدايت كگه نڅ

پيغمبر د حقانيت د  چي حال كي په داسيكافران شول، 

ې او هللا داسي ظالم و ورته راغلې نښيڅرگندي شاهد ول او 

، مالئكو او د هللا چيدا ده  ازسد دوى قوم نه هدايت كوي. 

ي، نه پاتتل غه كيپه ه. ېږيبه پرې ورټولو خلكو لعنت 

 ړى شي.ړى شي او نه به مهلت ورككپك به عذاب ترې س

 همداراز فرمايي:

    

    

      

    

   

                                                                

 23الرعد: 

ې ژمنه ئچي چي د هللا عهد له هغه وروسته ماتوي او هغه 

ړى ې د وصلولو امر كئ چي هللاڅه قطع كوي ې او هغه ړې كپر

ه تدوى ته لعنت دئ او دوى  ،په زمكي كي فساد كوياو 

 ټوبى دئ.ټاد ب

ې كبله وي چي گمان ځينو انحراف له دوايي: د  قرآن

كوي د ايمان په الر كي به آزمويني نه وي او هغه به په 

ماته ې آزموينو كي چي په دېږي الهي عذاب نه اخته ك

 وخوري، لكه چي فرمايي: 

    

     

    

     

                                                                                        
 01المائده: 

به نه )يا آزموينه( څه عذاب  چيړ ې وكگمان ئاو دا 

ېدو، خو ې ورحمپرشول، بيا هللا ڼه ړانده او كاوي، نو 

ښه څه ڼه شول او هللا د هغه ېر ړانده او كاډې بيا ئ

 .كويې دوى ئ چيليدونكى دئ 

 ځوروي: د دوى حالت داسي انپه بل ځاى كي 
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 18ـ  10البقره: 

ړ، ې بل كاور ئ چيچا مثال ته ورته دئ هغه د ې مثال ئ

هللا د دوى )د  ؛ړښانه كې د ده ماحول روئ كله چيخو 

 ودلپرېښې ئ تيارو كي په داسياو  ړختم كبصيرت( نور 

ړانده، نو بېرته گيان او ونگ ڼه،نه ويني. كاڅه  چي

 ى نشي.گرځېدرا

 ئد داسيې ئپل حالت خو خ يگوروڼا ردوى داسي دي چي 

گو مخكنى نور هم د ستر پر ځاىاخيستو  گټيڼا د له ر چي

 ،گو نور ختم كړيهللا تعالى د دوى د ستر ،له السه وركړي

سره په ليدو ڼا ر د سترگي يبيمار چيهللا سنت دئ  دا د

د بل  چيړانده دي  پل نور له السه وركړي. خو داسيخ

ژبه  پوښتنيړه د په ا، له بله د الري يخبره هم نه اور

 هم نه لري.

  

   

      

ړونو پر زې تدبر نه كوي يا ئ كي نو آيا په قرآن -24

 نه دي. پوپل كلخ

ړه دلته د منافقينو د مخكني چلن د عواملو په ا ـ(24)

د كي عدم تدبر او  ړاندي شوي: په قرآندوه احتماله و

ېدل، يعني بندړي ړونو د دړاندي د دوى د زهدايت په و

محروم شوي  تدبرپه هغه الهي كتاب كي له  د قرآنيا خو 

د بيمارو ې او يا ئې لري، ء پرادعاان ايمچي دوى د 

ړل ړاندي تې الهي كتاب د معارفو په ود دې ړونو دروازز

 .ېشو

  كي عدم تدبر په قرآن -الف

ې خبري، د ايماني مسئوليتونو ښوونو بله الر د قرآن

ړو ى معرفت، د هغي الري له لوړگړه ناقص او نيمپه ا

ه لوري پ تعالى ي چي د هللاخبرې چونو بږليژورو او ك

په ې د مقتضياتو درومي، د اسالمي نهضت د تگالري او د هغ
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پوله او ۍ وروستځ د كفر او ايمان تر منو ، اجهل ړها

پلي ډله د خدا چي وي باعث شې نه پېژندا د دحد فاصل 

د وسائلو په غوراوي كي ټاكلو او په ځونو تگالري او دري

عي دانفاق مرتكب شي او په هرگام كي د  أو خطاخبط د 

 ووايي. لبيك ته 

گه ې توپه يوه حديث كي په د معلص هللا د رسولموضوع دا 

 ې: راغل

ض ـر ب  هللاُ  »قـال :  ّـ: قال : إنَّ رسول  هللا  ّـابن مسعود عن 

م ثالً صراطًا ُمستقيًما ، وعن ج ن بتي الصِّراط سـورانِ فيهمـا 

اٌة ، وع نــد  ر ْأسِ أ ْبواٌب ُمف تَّحٌة ، وعلى األْبوابِ سـُتوٌر ُمْرخـ 

وا ،  الصِّراِط داع يقول : استقيموا على الصراط وال ت ْعو جُـّ

وفوق  ذلك داع  ي ْدعو ُكلَّما همَّ ع بٌْد أ ْن ي ْفت ح  شيًئا من تلـك 

ك  ، ال تْفت حْـُه ، ف نـك ِإن تفتحـه  األ بواب ، قـال : وْيحـ 

أ ن ت ِلجُْه. ثم فسَّره فأ خبر : أ نَّ الّصراط : هـو اإِلسـالم ، و

تور  الُمْرخـاة  :  األبواب المفتَّحة ، محـارُم هللا ، وأ نَّ السُـّ

حُدوُد هللا ، والدَّاعي على ر ْأسِ الصراِط : هو الُقـرآُن ، وأ نَّ 

مسـند  .«الدَّاِعي مْن فوِقِه : هو واعظُ هللا في قْلبِ ُكلِّ مـؤمن  

 احمد

 معلصابن مسعود رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا له 
ړى داسي بيان كمثال د مستقيمي الري هللا تعالى فرمايل: و

والونه دي، چي په هغوى كي ېې دړو كنارو كي ئاچي په دو

پر ې دي، د الري ځړېدلې راې پرپرداو ې دي خالصي درواز

ې الري مخامخ ږ وايي: په دړ غپه لوچي سر يو داعي دئ 

او ېږئ، ږه كړ شئ او يوه بل لوري ته مه كاالاو سيده و

و ته بلنه وركوي، كله چي چي ټولتر هغه بر بل داعي دئ 

ړي ورته پرانيستلو اراده وكې د يو بنده د كومي درواز

افسوس ستا پر حال، دروازه مه پرانيزه كه نه نو وايي: 

ې هغه داسي ، بيا ئې(له الري به منحرف شې )ورداخل به ش

: مستقيمه الر د اسالم الر ده، ې ويلړ او وئتفسير ك

 ،( ديړيتحريم كهللا تعالى چي څه ه ې محارم )هغازدرو

 پر سر داعي قرآنې الهي حدود دي، د الري پرد يړندځو

هغه الهي او فطري واعظ دئ چي د ړ داعي هغه لواو دئ، 

 ېښودل شوى. ړه كي اهر مؤمن په ز

ي بلنه وانه وري او ښود داعالرې چي د دڅوك هو؛ 

له به  كاروي حتماً  ږدو كي ونهې د الري په اوښوونه ئالر
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الري به  يپرانيزي او له سمډېرو دروازو كومه يوه 

 ېږي.منحرف ك

 فرمايي:ړه په اقرآن  هللا تعالى د

    

    

  

   

     

    

   

                       :1االسراء-

91  

ټولو تر چي ښوونه كوي څه ته الرهغه  چي دا قرآنيقينًا 

چي ېرى وركوي سيده ده، او هغو مؤمنانو ته زسمه او 

په برخه ې به ئچي ستر اجر ېرى( ، )دا زويكېك عملونه ن

پر آخرت چي چي هغو ته دردناك عذاب دئ او دا شي. 

 ړي. ايمان نه راو

ځيني چي ۍ له كبله ده ې خبرښوونو د بله الر د قرآن

چي كه لړي، ى غواړاندي برپل وخت وتلوار كوي او له خ

 قرآن فرمايي:

    

    

     

  

   

   

    

       

  

 693البقره: 

 چيداخل شئ حال دا به جنت ته  چي ېرلېگمو ان آيا داسي

التراوسه پر تاسو هغو كسانو ته ورته حالت نه دئ راغلى 

ړاوونه ورورسېدل ؛ ستونزي او كېر شويت مخكيترتاسو  چي

 په خوا كيپيغمبر او د ده  چيړزول شول، هومره او ول

دهللا نصرت او مرسته به كله راځي؟ مؤمنانو به ويل: 

 ده.  نږدې هد هللا مرست چيخبردار 

 چي ډېر صراحت سره دا خبره معلومېږيپه آيت  ه دېل

ډكه الر ده، جنت د ايمان الر له آزموينو او ابتالءاتو 
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 يوازي، و طمعبريا ترالسه كولد من ښد رپته د رسېدو او 

له ابتالءاتو بريالى  چيطمع ده  پر ځاى په هغه صورت كي

او  ټكل، گمانيو ا طمع هسي داسي او له دې مخكي ېتېر ش

 ه ده. هيل

 فرمايي:همداراز 

    

    

   

    
 936آل عمران: 

هغه د مخه داخل له جنت ته به  چي ېلمو انگېر آيا داسي

ې و نه ئړي اال هللا نه ستاسو مجاهدين معلوم ك چيشئ 

 ړي؟!!صابران معلوم ك

 په بل ځاى كي فرمايي:

    

    

    

      

    

                                                             

 16التوبه: 

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 

ى. او هللا ستاسو له اسرارو بل محرم ځانته نه دئ غوره كړ

 كړو وړو ښه خبر دئ.

دغه ډلي كي په تر څو چي هللا جل شأنه د مؤمنانو يعني 

مجاهدين ئې نه وي معلوم كړي  ،كسان نه وي تفكيك كړي

د هغه له  ،چي له هللا تعالىړي ېل كې نه وي باو هغه ئ

گه پيغمبر او له مؤمنانو پرته بل څوك د پټ دوست په تو

ه كوئ چي هللا جل شأنه به تاسو همدغسي گمان م ،نه نيسي

خپلي مخي ته پرېږدي او له ابتالءاتو او آزموينو سره 

 به مو مخامخ نه كړي!!

 ړه مسخ شوى زب ـ 

هغه دئ،  ړهو بله وجه مسخ شوى زمواقف منافقانهد 

ملكات او محركات گڼي ښېد چي ضمير  احساسې او بسپېره 

دكاريو او خدعو ، بد شرارتونو، تفتينپل شوي، ځپه كي 
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)حق( چي د ړونه داسي تور شوي د تكرار له كبله د دوى ز

ځاى نه دئ پاته، د څ هغه كي هيپه او )هدايت( لپاره 

ې نشي څ صيقل ئچي هيې ده زنگ وهلې داسي ړه صفحه ئز

 .صفا كولى

 لكه چي قرآن فرمايي:

   

   

   

    

                                                                                                                                     

 66التوبه: 

چي تر هغي  ړكپه برخه داسي نفاق ورې په پايله كي ئنو 

له  ،چي ورسره مخامخ شيكي وي ړونو د دوى په زځي به ور

ړ ژمنو كي مخالفت وكړو په كې له هللا سره ئچي  املهې د

 ې ويل.چي دروغ ئامله ې د لهاو 

 فرمايي:  بل ځاىپه 

   

   

    

     

     

    

     

     

                                                                                                     

  98المائده: 

ټل او د دوى مو وركبله  لهژمنو د ماتولو پلو نو د خ

ږوي او له ځايه كپل پل خې له خړل، كلمړونه مو سخت كز

كېدو كول ې ورپرپند  چيړل ر كېې برخمن كېدل هڅه ئهغه 

ږ گر ل، مږېېبل خيانت خبراو يوه  لهاو تل به د دوى 

هللا  چيې شكه ړوه، بې وار شه او مخ ترېې تترې، نو ئ

 ښوي.محسنين خوداسي 

 : ړيړو وينا داسي راوبيمارز ېهمدځاى كي د په بل 
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  3السجده: 

په پردو ړاندي په وڅه ړونه د هغه ږ ززمو ې ويل:او وئ

دروندوالى ږونو كي مو او په غو ېكي دي چي ته مو وربل

ته ړى حجاب دئ نو گځانځ ږ او ستا تر مندئ او زمو

   يو. كوونكيې هم ئږ ار كوه چي مو)خپل( ك

   

   

    

    

     

ښتل له هغه يقينًا هغه چي پر خپلو شاگانو واو -02

شيطان دا ورته  گند شو؛څرچي هدايت ورته وروسته 

  .ېړتلقين كې ورته او هيلي ئ ړىسينگار ك

ړاندي لپاره دوه دالئل وارتداد ډلي د ې د ددلته ـ (23)

 :شوي

  ړې. ښايسته كورته منافقانه وضع د دوى شيطان 

 ې د دوى ئړه د خپلي منافقانه تگالري د پايلو په ا

 ې. ټوكولړونو كي هيلي راپه ز

په شيطان چي ې كي څېرد انسان په شيطان او نامرئي 

كوي  هڅپه كار بوخت وي هاضالل او ازالل گډه د خلكو د 

ته او له صف انشعاب ته ارتداد منافقين له ايمان 

په منافقين ان يو بل ته الس وركوي، شيطانړه دواڅوي، وه

د دوى ارتدادي وي، تأييدځونو منافقانه مواقفو او دري

مزيد روي، ځواو صحيح ان يورته سمړني كاو انشعابي 

ښكلى هغه ورته ې تشويقوي، ارتداد او انشعاب ته ئ

كوي، توجيهات او مبررات تعبيه ېښوي، د هغه په گټه بر

ډېري گټي لري، د ې ورته وايي چي ارتداد او انشعاب ئ

د ښيي، مثبت ې ئنتائج ځالنده او راتلونكى ورته نفاق 

همدا سبب ې هيله من كوي، پايلو ته ئځونو منافقانه دري

ې، مكر، له ژمنو ې، دوكدئ چي دوى منافقت، دروغ، خدع

په بده او نورو منافقانه خصلتونو ته  ېدلتر شا ك

صداقت او له بلكي  گڼي،ې نه او كركجن ئسترگه نه گوري 

د گڼي چي څوك سفيه او جاهل كركه لري او هغه اخالص 

چمتو وي، پر خپلو ۍ ته سپېڅلو اهدافو په الر كي قربان
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 او اخالص او صداقت لري.  يږېژمنو ودر

 فرمايي:ړه ې ادقرآن كريم په 

    

    

                                                

 961النساء: 

ړوي او شيطان خو په كي راوال ورسره كوي او هيلي ېوعد

 كوي.سره څه وعده نه وره پرت ايستو له تېر

 فرمايي:ړه د عاد او ثمود په ا

    

     

   

   

                                                                                  

 83العنكبوت: 

ې، ې درته جوته شوځيو ئاستوگنچي له او عاد او ثمود 

ې ړل نو له الري ئښايسته كپل عملونه ورته او شيطان خ

 گور ول.چي سترحال كي په داسي ړول، وا

او له  يڅولچي شيطان هړه د هغو په اپه بل ځاى كي 

 فرمايي:ړي تشويق كې ئگ ته مؤمنانو سره جن

    

    

    

     

    

    

      

     

                                                                                            

    48االنفال: 

ې ړل او وئكښايسته پل عملونه ورته خن اچي شيطاو كله 

ف( نه لرئ، )حري ېدونكىغالب څهيپه خلكو كي ويل: نن 

ړو چي دوايم، خو كله  گرىملچي زه مو په داسي حال كي 

ې ويل: زه ښت او وئپوندو واوپلو په خ ؛ډلو سره وليدل

نه ې چي تاسو ئگورم څه ه ې زاره يم، زه هغله تاسو ب

 ږم، او هللا خو شديدالعقاب دئ.ېېرگورئ، زه له خدايه و
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چي دوى هغو ته چي د هللا له لوري ې كبله دا له د -26

ښوده؛ وويل: ې كركه وئړه نازل شوي )كتاب( په ا

ړو او هللا د چارو كي ستاسو اطاعت وكځينو حتمًا به په 

 ېږي.پوهړنو( )په پټو ويناوو او كپه اسرارو دوى 

وجه  نوځودا مبارك آيت وايي چي د منافقانه دري -(26)

ښمن ته د دپالي، ړيكي پټي اښمن سره چي دوى له دده دا 

ډېرو اطمئنان وركوي چي په  ېږي،ونه لامغپي ۍدوست

چمتو دي چي ې ته او دمواردو كي له دوى سره موافق دي 

ځينو برخو كي دي چي په  رباوې په دړي، د دوى ملتيا وك

ړ ړنالري د تأييد او متابعت ود كافرانو تگالري او ك

 دي!! 

ښووني ستاسو ې مبارك آيت الرړاندي چي د دې وتر د

ستاسو توجه ته مطلب گړي ځانبايد يوه ېږدو مخي ته ك

ړاندي او وروسته ې وتر دته مو پام وي چي ې دړوو، راوا

)َاعمالهم او چي ي ېدلآيتونه په داسي صيغو پاى ته رس

الف زور لري، خو كي ټولو په َاخبارهم...( ته ورته دي، 

ړى شوى، ېر وركې كي الف ته زپه صيغدلته د )اسرارهم( 

ڼي په بل معروف قرائت كي د )َاسرارهم( په بدغه صيغه 

 ې، د )سر( مشهوره او معروفه جمع )َاسرار( ده.كي راغل

الفاظو  د قرآن ېځل لپاره ئړي كاش هغو خلكو چي د لوم

ړل دغه قرائت ته ترجيح ېر او زور عالئم وركته د ز

 ړې وى.ورك

ړخونه هم ځيني نور اارتداد ې مبارك آيت كي د په د

 بيان شوي لكه دا: 

 پټ روابطښمن سره له د 

 ړنالرو او تگالرو سره ې او كافرانه كد كفر له جبه

 ړيكي نه شلول.خپلي ا

ړيكي ې سره پټي اې خوا د كفر له جبهله يومنافقين 

ې د چي حاضر دي د دوي منصوبلري او اطمئنان وركوي 

خپل ې ئړي، له بل لوري ې كپه ليكو كي پلمسلمانانو 

او  ىړكقطع تعلق په بشپړه توگه له كفر سره نه دئ 
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او تبعيت ړنالري د ني كيځداسي انگېري چي د كافرانو 

په خپلو ړه په اې ې جبهځكه د دنو ړ دي، منلو و

او مذبذب وي، كله د كفر لوري ته  مترددنو كي ځودري

ې ته كله د ،ېږي او كله د ايمان لوري تهمتمايل ك

كي د مسلمانانو په په ظاهر ترجيح وركوي اوكله بل ته، 

ړيكي اسره دښمن كي له په خفا خو  ځاى نيسيليكو كي 

سره نشي  تزويراو  ېخدعچي په ې ته متوجه نه دي دلري، 

چي ې باور نه دي په دول وغولوي، ټكولى د تل لپاره 

وى له ښمن سره د دله د ،خداى د دوى له اسراروخبير 

ښمن دوى له موخو، او هغو اطالعاتو چي دړيكو، د پټو ا

تزوير به حتمًا د دوى د  تعالى هللاې وركوي خبر دئ، ته ئ

افشاء ټولو ته به ې څېرې ړي او د دوى سپېرڅيري كپرده 

 لكه چي قرآن فرمايي:ړي. ركړي او مناسبه سزا به وك

   

    

   

   

   

   

                                                  

 135ـ  138النساء: 

دردونكى عذاب  تهدوى  چيړه ې زېرى وركمنافقينو ته د د

ۍ په دوستپرته كافران له مؤمنانو  چيهمغو ته ، دئ

ټول هللا ټوي؟ نو عزت خو ي، آيا د دوى خوا ته عزت لنيس

 لره دئ.

 فرمايي:همداراز 

   

    

   

   

     

    

     

     

                                                                                    

 938ـ  936النساء: 

ې هم هغه ئ منافقين له هللا سره خدعه كوي او چيشكه ې ب

څي نو اپځه ته لمان چيچوونكى دئ او كله اپه خدعه كي 
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گر ښودنه كوي او هللا نه يادوي مځان څي، خلكو ته پاټ ل

په لوري مذبذب او متردد، نه د دغو كي ې دپه ږ. ډېر ل

ړي هيڅ ك ې الريبڅوك  چيي او هللا ورپه لغو هدي او نه د 

 .الر به ورته ونه مومې

 ي:گوته شوپه خصلتونه  دلته د منافق الندي

 ړه عملونو پل نفاق او ناوله هللا سره خدعه كوي، د خ

 ړي. هغه جائز ثابت ك چيتوجيهات برابروي  پاره داسيل

  په پلو ديني وجائبو ټ وي او د خلځه كي لمانپه

 سستي كوي.ترسره كولو كي 

  پاره ښودني لځان نورو ته د ې وي، هر كار ئرياكار

 په حكم نه وي.او ايمان  ېې د عقيدعمل ئ ، هيڅوي

 هم  ې يادوي،ږ ئډېر لاړيكي سستي وي، ې له هللا سره ئ

تحليلونو او پلو تبصرو خپه  ږ يادوي او هملژبه په ې ئ

پلو تصميمونو په خپه خوله اخلي او هم ږ د ده نوم لكي 

 حساب كوي.په هللا كي ډېر كم 

   

  

  

    

ې د دوى روح گه وي چې فرشتڅننو هغه مهال به  -02

 گوزارونه وركوي. ې مخ او شا ئپر قبضوي او 

ېدو حالت منافقينو د نزعي او روح قبض دلته دـ (20)

د  كي حال داسي شوي چي مالئكي به په ځور شوى او ويلان

ځكه او دا ې وهي، پر مخ او شا به ئ دوى روح قبضوي چي

اكثرًا د ډول وو، بل ې باطن ئډول او يو ظاهر چي د دوى 

 ومسلمانان ه مخي دي، ددووي، مغاير ظاهر د باطن  دوى

كي غياب په د دوى  وڅرگندوي امسلمان ځان ړاندي وپه 

كله خپلي گټي د ، ويكافر  كيگ څنو په كافراناو د 

ځي، او كله ې لوري ته رااو د ټويڅنگ كي لپه  ومؤمنان

ه مومي، تر خطر ناكو ملگرتيا مؤمنانالر او د ايمان د 

هم دوى  تعالى هللاړي، ې ته پناه وجبهكفر ېږي او د شا ك

ړنو سره ك منافقانهته داسي سزا وركوي چي د دوى له 

ولو پر روح قبضد دوى د ي چو ته امر كوي فرشتورته وي، 

پر ې به ئځكه  .ئړگوزارونه وركې مهال پر شا او مخ ئ
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ډك ټ او له ذلته پښمن سره د له دمخ وهي چي دوى 

پل ايماني وقار ړى وو، خخپل مخ سپېره كسازشونو سره 

ړى وو، ذلت په پښو كي ذبح كښمن د دې ئاو اسالمي عزت 

و ذليل گڼلى ې حقير اځان ئ، او دنائت ته تسليم شوي وو

ې ئځكه به او  ړې وه.ې مخه كوو او كفر او ارتداد ته ئ

ړې وه، د ايمان له ې شا كحق دين ته ئپر شا وهي چي 

ځېدلي گرېرته د كفر لوري ته مسيره په شا شوي وو، ب

 وو. 

هغه كسان چي په قدير خداى د ايمان له دعوى سره 

ه سره، د ضعف او ناتوانۍ احساس كوي، ذلت او اسارت ت

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 

الل په ځواب كي چي د ضعف استدروح قبضوي، د دوى د دې 

ناتوانۍ په وجه ئې هجرت ونكړ، داسي وايي: آيا د هللا  او

 زمكه پراخه نه وه چي هجرت مو كړى وى؟

   

  

     

    

     

   

    

    

   

 16النساء:

شكه هغه كسان چي مالئكي ئې روح قبضوي، په داسي حال ې ب

كي چي دوى پر خپلو ځانونو ظلم كوونكي وي، ورته وايي 

كه كي به: تاسي په څه حالت كي وئ؟ وايي: موږ په زم

كمزوري او مستضعف وو، ورته وبه وايي: آيا د هللا زمكه 

پراخه نه وه چي هجرت مو په كي كړى وى؟ نو دوى همغه 

و څومره بد گرځېددوزخ دئ او د ورې ځاى ئمېشت  چيدي 

 ځاى! 

 فرمايي:ړه د داسي خلكو په اقرآن 
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 11الحج: 

هللا عبادت  كي د ۍژې داسي دي چي په يوځيني او له خلكو 

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.

چي ځور شوى چا حالت انكي د هغه  آيت ې مباركپه د

 ې مشروطه ده، كه اسالم د دوى غرضونه ترسرهېدا ئمسلمان

اسالم ۍ راضي وي، خو كه پلي مسلمانپر اسالم او خړي نو ك

په ډ شي، د مسلمانانو ړاندي خنپه ود دوى د اغراضو 

ښونو او گواله ړى شي، پل غرضونه ترالسه نكگ كي خڅن

ښتنه ۍ غورونو سره مخامخ شي، دين او ايمان د قربانطخ

په شا ړي، پل دين او ايمان ته لته وركخړي، نو ې وكتر

هغه  ړيكي وشلوي!!پلي اي او له مسلمانانو سره خړ شوال

ې له چي د اسالم د دائرچا سره تشبيه شوى له داسي 

چي اسالم او كفر سره ښي په هغي كر ؛ېر لريډمركزه 

ړ دئ او هملته د خداى عبادت كوي، د كفر له وال؛ ويېلب

ې ښتى، له مخكي تلو ئاواې لوري ته رگام ديو ې دائر

ې اكتفاء څه ئپه همدومره ېدلى او ې، هملته ودرړډډه ك

په ړي، نو او منفعت ترالسه كټه گې، كه دلته كومه ړك

ښ وي، خو كه له ښتو خوټي او دغه يو قدم رااوگ يپلخ

په گام ېرته يو ستونزي او خطر سره مخامخ شي، ب يكوم

پل گرځي. دا د خپل مخكني حالت ته ورواو خ ړ شيشا وال

ې معامله د يوه بازاري ره ئستعالى  هللاهوس بنده دئ، له 

تله  پهټي گگر ده، ايمان او عقيده هم د مادي سودا

چي مادي اغراضو ته ړ ده تلي، هغه عقيده ورته د منلو و

ې كركه ړي، له هري هغي عقيدېدو كي د ده مرسته وكپه رس

ۍ مطالبه په الر كي د قربانڅلو اهدافو ېپچي د سلري 

چا خوا ته درومي سي په طمع د داټي گد مادي ړي. ې وكتر

ې ئپلوه چي له معنوي او اخالقي ړي او له هغه مرسته غوا

پك كي سدنيا په چي وررسوي دومره تاوان تباه كوي او 

چي د ږي ېپوهې نه دپه !! ړكي د دوزخ وآخرت په شي او 
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ږي، له هللا ېله لوري كتعالى  هللاړه د ېكپرگټي او تاوان 

وان لري او نه د ټي رسولو تگد څوك نه پرته تعالى 

ړي چا ته مخه كځاى داسي پر تعالى  هللاتاوان رسولو، د 

څومره بد مولى او ټه نه، گوررسولى شي خو چي تاوان 

 . گرىڅومره بد مل

   

   

  

      

ړ چي څه متابعت وكچي دوى د هغه له بكې دا له د -28

 ،ړهې كركه وكله رضاء ئړى او د ده په قهر كې هللا ئ

 ړل.ې حبط كنو د دوى عملونه ئ

 ړه ويل شوي: د منافقينو په ا دلتهـ (28)

  باعث د غضب  تعالى د هللاپسي تللي چي څه په هغه

په بيع د خپل نفس د ارضاء ېږي، يعني دوى د هللا د غضب ك

 چي د هللاڅه دي ، له كافرانو سره دوستي هغه ېړټه كل

 د غضب او قهر باعث دي. تعالى

  دوى ې د هللا رضاء ده، چي بدله ئڅه كركه لري له هغه

په جهاد  چي كي حال داسي له جهاد كركه لري او دا په

 ېدى شي.رضاء ترالسه ك تعالى سره د هللا

 ړنو له كبله د دوى عملونه د دغو دوو منافقانه ك

  ېږي. كط حب

او د خپل ښتنه ين د خپل هوس په غومنافق گورئ چي

 د هللاچي ډډه نه كوي څه هم لپاره له هغه  ءارضانفس د 

ې ته چمتو نه دي چي ېږي، دد قهر او غضب باعث ك تعالى

لپاره يو گام د خپل نفس د رضاء ترالسه كولو  تعالى د هللا

ډډه لو له كوڅه هغه هر د ښي خالف واخلي، د رضاء او خو

 هللا لهدا څه هم ړي كه ې وغواچي د دوى هوس ئنه كوي 

و سره دوستي وي، دښمناني او د هللا له دښمنسره  تعالى

وي، ټه كپه بيع د خپل نفس د ارضاء لد هللا د غضب يعني 

د هللا رضاء د خپل ه دي چي حاضر نې ته توگه ده هيڅ پخو 

 ټوي.و په مخالفت كي ولشهواتې مهاره باو نفس طماع 

په غضب  تعالى د هللاچي كوي  يدوستدوى له داسي خلكو سره 

 فرمايي: اخته شوي، لكه چي قرآن



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

184 

    

    

      

    

     

    

    

         :95-14المجادله 

ې و سره ئړآيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي له داسي وگ

ډلي دي ړى، نه دوى ستاسي له ې غضب كچي هللا پرړې دوستي ك

ړه په درواغو لو كي حال داسي په ،ډلياو نه د هغوى له 

، هللا دوى ته شديد عذاب درواغ وايي(  چيېږي )چي پوهكوي 

  چي دوى كولو. ئډېر بد دڅه هغه چي ړى، يقينًا تيار ك

   
    

    
    

    
     

    
    
                                                                                                         

 97االنفال:

په ډلي سره )چي د كافرانو له كومي ې مؤمنانو! كله ا

په چي څوك ړوئ. او ړي كي( مخامخ شئ، نو شا مه وراگج

لورى بدلوونكى په موخه گ گر د جن، مړويځ شا ورواې ورد

په چي نو يقينًا ، نكىېدوځاى كډلي سره يو او له بلي 

 څومره بدې دوزخ دئ، او ځاى ئالهي عذاب اخته شو او 

 .ځاىرتلو دئ دا د و

 همداراز فرمايي:
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 911 -917 النحل:

گر ړى، مړه كفر كپه اپل ايمان وروسته د هللا چا چي له خ

ې ړه ئچي زپه داسي حال كي ړى شوى؛ ړ كپه زور اچي هغه 

ې سينه كفر ته ئچي ډه دئ، خو هغه ډاپر ايمان 

پر دوى د هللا له لوري غضب دئ او دوى ته ې، نو پرانيست

پر ژوند چي دوى د دنيا ې كبله دا له د ستر عذاب دئ.

ړي نه گچي هللا دا كافر وپاره ې لڼلو او د دگغوره وآخرت 

، ړونوز پرهللا د دوى چي ړي دي گدا هغه وهدايتوي. 

او همدا دوى غافالن دي، شك گولى مهر لگو او ستر ږونوغو

 په آخرت كي زيانمن وي.چي همدا دوى به نشته 

 او فرمايي: 
  

 
 
  

     
     
   

     
 

 7الفتح:   

او مشركين  پاره چي هغه منافقين او منافقانيې لاو د د

گماني كوونكي ړه بدچي د هللا په اړي او مشركاني تعذيب ك

پر دوى ده، او هللا دوى په خپل غضب ېدا ، بده راچورلدي

ړى، ې ورته تيار كټلي او جهنم ئې راو دوى ئ ړياخته ك

 بى!!ټوټاڅومره بد د ورتگ 
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ې بيماري ده داسي ړونو كي ئآيا هغه چي په ز -29

 ړي؟!ې رابهر نه ككينكله د دوى څانگېري چي هللا به هي

ركي سره يځداسي انگېري چي په زرنگي او  منافقينـ (25)

پوري موقعيت ړه په زو اړه لوري وغولوي، كولى شي دوا

له نورو ت ماهياو څېره كولى شي خپله اصلي ړي، ترالسه ك

به د دوى د نفاق خبير خداى ه كوي چي گمان نپټ وساتي، 

و اړي ټولو ته جوت كې به ئماهيت ړي او څيري كپرده 

په  ايمانښتيني ې د رد دوى په سينو كي ئچي نه كيهغه 

وينا او عمل ې په چي دوى ئځاى نيولى، هغه حساسيت خالف 

چي دوى ركه ړه لري، هغه كپه ا و شفافيتاصداقت كي د 

 وفااو په خپلو ژمنو  ۍپه الر كي د قربان تعالى د هللاې ئ

ې ئدماغ او ه ړپر زوى او د د ړه لري،په ا التزاماو 

 ړي. څرگند كټول به دا  تعالى هللاړولى، سيورى غو

 لكه چي قرآن فرمايي:

    

   

    

      

    

    

    

     :56المائده 

ې گورې ې بيماري ده، ته به ئئ كي ړونوپه ز چينو هغه 

د كومي تلوار كوي، وائي به: به  كي ۍپه دوستد دوى  چي

پل له خهللا به  چي يياښ!! نو ږوېېروو دېرارسله ې حادث

به په ې سره په دڅه راولي او كوم بل فتح او يا لوري 

ې ئ ړونو كيپلو زپه خ چيېماني كوونكي شي ښهغو خبرو پ

ښمن به غالب شي او ل چي دېدېرې ودوى له د .ېټولپ

ې ې له كبله ئشي، د همدبه له ماتي سره مخامخ  مؤمنان

به د دوى د  تعالى خو هللا ړې وه،گالره غوره كد منافقت ت

چي مؤمنان ېرني خالف داسي حالت راولي زعم او انگ

خپلو غلطو انگېرنو او په ه ببريالي شي او دا منافقان 

   پښېمان شي.ځونو دري
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ې ئښيو چي بيا به حتمًا به دوى درو وړاو كه وغوا -02

ې د وينا ئبه ې، او هرومرو پېژنڅېرو حتمًا له خپلو 

پر عملونو ې او هللا ستاسو پېژنڼي وله طرز او ب

 ېږي.پوه

د منافق د پېژندو درې ت كي ې مبارك آيد په ـ(30)

 :يشومعيارونه په گوته 

 . آثاراو  مئعالد نفاق  څېرو كيد دوى په الف: 

ې كي د او د وينا په لحن او لهجطرز په بيان د ب: 

 ښي. نفاق ن

 .ړنيك ج: منافقانه

 ښينفاق ند  ې كيېرڅمنافق په د 

او د وينا په لحن او طرز په بيان كي د قرآن په 

تفصيلي ړه په اړنو ښو او هغو كند اق ې كي د نفلهج

باورونو نشأت كوي، د دغو  منافقانهبحثونه شوي چي له 

گه او ښه توپه هنداري كي كولى شو په څېړنو بحثونو او 

ښو او ې له نڅېروپېژنو، خو د منافقين ۍ سره په آسان

ړل څېښووني نه دي پېژندو علم او الرعالئمو د دوى د 

نو د منافقينو د پېژندو دا تى ښغو تعالى هللاكه شوي، 

 ې د قرآنښووني به ئداسي الرو اڅېړلى وو ې هم ړخ به ئا

مكار ې چي له مخي ئ ېو ېړته په واك كي وركمخاطب هر 

د خاص خو پېژندى شي ۍ ژر او په آسانو رياكار منافق ا

 دي ښودلي. ښي نه دا عالئم او نې له كبله ئحكمت 

ې په دوران كي به ځ او د الهي محاسبد قيامت په ور

پټ ې پل تور او سپېره مخ پرځينو خچي ې لري شي هغه پرد

لكه چي ېږي، ې پېژندل كڅېركس به له خپلي هر ړى وو، ك

 قرآن فرمايي:
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 66يونس: 

ې ته ړي د هري بدي سزا به هغې ككارونه ئچي بد او هغو 

څ ه هيبې( خوروي، له هللا پر)وزر پكاوى به ورته وي او س

د ې چي مخونه ئرته نه وي، داسي به وي لكه ساتونكى و

دوى دوزخيان  ټ شوي وي،پټو ټو)تيارو( په ې پې شتيار

   پاتي وي.په هغه كي به تلچي دي 

 فرمايي:كي  بل ځاى په

   

    

     

   

                                                                                                                      

 71الزمر: 

ې دروغ ړه ئچي د هللا په اځ به هغه خلك او د قيامت په ور

آيا د دغو ې تك تور وي، چي مخونه به ئ ېويلي وو وگور

 ځاى دوزخ نه دئ؟ېشت كبرجنو )مناسب( م

 ي:يړه فرمااو د مؤمنانو په ا

     

   

    

    

     

    

    

    

    

   

   

   

    

    

   

      
 61الفتح:  

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.

ركوع كوونكي او سجده  چيې گور كي حال داسي به په

د سجدو له امله د ټوي، او رضاء ل ، د هللا فضلكوونكي دي
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ات كي گندي، دا په تورڅرې څېردوى په مخونو كي د دوى 

په انجيل كي هغه كر ته ې ، او مثال ئراغلىد دوى مثال 

ې ، بيا ئراوباسي)نوغى( ېغ ورته دئ چي له زمكي خپل ت

ږي، داسي ېډډ ودرړ شي، بيا پر خپل ېپرړي، بيا مضبوط ك

ې پاره چي كافران پرې لد دړي، چي كرونكي حيران ك

ړى ې راوړي، هللا د دوى له هغو سره چي ايمان ئبناك كضغ

ړې ښني او ستر اجر وعده كد بخ ړيې كېك عملونه ئاو ن

  ده.

ه ټولى د دد مؤمنانو موال دئ، د مؤمنانو  تعالى يعني هللا

ړى، چت كرااو ټولني كي سرتر رعايت او عنايت الندي په 

پاره ړې، د دوى د الزيات سمسورتيا لې وده وركورو ورو ئ

 ځواك په توگهړي، د يوه مضبوط شرائط برابر كې ئ

ۍ ماتولى شي او نه ېزه سيلې نه تگند شوى، اوس ئڅررا

ې ډېر پرډېر ورته حيران دي او ۍ، ږلتوند باران او 

 .بناكضغ

 لحناو طرز د وينا  ومنافقيند 

د وينا منافقانه مالك د پېژندو دوهم  ومنافقيند 

 ونهاو تحليل ې، قضاوتونهتبصرد دوى ، ئڼه دطرز او ب

په وخت تصميم ړي او ېكراو كي، د پړپړاندي و جنگتر 

په او ماتي ښتو پر مهال، د بري ښمن سره د نكي، له د

ې مقابلسره د دښمن  ضعيفاو دښمن ځواكمن له كي، صورت 

چي خپل هر ړه صورت كي، د هغو مخلصو مؤمنانو په اه پ

توان طاقت ټول په او په الر كي وقف كوي او تل څه د هللا 

چي ړه انانو په امسلمكي وي، او د هغو خدمت د اسالم په 

څه په ږ پاره لۍ لاو د قربانېستمن دي نې وزلي او ب

، د الندي كچي ړهپه اقيادت مشرتابه او  دواك كي لري، 

د ياغي او او په باب  وافرادمطيع د په ارتباط، ړو غ

و دغو مواردو كي د دوى له په ټول …ړه اپه ړاندو سرغ

ې په د قرآن ندى شو،ژپېې او لحن قول د دوى منافقت لهج

   ړې دي.ښووني كږ ته كافي الرړه موا

ړه د دوى ويناوي د بدر د هغي جگړي په الكه چي 

سره د  ځواكچي د شرك او كفر له مجهز ږدي ږ مخي ته زمو

ښته وه، له مخلصو مؤمنانو پرته ړۍ نمسلمانانو لوم

ړ نه وه، منافقينو ښته د فهم او توجيه وهيچا ته دا ن

پل دين او ړه ويل: دوى خنو په اد دغو مخلصو مؤمنا

ي او جذباتي احساساتهغو وعدو داسي ايمان غولولي، 
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ې، ړى شوړه وركچي د حتمي بري په اڅولي كارونو ته ه

به حتمًا پر شركي او كفري  تعالى گمان كوي چي هللا

څه هم د وسائلو لي او برالسي كوي، كه ځواكونو دوى بريا

او  وانگېرن ودغډېر كمزوري دي، ښمن پلوه تر دله 

ځواك سره مجهز څېر و مؤمنان د قريشو په وعد وغولوونك

 دې اړه فرمايي: قرآن پهڅولي، هې ته مقابل

   

    

     

     

                                                                                                

 31االنقال: 

ې بيماري وه ړونو كي ئپه زچي چي منافقينو او هغو كله 

چي په داسي حال كي ، ړيپل دين دوكه كويل: دغه خلك خ

عزتمن چي هللا با حكمته يقينًا  نو ړيپر هللا توكل وكڅوك 

 دئ.

ږوالى، د كافي او ضروري ېر لو ضعف، د شممجاهديند 

ځواكمن او ې حالت كي د په همدتجهيزاتو نشتوالى او 

ې ته د دوى وتل، د منافقينو، د ښمن مقابلمجهز د

 ړو له نظرهگاو ضعيف االيمانه و ړونو خاوندانوبيمارو ز

پل ې: دا خلك خويل ئېدو، غرور، جنون او تهور معلوم

چي حق به حتمًا ړي لولي، د دين دغو خبرو مغرور كدين غو

په ځي، دلته د دوى ځه غلبه مومي او باطل به له من

پل رب توكل پر خچي دا غرور نه بلكي ويل شوي ځواب كي 

چي عزيز او گوري وبه ړي نو وكتوكل پر هللا چي څوك دئ، 

په برخه ښمن برى ورپر دگه مرسته كوي او څنې حكيم رب ئ

 كوي.

چي منافقين گورئ ړاو كي به وپپه هر ې د زمان تل او

ړي به د واقعي مؤمنانو او متوكلو گاو ضعيف االيمانه و

چي تكراروي، همدا به وايي په ضد دغه خبره و مجاهدين

پوه شوي، تل به په حقيقت سم نه دي دوكه شوي او د دين 

 گوري.گه په سترد دوى توكل ته د غرور 

 همداراز فرمايي: 
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 05التوبه: 

انفاق ړه پراخ زگرو )په رايثا د مؤمنانو پرچي هغه 

ډي وهي پاره ملنې لد دهغو  رپكوونكو( نيوكي كوي او 

دوى پر هللا  ،څه نه موميپل زيار )له حاصل عالوه( چي د خ

 او دوى ته دردوونكى عذاب دئ.  ړىتمسخر ك

ېړن خصلت داسي دا آيت د منافقينو يو بل كرغ

چي نيوكي كوي مؤمنانو گرو پر هغو ايثاربيانوي: دوى 

په الر ۍ د هللا تعالى پلي شتمناو خالص الس خړه پراخ زپه 

دا پاره ښودني لځان ، وايي: دوى د رياء او كي وقف كوي

ې بهغو  رپكار كوي او زيات مال وقف كوي!! له بلي خوا 

په ۍ چي د نيستمنډي وهي پاره ملنې لد دوزلو مؤمنانو 

څوك  په الر كي وقف كولى شي،تعالى  هللاڅه د ږ ېر لډوجه 

څوك څو درهمه او څوك ېرلى، څوك يو سږى، د كجورو يو و

ې يوه برخه، او كار د مزد او اجورزيار ځني ورپل خد 

ې قرياني په الر كي ئتعالى  چي د هللاڅه نه مومي نور 

په ړز ړي د مچي دوى غواې خندل پرړي، منافقينو به ك

چي د خو هللا تعالى فرمايي ړي، ك فتحورون سره روم 

ړ دئ نه د دغو مخلصو ينو حالت د تمسخر ومنافق

دردناك عذاب سره ې له هغه چي نفاق ئځكه دا  مؤمنانو!!

   .ټاكلىمنافقينو ته تعالى  چي هللامخامخ كوي 
 همداراز فرمايي: 
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 953آل عمران: 

ڼه په ب ۍپركالپرتاسو د غمونو وروسته  ې له دېبيا ئ

پر يوې ډلي به ستاسو  چيړه ينه نازله كېډډاهغه  كي

په  ځانونوپلو خ چيوه  ډله بيا داسيدله او بله ېړغو

ې د جاهليت د ړه ئپه اد هللا  ځولي وو،غورېښنه كي اند

په  زموږڅه ې كار ې: د دويل ئ ه كول،نودور ناروا گمان

)په واك كي( هللا د ټول ورته ووايه: كار خو  برخه دي؟

ې تا ته ئ چيټوي پڅه هغه ړونو كي پلو زپه خدئ، دوى 

 ىپه برخه و څه زموږې كار : كه د دگندوي، واييڅرنه 

پلو په خژل كېدو، ورته ووايه: كه نو دلته به نه و

 د خپلي مړيني هغه كسان به هرومرونو  ئهم و كورونو كي

وه او چي  ېشو هې مقررژنه ئو چيځاى ته راوتلي وو 

ړونو شته ستاسو د سينو خبري وآزمويي او ستاسو د ز

  پوه دئ.ښه په شته وو ړونو ړي او هللا د زعيار ك

ته  مخي زموږ مهمي الرښووني څو مبارك آيت كي په دې

 :ېدل شوښوېا

  د  يحالت كډك او له اضطرابه په هغه سخت د جگړي

په وار وار ورباندي  چيوو  وضعيت داسيځينو مجاهدينو 

 هيڅ چيځي چا راپه هغه د خوب دا حالت ، لهرات يپركال

په  په حالت كيد وېري  چينه ده  هې نه وي، ممكنوېره ئ

 چيښيي گ رات ۍپركالپه دوى باندي د انسان خوب راشي، 

ډه وو او هللا ډاې ړونه ئوېره نه درلوده، ز دوى هيڅ

 وه. ېړينه پرې نازله كېډډاپله سكينه او الى ختع

  ځان له  چيوه  ډله داسيبله  په مقابل كيد دوى

ې ټول هم او غم ئنه وو،  په فكر كيڅه  پرته د بل هيڅ

 چيپروا كوله ې ې د دنه ئژغوري، ځان وگه څن چيدا وو 

ځي او نورو مسلمانانو به څه را السالم پيغمبر عليهپه 

گه څنبه  ىسالم او د مدينې راتلونكد ا چيې او نه د د

وه او داسي  ېې عقيده بدله شوپه اړه ئ، د هللا تعالى وي

د جاهليت د  چيل گرځېدړه كي په ذهن او زې ونه ئگمان

ونو ته ورته وو، له هللا ناهيلي شوي دور باورونو او گمان



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

153 

 گه كتل.په سترې د شك وو او د الهي نصرت وعدو ته ئ

  څه ړو، كه څه ترالسه كړو به گج به ويل: له دېځينو

ځينو نورو به ژل كېدو، دلته به نه ونو  ىو ټه په كيگ

 په الس كي ې جگړي قيادت او قومنده زموږې ويل: كه د دئ

حالت  وى نو له دې ېمشورو ته اعتناء شو زموږ ى اوو

پالن گ قومنده سمه نه وه، د جنسره به نه مخامخ كېدو، 

ه وو نيول شوي، د ماتي او صحيح نه وو، الزم ترتيبات ن

ې ړه ئگدا ج چي ئړه دپه غاچا تلفاتو مسئوليت د هغه 

 اداره كوله.

 ټول ځواب دا دئ: كارونه ټولو غوره پاره تر د دوى ل

ي، په اراده ترسره كېږڅه د ده دي، هر  په واك كيد هللا 

  ي.ټاكل كېږ پايله او نتيجه د ده له لوريد كارونو 

  څه ې بل ئ ړه كيپه زخو  ييڅه واپه خوله يو دوى

گ وايي: كه د جن چيې دا ده ټه خبره ئپړونو دي، د ز

ژوبلي سره گ دومره مره نو ل ىو په الس كي قومنده زموږ

 و.امخ كېدخبه نه م

 پل په خمرگ  چيباور نه لري  په دې دوى په اصل كي

دوى ته  ې وخت.ږي او نه ئځاى بدلېې نه ئ ،ځيوخت را

 ىگ ته نه ووى، جن ېمنل شو ووايه: كه ستاسو رأيه

ځاى ته ښو هغه پپلو په خي، بيا به هم هغه كسان وتلار

ټاكل شوى وو،  پاره له مخكيژل كېدو لد دوى د و چيتلل 

ژغورل  هگۍ سره خلك له مرې غيرتپه ب چيخو نه ده  داسي

ې غيرتان هم ړو له ميدان بهر هم خلك مري، بگ، د جيكېږ

ډه ډې له مقابلې ئښمن د د چي هې همته قومونب ههغ مري،

ډ او له كوم خنښمن ښمن ته تسليم شوي او دد او ېړك

ړي په كور كلي مسلط شوى، د دوى مد دوى پرته مقاومت 

ې د انه ئپه مېړ چيم نه وو كصورت كي تر هغو  په هيڅ

 ده. ېړښمن مقابله كد

 له يوې خوا د  چيپاره وه ې لدا آزموينه د د

ړي او له بلي خوا د ره كېسمنافقينو د سينو اسرار رابر

ړى پياومضبوط او  يپسال صداقت او  ړه اخالصز دنانو مؤم

ځال پوخوالى او د دوى پوخ ايمان ته مزيد او كړي 

 ړي. ورك

 مالكد منافقينو د پېژندو بل  اعمال منافقانه

گندو څرد خپلو مشعل ځالنده دا د هدايت قرآن 
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واضح په  مشخصاتډلي عملي څ كي د هري په ترښوونو الر

په ڼا كي ښوونو په رې الرږدي، د دړاندي په وږ توگه زمو

پېژنو او يو له بل ډله وۍ سره كولى شو هره ډېري آسان

ړي دي، په كامل الهي معرفت والښووني دا الرړو، تفكيك ك

كوي، توضيح ه توگه دقيقپه افكار او اطوار ډلي د هري 

نده گڅردا ونه په گوته كوي، تفاوتې له نورو سره ئ

د چا عمل له حقيقي ايمان نشأت كوي د هغه خبره ده چي 

ې كفر او حتمًا ژور توپيرونه لري چي منشأ ئړنو چا له ك

پر وضاحت شرب دا توپيرونه په بعليم او خبير نفاق وي، 

د لكه چي ړي، كي بيان ككتاب ښود سره په خپل الر

 فرمايي: ړهپه اځه او انفاق و د لمانمنافقين

    

    

   

     

     

                                                                     

 53التوبه: 

ړي ك منعڅه نه دي ې قبول شي بل چي نفقات ئې او له د

 ،ړفر وكې كئړه په اد ده د پيغمبر هللا او چي د ې گر دم

ټ وي او چي لپه داسي حال كي گر ځي مځه ته نه رالمان

 چي كركه كوونكي وي. په داسي حال كي گر انفاق نه كوي م

گوته په څو خصلتونه د جهاد د هغو مخالفينو  دلته

په داسي انفاق جبران دا ېپاته كړي له جهاد ي غواچشوي 

وي يا  رياءاخالص او صداقت نه بلكي يا ې چي محرك ئړي ك

چي د دوى انفاق وايي  ،ژغورلځان ښ گواد مسلمانانو له 

 چي:ږي ېنه منل كامله ې دله 

  پر ايمان لري او نه د هغه تعالى  پر هللادوى نه

 ،پيغمبر

 ټ او كسل ويچي لږي ېدرپه داسي حال كي وته ځه لمان 

 او

  تعالى  هللاچي ايمان او د ډډه كوي له داسي انفاق

په نه څه انفاق كوي نو كه  ،ې تر شا ويټول ئرضاء ل

  ړه او له كركي سره وي.ز

په واك كي ږ ښي زمودا مبارك آيت د منافق ستري ن

له داسي انفاق ټي او كسالت او ځه كي لپه لمانراكوي: 
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په  قرآن. توأم ويق او ميني سره شو كركه كول چي له

و د وجائبېر تأكيد كوي او هغه د نورو الهي ډدوو خبرو 

چي ځ او مالي قرباني ڼي: لمونگپاره مقدمه اداء كولو ل

 ،په نامهې په نامه يادوي او كله د صدقې د زكات كله ئ

په اسالم كي  ئ،ولو مهم او ستر عبادت دټتر ځلمون هو؛

هومره  ،ځه زيات تأكيد شوىتر بل هر عبادت پر لمان

 ءودل ئې له اسالم د وتلو نښه او په اداښتأكيد چي پرې

واكي گ ،ل شوېڼد نفاق عالمت گټي كولو كي ئې كسالت او ل

دا لمونځ دئ چي مسلمان له كافر او مؤمن له منافق 

د  ږي اوېگ د زكات يادونه كڅنځه تر تل د لمان بېلوي.

څه كات او صدقات هغه چي زځكه دا  ،ږيېكڼل گښه ايمان ن

په الر كي نورو قربانيو ته تعالى  هللاچي مسلمان د دي 

 چمتو كوي.

ړاندي و په ومجاهديند منافقين فرمايي چي همداراز 

 :په توگه عمل كويعائق او مانع د 

    

  

     

      

  93االحزاب: 

ړي او هغه ښه دونكي وگډ كېستاسو خنچي هللا بې شكه 

: ونكي ووې وينا( ويو)د دڼو ته پلو وروچي خژندلي پي

جگړي كي په لوري ته راشئ په داسي حال كي چي  زموږ

 .ږډېر لگر برخه نه اخلي م

 په بل ځاى كي راغلي:

 

   

    

   

    

    

  

            :60التوبه 

دي، د ډلي ني د ځينو نورو له ي ځيانمنافقين او منافق

پل السونه خڼو مخنيوى كوي، گښېه كوي، له پارښتنمنكر س

( بندوي، دوى خداى )د خير له كار او د مال له انفاق

چي منافقين يقينًا ړي، ېر كخداى دوى ه اوړى ك ېره



 

 

 

 

 

                                                                                                                          محمد

                                                                                                                          ې پلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

156 

 . فاسقان دي

 گوته شوي:په نه وڅو ستر ستر خصلتدلته د منافقينو 

  ډلي ي( ځيني د ځينو نورو له ځښمنافقين )نارينه او

ړوي او يو ډله جوې ړگځانپه ليكو كي د مسلمانانو  ،دي

ښيي هسي چي خو الفاظ داسي دي  ،ږيېد بل خوا ته ودر

نه يو د بل  ،ږي شتهځ خواخوې ترمننه ئ ،ده ې يوهډله ئ

په نه يو له بل سره مينه لري. د دوى  ،مرسته كوي

تعالى  هللاږي نو ېچي د مؤمنانو يادونه كمقابل كي كله 

ځ مينه د دوى ترمن ،چي دوى يو د بل دوستان ديفرمايي 

 او مواالت وي.

 ه او رښتنپاد داسي كارونو س ،ه كويرښتنپاد منكر س

هر د سالم طبيعت  او گند ويڅرې چي بدوالى ئړ كوي مالت

 ې كركه لري.خاوند تر

  پلو تبليغاتو سره همپه خ ،ڼو مخنيوى كويگښېله، 

په پلو امكاناتو ړو سره هم او له خو وړپلو كپه خ

 ې سره هم.استفاد

 د خير  ،ډډه كوي د خير له كار او د مال له انفاق

پل خپه كار كي له انفاق د خير  ،لوري ته الس نه غزوي

  .راتمويالسونه 

 وينا كي د خداى په ې نه به ئ ،ړىك ېردوى خداى ه

ير قدپلو تبصرو او تحليلونو كي د په خنه  ،نوم واورئ

ښيي چي ې عمل داسي ومومئ نه به ئ ،خداى د وعدو يادونه

 ړ.ې دا عمل وكئځكه په ياد دئ نو ې خداى ئ

 ې دعاء او عبادت ته اعتناء نه ئ ،ړيېر كخداى دوى ه

كي په الر وتلو د  نزوتوړاوونو او سې له ككوي او نه ئ

 مرسته كوي.

 گورئ ېرو برخو كي به وډپه ژوند د  ،فاسقان دي دوى

 . ړاوي كويله اوامرو سرغتعالى  هللاى د چي دو

داسي چي له هر چا ، ومومئطماع او حريص به منافقين 

ړه وي، كه پر طمعي او غرض والښمني دوستي او دې سره ئ

راضي وي او ډول انسان هر ړ له ترالسه كغرض پل ې خئ

ې بد پروي او ې ناراض ترې كوي او كه نه نو ستاينه ئ

 قرآن فرمايي: غوره انسان وي، صالح او څه هم كه وايي 
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  53التوبه: 

پر تا ړه په اچي د صدقاتو ځيني هغه دي دوى  داو 

ږي او كه ېړى شي راضي كې وركڅه ترنيوكه كوي؛ نو كه 

 ږي. ېپه غصه كڅاړى شي نو ناې ورنه كتر

د صدقاتو د  گوته شوى:په دلته د منافقينو بل خصلت 

 ،نيوكي كويپر مشرتابه به د مسلمانانو ړه په اش ېو

ېش او و ،ويعليه السالم  پيغمبرپله په خحتى كه دا مشر 

چي عدالت ې دا نه وي د نيوكو وجه ئ ،هم كاماًل عادالنه

په ته  دوىچي ې دا وي ه ئبلكي وج ،نه دئ مراعات شوى

په ې څه ئكه داسي  ،ېړى شوپوري برخه نه ده وركړه ز

د عدالت د نه مراعات برخه شي نو بيا كامالً راضي وي او 

ښتنو مطابق نه ې برخه د دوى د غوخو كه ئ ،خبره نه كوي

څه هم عدالت مراعات شوى وي او دوى ږي كه ېوي نو غصه ك

ې وي!! د دوى ړى شوپله برخه وركته د عدالت له مخي خ

د هوى او هوس له مخي وي او هم ړه په اېش قضاوت هم د و

 ړه.په اد مشرتابه د تصرفاتو 

ډله ېله ځان ته بټولني كي د مسلمانانو په ن يمنافق

په گټه ښمن ېږي، د دې او اختالف باعث كد تفرقړوي، جو

لپاره ء اخفاد پټولو او  هويتاصلي كار كوي، د خپل 

 قرآن پهڼه وركوي، ې بغولوونك ړنو تهخپلو منافقانه ك

 دې اړه فرمايي:

   

   

   

    

     

    

   

    

 916التوبه: 

ځ د ې د ضرر، كفر، د مؤمنانو ترمنچي جومات ئاو هغه 

ې چي تر دځولى گرچل ته مورچا تفريق )وسيله( او هغه 

، او حتمًا ېدلىگپيغمبر سره جنهللا او د هغه له  مخكي له

څه پرته مو د بل ڼي گښېچي له  ړه كويپه تأكيد سره لو
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له شكه چي دوى گواهي وركوي ې، او هللا ړاراده نه وه ك

  پرته دروغجن دي.

د اسالم او چي ړه بحث شوى په ادلته د هغو كسانو 

گر او سنگ د جنټه گپه ښمن په ضد او د دمسلمانانو 

ېر تر يوه غولوونكي څپه جومات زي خو د پرانيچل مور

 ،ټه ورسويگښمن ته چي دې دا وي موخه ئ ،نامه الندي

په ضد د كفر مرسته او  اسالمد  ،ړيمسلمانان متضرر ك

ځ تفرقه او اختالفات د مسلمانانو تر من ،ړيخدمت وك

ړ چل جوځى او مورپناه پاره ړي او د هغو خلكو لړ كراوال

ې خو له د ،ېدليگچي له اسالم او مسلمانانو سره جنړي ك

چي كوم بد نيت ړه كوي په نامه لود هللا ټولو سره سره به 

ې دا پاره ئڼي لگښېد اسالم او مسلمانانو د  ،نه لري

گواهي وركوي تعالى  هللاچي په داسي حال كي دا  ،ړىكار ك

ې نيت او اراده سمه ده او نه نه ئ ،دوى دروغجن دي چي

 .ټهگپه ې دا كار د اسالم او مسلمانانو ئ

ړه د خصلتونو په ا ومنافقيند پيغمبر عليه السالم 

 فرمايي: 

  ّـع ْن ع بِْد هللاَِّ ْبنِ ع ْمر و 
ِّ
أْرب ٌع م ْن ُكنَّ ِفيِه  »ق ال   ّـع نِ النَّبِى

و م ْن ك ان ْت ِفيِه خ ْصل ٌة ِمْنُهنَّ ك ان ْت ِفيِه  ك ان  ُمن اِفقًا خ اِلصًا ،

ان  ، و ِإذ ا  خ ْصل ٌة ِمن  النِّف اِق ح تَّى ي ـد ع ه ا : ِإذ ا اُْْتِمـن  خـ 

ر  (( متفـٌق  ح دَّث  ك ذ ب  ، و ِإذ ا ع اه د  غ د ر  ، و ِإذ ا خ اص ـم  ف جـ 

 ع ل يِْه 

وفرمايل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله عبدهللا بن عمرو 

گوني )خصلتونه( داسي دي چي په چا كي وي بشپړ څلور

په هغه څلورو يو وي منافق دئ، او په چا كي چي له دغو 

چي ږدي: كله ې ې ئكي د نفاق يو خصلت دئ، تر هغه چي پر

چي خبري كوي دروغ كله امين ونيولى شي خيانت كوي، 

كوي ړه او كله چي شخ، غدر كويړي وايي، كله چي وعده وك

 پكي سپوري وايي. س

  

  

  

  

    

او حتمًا به تاسو وآزمويو تر هغه چي ستاسو  -31
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ړو او ستاسو خبري مجاهدين او صبركوونكي معلوم ك

 وآزمويو. 

 ښووني دا دي: الرآيت  ې مباركد د -(31)

 مجاهدين پېژندل څ كي مخلص او صابر د آزموينو په تر

 تعالى هللاېږي، چا د ادعاگانو حقيقت جوتېږي، او د هر ك

ډول آزموينو سره مخامخ ډول پاره مؤمنان له ې لد همد

 كوي. 

  د ېره ونو سربمالكپر پورتنيو دوو معيارونو او

مواقفو لي له ډې د دپه دوران كي ړاوونو ابتالءاتو او ك

او موقتي ړاوونو له ستونزو، ك هم كولى شو دوى وپېژنو،

چي همدا دئ حكمت ېدو يو سره د مؤمنانو د مخامخماتو 

ې ين له دوه مخو، بمجاهدې مخلص او صابر څ كي ئپه تر

د دوى د هغو و ږي اېاو مذبذبو منافقينو تفكيك ك ثباتو

ءاتو او ابتالړاوونو گوالى جوتوي چي تر كڅرنوو ادعا

 ېږي. ټولو ته جوتې ماهيت ئې او ې كولړاندي ئو

ړنو، ځنيو عادي كله خپلو ورنه يوازي  ينمنافق

ې مبارزجهاد او د بلكي ږي ېپېژندل كړيكو ويناوو او ا

ۍ سره له هغو ډېري آسانپه و كي مراحلپه ستونزمنو 

شي چي د ايمان لپاره له هر ېدى مخلصو افرادو تفكيك ك

په خطر منلى شي، ضرر او لى شي او هر ډغري وهسره ښ گوا

جهاد كي فعاله برخه او د اسالم لپاره د سر او مال 

ې همته او جبون انسان كار نه دئ، يوازي قرباني د هر ب

په سختو ې الر تللى شي، په دد مضبوط ايمان خاوندان 

او كمزورى و پړاوونو كي مذبذب ايمان خطرناكاو  وطئشرا

له ړي، چمتو كړاندي تلو ته وانسان نشي كولى اعتقاد 

چي په داسي مراحلو كي مخلص او صابر ې كبله ده همد

تفكيك و منافقينوندان له ااو د قوي ايمان خمجاهدين 

 دې اړه فرمايي: قرآن پهېږي، ك

    

    

   

    
 936آل عمران: 

هغه د مخه داخل له جنت ته به  چي ېلمو انگېر آيا داسي

ې ړي او نه ئال هللا نه ستاسو مجاهدين معلوم ك چيشئ 
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 ړي؟!!صابران معلوم ك

هغه چا ته جليل منصب امامت او قيادت د  تعالى هللا

ې او يولې د صبر لمن كلكه نسپاري چي په آزموينو كي ئ

 :ريالى شوىب

   

   

   

            

 63السجده: 
ږ د امر چي زموځول گرو نځيني داسي امامااو له دوى مو 

)دا( هغه مهال چي ښوونه كوله، ې )د خلكو( الرمطابق ئ

 .كولوې باور پر آيتونو ئږ و زموا ړدوى صبر وك

 فرمايي: ړه و په ابني اسرائيل د

   
   
   

    
    

  إِسَرائِيَل   

    
    

                                                                       
 130االعراف: 

چي بركتونه مو  برخي يځېدياو لو يځي ختيمكز او د هغي

په چي  ېړپه ميراث وركقوم ته  ښي وو هغهېا په كي

 بنيېدل او ستا د رب غوره وينا د ساتل كاستضعاف كي 

ړ ې وكصبر ئړه شوه چي پې سبب بشپه دړه په او اسرائيل

ړول او ې جوچي فرعون او قوم ئ ړلړ كويجامو څه او هغه 

 ړول. لو

چي ړوي وزر پر هغه چا غوغفران او رحمت رب د  رحمن

كوي، جهاد نيسي او  و كي د صبر لمن كلكهپه ابتالءات

 قرآن فرمايي:لكه چي 

    

    

   

    

                                                                                                  
 991النحل: 
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پرته له شكه ړه په اړو گچي ستا رب د هغو وبيا يقينًا 

چول ېښتونو كي له اپه آزمچي ښونكى دئ ېر مهربان بخډ

 ړى.  كاو صبر ې جهاد ، بيا ئړىې هجرت كېدو وروسته ئك

 فرمايي: ځاى كي بل په 

    

    

   

    

     

    

                                                

 36ـ  39لنحل: ا

ړى هجرت كله هغه وروسته ې ي ئاو هغو چي د هللا په الر ك

ې په دنيا كي په غوره ې شوى، هرومرو به ئچي ظلم پر

 سترټولو ړو او د آخرت اجر خو تر ځاى كپر ځاى توگه 

ړ او پر خپل رب ې وكهمغه چي صبر ئ ېدى.كاش پوه دئ،

  توكل كوي.

   

    

   

    

    

  

     

ې ړ او د هللا له الري ئې وكيقينًا هغه چي كفر ئ -32

، او ړوكمخالفت ې ړه او له پيغمبر سره ئامتناع وك

څكله هدايت ورته جوت شو؛ هيچي دا له هغه وروسته 

هللا ته كوم ضرر ونه رسوي او حتمًا به د دوى به 

 . يړډ كعملونه حبط او شن

ړاندي درومي ورو ورو په خپل نفاق كي و ينـ منافق(32)

ړنالره او ككاماًل كافرانه ېږي چي او هغه پړاو ته رس

په ړيكي شلوي، سره خپلي ا تعالى هللاځ غوره كوي، له يدر

و وي اانشعاب كځي، ې وله دائراسالم قول او عمل كي د 

كار ې په دخو ېږي، ځاى كې سره يو جبهله  دښمند عماًل 

گمان دوى دا  يرسوي، نه ددمه صځان ته سره يوازي خپل 
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كوي چي منافقين به په ور داسي تصمؤمنان دي نه وي او ك

او د ده  تعالى هللاځونو سره يړنو او درخپلو منافقانه ك

وي چي د اور بې ي بايد په دبلكدين ته تاوان ورسوي، 

و اېږي كهدر حبط او به  يمساعځلي او هلي  دوى ټولي

د دوى مخي ته نتائج به معكوس او د دوى د زعم خالف 

 ږدي. 

 لكه چي قرآن فرمايي:

    

    

   

     

    

   

    

                            :983ـ  986النساء 

ې ئ، بيا كافر شول، بيا ې راوړايمان ئ چييقينًا هغه 

كفر كي په ې ئبيا  ،ړوكفر كې ئ، بيا راوړايمان 

ې ښنه كوي او نه ئبخړ، نو دوى ته خو نه هللا وكوالى تزيا

ړه ې زېرى وركپه سمه الر هدايت كوي. منافقينو ته د د

 دردونكى عذاب دئ. تهدوى  چي

 همداراز فرمايي:

    

   

   

    

     

    

      

     

   

   

     

     

          :63التوبه 

چي ې نه دي، حال دا چي ويلي ئړه كوي لوپه نامه هللا د 

وروسته ۍ ي مسلمانلپخې، له ړې د كفر وينا كيقينًا ئ

چي نه ه ې دړې كڅه ئڅه ه( كافران شوي او د هغه هېرت)ب

چي هللا او ې وې وجه دپه ې يوازي نيوكي ئېدل، او ورورس
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ې كه ئ ړل، نوڅخه برخمن كپل فضل دوى له خې پيغمبر ئ

ړاوو نو هللا به ې مخ واړه ورته غوره ده او كه ئتوبه وك

ړي په دردناك عذاب سره تعذيب كپه دنيا او آخرت كي ې ئ

ې نه كوم دوست وي او نه كوم په زمكي كي به ئاو 

 مرستندوى. 

 :ښييسزا داسي او انشقاق د دوى د مخالفت 

    

     

   

   

    

                                                                               

 995النساء: 

ړي وك تلفاخمته سره له هغه وروسپيغمبر له  چيڅوك او 

پرته د بلي ې او له مؤمنانو گنده شوڅرسمه الر ورته  چي

ده  چيړو ې مخه كړي، همغه لوري ته به ئمتابعت وك الري

ې ننباسو او د به ئپه دوزخ كي ړولى او مخ اورته 

 ځاى.بد  هڅومرو گرځېدور

د  منافقينآيت كي  86په ې د محمد د سورلكه چي 

آيتونو ځينو نورو په شوي  نامه ياده پ)الذين كفروا( 

 :دالكه ول شوى، كاردغه نوم د دوى لپاره كي هم 

    

   

   

    

    

    

    

     

     

                                                                                                             

 136آل عمران: 

چي كافران شول او  ئڅېر مه كېږپه و! د هغو اې مؤمنان 

 په سفر تللي وو او يا ئېچي ې په اړه ئڼو ورو وپلد خ

: كه ويلژل شوي وو( وړه يا وكوله )او هلته يا مغزا 

ژل وړه شوي وو او نه به په خوا كي وى، نه به م زموږ

ړونو كي د حسرت په زڅو هللا دا خبره د دوى ! تر شوي وو!

ړه هللا كوي او پرېكگ مر ،ژوندچي د ال دا ، حيځوگروباعث 
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   .ئچي تاسو ئې كوښه ليدونكى دئ څه د هغه هللا 

  

   

   

      

ړئ او ړى! د هللا اطاعت وكې راوچي ايمان ئې هغو ا -33

 پل عملونه مه باطلوئ.ړئ او خغمبر اطاعت وكپيد 

 ښووني دا دي: آيت الر ې مباركد دـ (33)

 د هللاچي ښوونه كوي دا مبارك آيت مؤمنانو ته الر 

 ړي. او د هغه د پيغمبر اطاعت وك تعالى

 د اوامرو عدم اطاعت او د ده د رسول د  تعالى د هللا

ډ كي ډنه سره انسان د نفاق په گندښوونو عدم متابعت الر

 .ېږيې حبط كڅي ئځي او هېوپر

  چي كوم عمل د هللا او د هغه د ې آيت معنى دا ده د د

پيغمبر د اطاعت له مخي نه وي، هغه عمل د هللا په وړاندي 

هر څه چي كوې بايد په دې اساس او له دې  باطل دئ،

احساس سره ئې وكړې چي په دې سره د هللا او د هللا د پيغمبر 

عني كوم عمل چي د هللا او د پيغمبر د اطاعت اطاعت كوې، ي

ړاندي په واو د هللا تعالى  ئپه بنا نه وي هغه باطل د

 نه لري.ښت او اعتبار هيڅ ارز

پاته ې ې نتيجېدو او بړني له ضائع كڅي او كد هغه چا ه

ې د هللا او د هغه د رسول د چي عمل ئېږي ژغورل كېدو ك

 رمايي: دې اړه ف قرآن پهاطاعت له مخي وي، 

 ...   

    

     

      
                                                                    

  14الحجرات:

 ړئ نو ستاسو... او كه د هللا او د هغه د رسول اطاعت وك

ړي، يقينًا چي هللا مهربان څه به كم نه كڅ د عملونو هي

  ښونكى دئ.بخ

د هللا او د هغه د رسول اطاعت د بريا او فالح ضامن 

 گڼي او فرمايي: 
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 32النور: 

او چا چي د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت وكړ او له هللا 

ځان ساتنه ې ځني ئووېرېدو او )د هغه( له )مخالفت( 

 ړه، نو همدغه كسان بريالي دي.وك

 : همداراز فرمايي

…     

                                                   
 01حزاب: اال

نو  ړاو چا چي د هللا او د هغه د رسول اطاعت وك... 

 يقينًا چي په ستري بريا سره بريالى شو.

خالصه و كي لبامطپه دوو  دعوت معلصو پيغمبراند قرآن 

 فرمايي: لكه چي ، )تقوى او اطاعت( كوي:

   

    

     

     

   

   

     

     

   

                                                                                       

 110 - 106الشعراء:

چي د دوى ، هغه مهال ړلران تكذيب كپيغمبد نوح قوم 

زه درته  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته وونوح  رورو

ړئ. ږئ او زما اطاعت وكېېرامين استازى يم، نو له هللا وو

پر ړم، زما اجر يوازي ې غواپرڅ اجر نه او له تاسو هي

 ړئ.و زما اطاعت وكږئ اېېرنو له هللا وورب العالمين دئ، 

او دعوت په همدغو دوو خبرو كي خالصه كوي  معلصهود  د

 فرمايي:
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 126 -124الشعراء: 

 رچي د دوى ورو، هغه مهال ړلتكذيب ك رانپيغمبعاديانو 

زه درته امين  ځان ساتنه نه كوئ؟ويل: آيا رته وهود و

 ړئ. ږئ او زما اطاعت وكېېراستازى يم، نو له هللا وو

او د هغه د پيغمبر پر  عالىت د هللابايد  هر اطاعت

ې ېروتني او بد تاطاعت پرته ې له دوي  يمبتناطاعت 

 لكه چي قرآن فرمايي:ي، ږېېدو باعث كالري ك

     

     

      

                                                                                                                  

 997االنعام: 

په زمكي كي چي ې ړېرى هغو خلكو اطاعت وكډاو كه ته د 

 پهېرباسي، دوى خو يوازي اوسي نو د هللا له الري به دي ت

روغجنو خبرو په خوشو ديوازي روان دي او  يپسگمانونو 

 گيا دي.كي ل

په  ې:ښوونه شوالر ياساسي خبر اوې مهمي يو دلته د

او معيار ټولني كي دا د ې پلځې او شرك ې جهل وهليو

ړ خبري مال تې ېوڅومره خلك د چي گه مه نيسه په تومالك 

ې تا د چي متابعت ئې دلته به اكثريت داسي ومومكوي، 

د چي ى داسي دي ېرډد دغو خلكو  .حق له الري منحرف كوي

پسي درومي او د بامقصده او گمانونو په ځاى په علم 

گيا دي، د په خوشو دروغجنو خبرو كي لځاى په جدي خبرو 

په ژوند طريقه، اصول او ضوابط دوى مذهب، مسلك، د 

 ړ دي.قياس او تخمين وال
چي دغي خبري ته عموميت پام وي ته مو بايد ې د

حيح نه ې هم اطالق كول صئټولني ې اسالمي په يووركول او 

ده، د مسلمانانو اجماع، سواد اعظم او اكثريت اعتبار 

چي صريح نص نه وي ټولو هغو مواردو كي په لري، البته 

 .ې ويښودل شوېپرښي ته ړه د مسلمانانو خوېكپراو 
 فرمايي:ځاى كي بل په 
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 3ـ  95القلم: 

كاش ته  چيښوي خو ه.نو د دغو دروغجنو اطاعت مه كو

اطاعت مه و ا ړي.وكمداهنت هم بيا دوى  چي ېكړومداهنت 

د خير  ،رگنمامت  ،يټونكعيب ل .پك قسم خوره د هر سړك

د  ،بدنام دېپر ېره سرببدخوى، ار، گنهگ، تجاوزمانع، م

ږ زمون چيكله  ،دئمال او د اوالد خاوند د  چيپاره ل دې

  !!دي ېقصوايي به: د مخكنيو  ې ولوستى شيپر آيتونه

گ كي څنې چي د چا په ښوونه شوپه بل آيت كي دا الر

 ډډه كوو: به وو او د چا له اطاعت به 

    

   

   

     

   

     

    

   

                                                                                                                           

 63الكهف: 

ته سبا او پل رب خ ړه چيصبر وككي  گڅنپه د هغو خلكو 

 ټوي اوې لرضاء ئ چي كيحال  يپه داسكوي،  دعاءښام ما

ژوند د دنيوي ړي، پلو وانه وبل  گيستا ستر له دوى دي

 چيچا متابعت مه كوه او د هغه  ،يټه كپه لد زينتونو 

و پل نفس اړى او د خپل ذكر غافل كړه مو له خد ده ز

                                                      .ئې زياتى او افراط دهوس متابعت كوي او كار ئ

 فرمايي:همداراز 

   

    

     

      
                                                                   

 9االحزاب: 

او د كافرانو او منافقينو ېره لره وهللا  لهې نبي! ا

 پوه دئ. ښه باحكمته اطاعت مه كوه، يقينًا چي هللا 
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ينو او منافقانو كافرچي د ښوونه كوي همداراز الر

 :پلوه او د دوى اطاعت مه كوهړنالري مه ختگالري او ك

   

   

     

   

 33االحزاب: 

ې ځوروني ئاو د كافرانو او منافقينو متابعت مه كوه، 

په او هللا د وكيل ړه، پر هللا توكل وكځوه، او پامه وغورله 

 گه كافي دئ.تو

گمارل شوى چي د كافرانو او منافقانو ې په دپيغمبر 

ځان لري به اطاعت به نه كوي، له كافرانو او منافقينو 

ېري، د مردود شمبه ړنالري د هغوى تگالري او ك، يسات

نه ړنالره د دوى كبه څ كار كي ژوند په هيڅ برخي او هي

هغه الري چاري او به كوي، هدف ته د رسېدو لپاره غوره 

وره كوي چي كافران او منافقان ئې غوره تدبيرونه نه غ

ځورونو، تبليغاتو او غوغاوو كوي، د دوى د اذيتونو او 

 نه كوي.به پروا 

په  مراجعود دين د اصلي په خپله څوك چي نشي كولى 

ښتنو او د اطاعت په غوپېغمبر ڼا كي د هللا او د هغه د ر

چي د ده ې هم داسي وي او مور پالر ئڅرنگوالي پوه شي 

هغه ړي، ې الري ئې كړي باو حتى غوا ي كولىشښوونه نرال

 ښوونه كوي: ته داسي الر

    

      

    

   

     

     

   

       
 95قمان:ل

څه كوله چي له ما ړه دا هستا په اړو او كه دوى دوا

ې نو ړه علم نه لرړې چي د هغه په اك كيڅه شرسره داسي 

گه ښه تواو په دنيايي چارو كي په ې مه كوه، اطاعت ئ

ت كوه چي زما مصاحبت ورسره كوه، او د هغه چا متابع

ېدا زما په ځگرېرته ړى، بيا مو بې انابت كلوري ته ئ
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 ړم چي تاسو كول. څه به مو خبر كلوري ده نو په هغه 

ښوونه ږ ته الرړه موپه اځه د لمانچي څنگه اسالم لكه 

ځلي په جومات كي په يوه امام ځه پنځ چي هره وركوي 

و په اجتماعي او سياسي چارړو همداراز پسي اقتداء وك

ښوونه كوي چي له يوه امير او زعيم سره ږ ته الركي مو

ځاى ځ مو له امام سره يو ږ ته وايي لمونمو، ړوبيعت وك

پاى ته ورسوئ، د هغه تر شا په ې ځاى ئيو ړئ او پيل ك

وع او كځاى رېږئ، له ده سره يو مو ليكو كي ودرمنظ

ه تر ده كي مې او قيام په وخت ړئ، د قعدسجده وك

ځ مو ېږئ كه نه نو لموناو مه وروسته ك ئږېكړاندي و

 ږي.ېفاسد ك

 دې اړه فرمايي: قرآن په

   

   

   

     

    

    

    

    

  

  51النساء: 

پلو پيغمبر او د خړئ او د مؤمنانو! د هللا اطاعت وك اې

پلو په خمو څه كي په كوم نو كه  ړئ،چارواكو اطاعت وك

پر ړئ، كه ې راجع كپيغمبر ته ئړه، نو هللا او ړه وكشخكي 

او د  ئډېر غوره ددا ځ ايمان لرئ، پر ورد آخرت هللا او 

 ښايسته.ډېر پلوه پايلي له 

ږي ېېلچي له اسالمي صف بړه د هغه چا په ا معلص هللا رسول

 فرمايي: 

م ـْن  »:  -صلى هللا عليه وسـلم-ع ْن أ ِبى ذ رٍّ ق ال  ق ال  ر سُوُل هللاَِّ 

سنن  .«اإِلسال ِم ِمْن ُعُنِقِه  ف ار ق  اْلج م اع ة  ِشبًْرا ف ق ْد خ ل ع  ِرْبق ة  

 ابي داْد

چي د څوك وفرمايل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابوذر 

ې ۍ ئړېشتي په اندازه له جماعت لري شو د اسالم كې لويو

 ي وايستله. ړپلي غاله خ

چي له جماعت وتل او ږي ېې مبارك حديث معلومله د
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 ريم وتل. تفرق او انشعاب داسي دئ لكه د اسالم له ح

و أ ن ا آُمُرُكْم ِبخ ْمس  هللاَُّ  » -صلى هللا عليه وسلم-ق ال  ر سُوُل هللاَِّ 

أ م ر ِنى ِبِهنَّ ِباْلج م اع ِة و السَّْمِع و الط اع ِة و اْلِهجْر ِة و اْلجِه اِد 

ل ع  ِفى س بِيِل هللاَِّ ف ِ نَُّه م ْن خ ر ج  ِمن  اْلج م اع ِة ِقيد  ِشبْر  ف ق ْد خ  

ِرْبق ة  اإِلسال ِم ِمْن ُعُنِقِه ِإالَّ أ ْن ي ْرجِع  و م ْن د ع ا ِبد ْعو ى 

. ق اُلوا ي ا ر سُول  هللاَِّ و ِإْن «اْلج اِهِليَِّة ف ُهو  ِمْن جُث اِء ج ه نَّم  

و ِإْن ص ام  و ص لَّى و ز ع م  أ نَُّه ُمسِْلٌم ف اْدُعوا  »ص ام  و ِإْن ص لَّى ق ال  

ُمسِْلِمين  ِبأ سْم اِئِهْم ِبم ا س مَّاُهُم هللاَُّ ع زَّ و ج لَّ اْلُمسِْلِمين  الْ 

 الترمذيو  مسند احمد «اْلُمْؤِمِنين  ِعب اد  هللاَِّ ع زَّ و ج لَّ 

ې گونو مو گمارم چي هللا زه پرځپه پنوفرمايل:  ّـرسول هللا 

ر هجرت، او د هللا په السمع، اطاعت، جماعت، : گمارلى يم

ېشتي په اندازه ې لود يوڅوك كي جهاد، حقيقت دا دئ چي 

ي وايستله ړپلي غاې له خۍ ئړله جماعت لري شو د اسالم ك

د جاهليت د كومي چا چي ځي، او گرېرته راومگر دا چي ب

ځينو وويل: يا خاشاك دئ، وزخ دړه هغه د بلني بلنه ورك

ې وئ ې؟ې نيولړى او روژه ئې كځ ئڅه هم لمونكه  هللا رسول

او  ېې نيولړى او روژه ئې كځ ئڅه هم لمونكه فرمايل: 

نو مسلمانان په خپلو هغو ړى چي مسلمان دئ، ې كگمان ئ

ړي: مسلمانان، مؤمنان ې ياد كچي هللا پرړئ نومونو ياد ك

 .او د هللا بندگان

 همداراز فرمايي: 

 هللاَِّ ص ـلَّى هللاَُّ ع ل يْـ
َّ
ل ، أن ن بِـي لَّم  ك ـان  ع ْن ُمع اِذ بن ج بـ  ِه و سـ 

اة   ي ُقوُل:"الشَّيْط اُن ِذْئُب اإِلْنس انِ ك ِذْئبِ اْلغ ـن ِم، ي ْأخُـُذ الشَـّ

ــة ". ــي ة ، و النَّاحِي  ــاِرد ة ، و اْلق اِص ــر  الشَّ ــم الكبي المعج

 للطبراني

فرمايلي:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله معاذ بن جبل 

چي ېوه لېږو مېوه دئ داسي لكه د شيطان د انسانانو ل

 .ې()خوري ئ نيسيږه ېمې ډډي ته شو او ېلري شو، ېېدلتر

 همداراز فرمايي: 

 هللاَِّ عن 
َّ
ِإنَّ الشَّيْط ان  ِذْئُب  »ق ال   ّـُمع اِذ ْبِن ج ب ل  أ نَّ ن بِى

اإِلْنس اِن ك ِذْئِب اْلغ ن ِم ي ْأخُُذ الشَّاة  اْلق اِصي ة  و النَّاحِي ة  

 .«ع اب  و ع ل يْكُمْ ِباْلج ماع ِة و اْلع امَِّة واْلم سْجِِد ف ِ يَّاُكمْ و الشِّ 
فرمايلي:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله معاذ بن جبل 

چي ېوه لېږو مېوه دئ داسي لكه د شيطان د انسانانو ل
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 هېلې برمه، هغه چي د تنفر له كبله له ږېې ميوازي شو

اكثريت  ،جماعتړئ او ډډه وكانشعاب او اختالف ، له ېشو

 ړئ.ځان الزم كپر ېدا او جومات سره اوس

چي كه دوى دوه ښوونه كوي مسلمانانو ته الر معلص هللا رسول

له او ټاكي په توگه وې هم وي بايد يو تن د امير او در

 .ړيوكاطاعت هغه 

ډله ېله ړاوى كوي او بچي سرغړه اپه د هغه چا 

 فرمايي:ړوي جو

م ْن  » ّـق ال  ق ال  ر سُوُل هللاَِّ  ِن اْلع اصِ  ْبِن ع ْمِرو بْ ع ْن ع بِْد هللاَِّ 

ب اي ع  ِإم امًا ف أ عْط اُه ص ْفق ة  ي ِدِه و ث م ر ة  ق ْلبِِه ف ْليُِطْعُه م ا 

ِإْن جِاء  آخ ُر ُين اِزُعُه ف اْضِرُبوا ُعُنق  اآلخ ِر  مسند  .«اسْت ط اع   

 احمد

 ّـ هللا ولله عبد هللا بن عمرو بن العاص روايت دئ چي رس

ې پل الس ئړ، خوكبيعت چا چي له يوه امير سره وفرمايل: 

ړه )په ې وركړه ثمره ئپل زېښود، د خپه الس كي كد هغه 

ړ( نو په كار ده چي د خپل وس په ې بيعت وكاخالص سره ئ

بيا كه بل راغى او له هغه ړي، اندازه د هغه اطاعت وك

  ړه ووهئ.ې بل غاړه، نو د دنزاع پيل كې ئسره 

   

     

    

       

ډډه ړ او د هللا له الري په ې وكيقينًا هغه چي كفر ئ -34

ړه شول چي كافران ول؛ هللا م كي حال داسي پهشول بيا 

 ړي. ښنه ونه كڅكله دوى ته بخهيبه 

دئ چي  گنهكار داسيمنافق دا مبارك آيت وايي: ـ (34)

چي په  منافقينمحروم دئ. مغفرت ښني او له الهي بخ

مذبذب او متردد ځ كي د كفر او ايمان تر منړي سر لوم

گه تواو صادقانه ېكنده په پرېدل يو لورى ول، نتوان

ړل او غوره كمواقف منافقانه ې ئ ، وروستهړيانتخاب ك

په ړي، بيا ړو لوريو امتيازات ترالسه كاې د دوښتل ئغو

ې دائرله اسالم ړل چي د ړاندي والكي دومره ونفاق خپل 

ړنالري ځونه او كې كافرانه درياو په بشپړه توگه ئووتل 

او عداوت ې انانو سره ئاسالم او مسلمله ړې، ه كغور
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ې و سره ئمواقفمنافقانه په خپلو ړله، ۍ ته مال وتدښمن

ژوند تر ړي، د ړ كډونه راوالپه الر كي خنړه د هللا څه وكه

او ې الس وانه خيست، ونو ئمنافقتله  ،ولهدايت نشايه پ

ې سا وخته، دوى له الهي مغفرت او ئپه حالت د كفر 

ېږي، دي او په الهي عذاب به اخته كمحروم ښني بخ

و سره به د ړگمارل شوي چي له داسي وگې ان پر دمؤمن

له ډډه كوي، درناوي به  د دوى لهړيكي شلوي، اۍ دوست

 ،ړ ويوالشدت او غلظت قهرجن او پر چلن ې دوى سره به ئ

نه د مغفرت دعاء ورته ني وروسته به هم يړد دوى له م

لكه چي څرگندوي، ړه سوى او همدردي زبه كوي او نه 

 :يقرآن فرماي

    

    

     

     

    

    

                                                          

 31التوبه: 

كه  ړه؛ورته غوامه ښنه يا بخاو  ړهښنه ورته وغوابخ

ښنه بخه لڅكې هللا به هيړښنه ورته وغواځله هم بخاويا 

چي د هللا او د ده د پاره ې لړي، دا د دورته ونه ك

ړي نه گړى او هللا داسي فاسق وې كفر كئړه په اپيغمبر 

 هدايتوي.

ځيني منافقين ښوونه كوي چي ږ ته الردا مبارك آيت مو

عليه  پيغمبر ،ې كولهچي د تقوى دعوى به ئداسي هم وو 

ږ قصور او ې: له موته به راتلل او ويل به ئالسالم 

بل  ،ټه كي يوپه لد جبران  ،ېمانه يوښپې پر ،ېغلطي شو

ې پرگي سترستا چي ړو څه وكچي داسي ې گورځل به و

 هللاړو!! ې جبران كپرگناه  ۍمخكنږ ښانه شي او مورو

په رد كي فرمايي:  ءې ادعاډلي د دد دغي منافقي تعالى 

خو  ،ړي كه نهښنه ورته غوابخچي دي ښه مبره! خوپيغې ا

ې نو هللا به ړښنه ورته وغواځله هم بخچي كه اويا پوه شه 

هللا او د  وى دچي دځكه دا  ،ړيښنه ورته ونه كبخه لڅكهي

چي ړى او دا د هللا سنت دئ ړه كفر كپه اپيغمبر ده د 

 هدايتوي.ړي نه گداسي فاسق و

 په بل ځاى كي فرمايي:
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 7ن: المنافقو

ښنه كه بخ ېړښنه ورته غواپر دوى برابره ده چي بخ

ښنه نه كوي، څكله دوى ته بخړې؛ هللا هينه ورته غوا

 ړي نه هدايتوي.يقينًا چي هللا دا فاسق وگ

     

     

    

   

                                                                                                                  

 33التوبه: 

ځ مه كوه او ې( لمون)د جنازې ئڅ يوه چي ومري پر هياو 

پيغمبر  پر هللا اوچي دوى ږه، يقينًا ېې مه ودرپر قبر ئ

 چي فاسقان ول.ړه شوي كي محال په داسي ړى او ې كفر كئ

    

  

   

   

   

ړي ته بلنه مه غي جوواو رېږئ، نو مه سست ك -35

ړ يئ او هللا له لوتاسو  چي كي حال داسي پهوركوئ، 

ضائع درته څكله به ستاسو عملونه تاسو سره دئ او هي

  ړي.نه ك

و اوهن ښوونه كوي چي ږ ته الرآيت مو دا مباركـ 33

په ښمن بلل، د د ړي ته د دښمنصلحي او روغي جو، يسست

، له الهي تأييد او نصرت احساساو ضعف  حقارتړاندي د و

نه باور ابت گ او ثټينړه ې اهيلي، په دو نااأس ي

څه او ه څېاو ه عمل هيڅپه الر كي  تعالى درلودل چي د هللا

بايد ښي دي چي نې د نفاق هغه سپېر، كېږيع ئضاهاند نه 

 ړو. ډډه وكې په كلكه تر

 :كوياساسي مطالب افاده  الندي تآي اد
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  مه كوئ، د ۍ احساس په وړاندي د ضعف او ناتوانښمن دد

او شوق له السه مه وركوئ، ې شور مبارز يپلپه ضد د خښمن د

 ټي او كسالت مه كوئ. ل

 ېږئ او ونه مه لپيغامي ړي جواو روغ ته د صلحيمن ښد

 ې مه رابلئ.ته ئو سازش اتفاهم 

 ي د ړاندپه وښمن چي د دې ړ تر دړ ياست، لوتاسو لو

ي الس ړي جود سازش او روغړئ او ۍ احساس وكضعف او كمزور

 ړئ. ږد كوراو

 ېدلى چي من توانښدوي يئ او د شتجريه كوئ چي ان ممگ

ړي، له ولسه مو منزوي ك او ړيكاو تجريد محاصره تاسو 

شوي يئ، د يوازيتوب احساس  پاته مه كوئ چي يوازي مانگ

ړي، د زمكي ړ نه كړي ته اړ جاښمن سره جوبايد تاسو له د

 او آسمانونو لوى رب له تاسو سره او ستاسو مل دئ. 

 ي ټولپرته به ستاسو  يړجو ه كوئ چي له روغيمان مگ

ج به هغه نتائ شي او ضائعۍ به مو هدر شي، قربان ځلي هلي

ې، ړې له تاسو سره وعده كهللا تعالى ئ چينه شي  بې مرتپر

ړي او ستاسو نه ك ضائعۍ هللا تعالى به هيڅكله ستاسو قربان

 ږدي. ې نپرې ې نتيجب به ځلي هلي

وى چي ؤمنانو ته امر شې آيت سره ملكه چي گورئ په د

ږدوئ، خو د ې الس نه اوړي او مصالحښمن ته به د روغي جود

ړي ته ښمن روغي جوچي كه دې كي ويل شوي االنفال په سور

. ړئ..او پر هللا توكل وك ئمتمايل شو تاسو هم متمايل ش

ېل او متفاوت ېل ببړه په ا دا د صلحيورو چي راشئ وگ

ه عمل په كوم يوه به كلاو ؟ ولى شوه تلفيق كڅنگاحكام 

ناجائز؟ دي او كله جائز سره صلح كول من ښدكله له ؟ كوو

ې چي مصلحت ته ښودل شوېپرد نهضت مشرانو ته قضيه دا آيا 

دا سمه ده چي آيا پام سره مناسب تصميم ونيسي؟ په 

منع شوي ې له دانان مسلمپه حكم سره ې آيتونو ووايو: د د

 د صلحيكه ږي، خو ېنه ولپيغاموي ړي جوښمن ته د روغچي د

ړي ته ړ جاښمن له لوري وي او تفاهم او جوپيغام د د

ړي؟ ځواب وركمثبت كولى شي  انانمسلمښيي بيا نو تيارى و

له ظاهر آيت ښي او د ېوبردالل معقول استځينو ته دا ښايي 

 ه سمه نه ده: څو دليلپه خو دا انتباه  ڼي!!گې سم وسره ئ

ښمن له د ديز ړاندي وچي د صلح له مخيدالل استې د د -9

پرته له ړي، ړه وكنو مسلمانان كولى شي روغه جو لوري وي

د  كهځه دئ ړانديز د ضعف له دريښمن ووري د دوگې چي د

گوري وې چي پرته له د ځه اوقوت او برالسي له دري
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په ۍ د ضعف او كمزور كهدي  ځ كيپه دريد قوت  انانمسلم

 يغمبرپنو ړ وى دالل سم او د منلو واستدا كه !! ځ كيدري

 د صلحيښمن په مكي دور كي د دحتمًا به عليه السالم 

دا چي د مكي  حال !!اب ويلى وووځړانديزونو ته مثبت و

 يكلونو ك ږوپشپه ې او د مدين يپه ديارلسو كلونو كدور 

ړه ښمن سره روغه جوې نه له دئ يپورې تر صلحي د حديبي

ته او نه خبرو آترو ښوده ې انعطاف او نرمي وړه، نه ئوك

ې چي د قريشو سردارانو تل د هغ حال كي يپه داسېناست، ښك

ڼ گپه قرآن ې لرل. يزونه ئړاندډول وډول ښتنه كوله او غو

 ې حقيقت ته اشاره كوي.د ېر آيتونو كيشم

مربوط آيتونو د نزول  ښمن سره د روغي جوړيله دكه  -6

، انعطاف، عدم ېمقاطعد گورو چي ځير شو وبه ږ ته لترتيب 

ته د نه رابللو آيتونه  روغي جوړي او كول ډډههنت له مدا

ې او د مدين لسرې دياد مكنازل شوي چي  كيې مرحل هغي په

ښمن د كوي. همغه مرحله چي د ىړني كلونه احتوږ لومپش

خو ڼو. گاې ضعيف او كمزورى ئو نهضت ابرالسي احساس كاوو 

ټول بريدونه ښمن ه ووت، د دحالتي تدافعله نهضت كله چي 

ړتيا او وپله خې ئ ښتو كينټولو  پهپه شا وتمبول او ې ئ

او قوت  ۍد برالسپه پرتله ښمن د ړ، اوس دقوت اثبات ك

تفاهم او د ښمن سره احساس كوي ، دغه وخت دئ چي له د

د  په آيتونو كيږي. د قرآن ېاجازه وركول ك روغي جوړي

ِم )َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّلْ  گورئ چي دبه دا و په نتيجه كيغور 

له بريا وروسته نازل  كي په جگړيآيت د بدر َفاْجَنْح َلَها( 

آيتونه د اجتناب  له تفاهم او روغي جوړي چي حال دا ،شوى

هغه وخت وشوه ې صلح د حديبيې د مخه نازل شوي، ټول تر د

 يله مات ړي كيگپه جښمن وروستى لوى بريد د خندق چي د د

هللا عليه  صلىوروسته پيغمبر  يسره مخامخ شو او له مات

ترالسه ې توان به قريش د حملې وروسته وفرمايل: له دوسلم 

د قوت او برالسي نهضت د صلح ې حديبيگورئ چي د ړي. نه ك

ښمن تر د د وسته د حرم خوا كيمسلسل ماتو وله ښمن او د د

 ې. شو ءامضا ي سيمي كيې الندسلط

ې او د هر يوه د نزول د زمان ڼا كيپه رو ې آيتوند د 

سره دا حقيقت  ۍضاحت او آسانه وپپام سره په و ته ائطشر

ۍ د وخت كار ځواكمناو قوت د نهضت د صلح درك كولى شو چي 

ړي او وكاحساس د عجز او ضعف من ښددئ، د هغه وخت كار چي 

ړي، هغه وخت چي ځواكمني ثابته كپله برالسي او خنهضت عمالً 

ه نه رچارته بله پې ړ شوى وي او له دښمن صلحي ته اد

ه ده چي عجيب و ته تسليم شي.شرائطو اناند مسلمگوري چي 
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و اځوي او صلح د ضعف پامه غورله  حقائقټول څوك دا 

گڼي او ادعاء كوي چي نهضت كولى شي ې كار ۍ د مرحلناتوان

 !!! ړيړه وكښمن سره روغه جوله د په وخت كيد ضعف 

ېلو خواوو ښكږي چي د دوو ېپوهې حقيقت نه په دڅوك 

په و شرائطد لوري او غالب ړه تل د برالسي جوځ روغه ترمن

ږي او ېمنل ك شرائطد غالب لوري ږي، ېځته كاساس رامن

په  يوازي ړه ږدي،و منلو ته غاشرائطمغلوب لورى د ده د 

ځ معاهده د دوو خواوو تر من صلحيده چي د  ې صورت كيد

ې اجازه نه ته د دمسلمان هيڅكله اسالم ږي، ېكامضاء 

تسليم و ته شرائطښمن ړي، د دټ كټيته سر ي ذلت وركوي چ

عدم  په وخت كي ۍناتوان واضعف  پاره دې لدهمي، د ش

ۍ كوي، خو د برالسعدم دعوت تأكيد په ته  صلحيو امداهنت 

ې بلن ړي او د صلحيپه وخت كي اجازه وركوي چي تفاهم وك

 تفسيرپه كريم قرآنكوم كسان چي د . ځواب وواييته مثبت 

 و تهشرائطاو د هر آيت د نزول شأن نزول و ونآيت كي د

ړاو ې تنورو سره ئه ېل او لېل بت بهر آيپام نه كوي او 

ې ې قضيكله چي د يونيسي،  پرته تر بحث النديپام ته له 

ې له ئپه توجيه كي گوري او ړه دوه متباين احكام په ا

د ږي نو ېې عاجز كئ او له تلفيقږي ېسره مخامخ ك ستونزي

او  يپورې ې مرحلپه يوى چي ووايي: د يوه حكم ځا رپې د

پورتنيو د دغو برعكس ئ، مربوط د پوري يپه بلې بل ئ

ې يو ناسخ او بل منسوخ يا ئ !ې تعبيرويئڅېر په آيتونو 

 گڼي!!

ښمن د دمكلف دي چي  انانمسلم يد دوى د تعبير له مخ

ځواب پرته مثبت ډه ځنله ته ړانديز و له لوري د صلحي

نه  ښمن سره له روغي جوړيله د مسلمانانكي گواووايي، 

پله د روغي په خښمن ته ې منع شوي چي دله د يوازي بلكي

ښمن له لوري وو د دابتكار دا  كه وخړي، ړانديز وكو جوړي

ږو نو بيا كولى شي له ېورولهغه پيغام  او د روغي جوړي

حال كي چي مسئله  ړي!! په داسيړه وكپرته روغه جوډه ځن

ې د ئمصاديق او عملي آيتونه  قرآند  ،دهې عكس د دكامالً 

په ې ښمن سره ئله داو  ژوندپه پيغمبر عليه السالم 

ځان ته خاص وخت صلح يي چي ښاحت سره وضېر ډمعامله كي په 

او قوت د و تفاهم اصلح سره ښمن لري، له د شرائطاو 

د مدني ې، د مرحل ضعف دنه  ئې كار دۍ د مرحلځواكمن

 ې.د مكي مرحل ې كار دئ نهمرحل

دښمن ې په پيل كي هغه بهرنى سورې گورئ د دلكه چي 

ېږي، په الري كي ړاندي ودروپه نهضت د چي و ش يمعرف
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ښمن ښتي شرائط برابروي، هغه دد ناو ړوي، ډونه راوالخن

په ضمن كي د ې بحث د دې آسانه ده، چي پېژندا ئ

ښتي په نښمن سره چي له دې دېږي مؤمنانو داسي يادونه ك

ښتي پايلي ې نښته او د دځ نړو ترمنېل دي، د دواښكي ك

ې د دچي ړى شو مؤمنانو ته اطمئنان ورك، ېڅېړل شوو

ښتو پايله به د دوى بريا او برالسي او د خداى پالو ن

ښت، لوري ته واودښمن د كورني څېړني مخ برى وي، بيا د 

ته ځاى هغه و پيل او ورو ورو ړوگضعيف االيمان بحث له 

په پاى  ،څېړل شيړني واو د دوى كمنافقين ي ېدو چورس

په )الذين كفروا و صدوا عن سبيل هللا( ډله د ې دا كي ئ

چي دوى ښوونه وشوه و ته الرمسلماناناو ړه، نامه ياده ك

ې ونه ړي، پروا ئښت ورنه كگڼي، ارزړي ونه د خپل صف غ

ورته ونه مغفرت ې ني وروسته ئيړله محتى لري او 

مؤمنانو ته ويل په دوام كي ې بحث مددا دئ د هړي. غوا

ښونو سره اوښمن له گبهرني دد ې خوا شوي: كه له يو

ړاوونه او كښمن مخامخ يئ او له بل لوري كورنى د

څه ه ستاسو د تضعيف هټپه گښمن د دړوي، والاستونزي ر

ډه ډاپه ښونو او ستونزو سره سره اوو گټولې له دكوي، 

او انعطاف پرته  ڼ لوري ته له انحرافښي كياو ړه ز

ستاسو ۍ بريا وروستچي اوسئ او مطمئن  ړ شئ،ړاندي والو

 ده.

ېر ڼ شمپه گ ېلو الفاظو د قرآنېلو بب هپمطالب دا 

 فرمايي: آيتونو كي راغلى، لكه چي

    

    

                                       

 981آل عمران: 

نو مه سست كېږئ او مه غمجن كېږئ او همدا تاسو لوړ يئ 

 كه مؤمن وئ.

 فرمايي:همداراز 

    

    

    

     

    

                                                                          

 937آل عمران: 
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په  ېپالونكي ئډېر خداى پيغمبران داسي وو چي ډېر او 

الر كي د وررسېدلو په د هللا  ، خويدلگ كي جنگېڅن

ړ ضعف احساس وكمصيبتونو له امله نه سست شول، نه ئې د 

ذلت ومنلو او داسي صبر  "په وړانديښمن "د دېئاو نه 

 گران وي.  هللاپه كوونكي 

 گورو: څو اساسي الرښووني مبارك آيت كي هغپه د

  پيغمبران راغلي او ډېر محمد عليه السالم مخكي تر

ډ پالونكي راغونډېر خداى  گ كيڅنپه تللي، د هر يوه 

 .دليپه الر كي جنگېاو د هللا  يشو

  چي د داسي وو  يگرمل يپيغمبرانو خداى منونكد دغو

په وجه نه په الر كي له مصيبتونو سره د مخامخېدو هللا 

د ړى او نه احساس ك ۍسست شوي، نه ئې د ضعف او ناتوان

پكاوي ته تسليم شوي. مبادا ذلت او س په وړانديښمن د

ېدو له له مصيبتونو سره د مخامخپه الر كي تاسو د هللا 

د  ،ئړئ، شور شوق او جذبه مو له السه وركسست شمله ا

د ضعف او  په وړانديهغه  او د يښمن قوت تاسو ووېرود

او د  ئښمن شرائطو ته تسليم شړئ، د داحساس وك ۍناتوان

 .ئومن ييهغه لو

 فرمايي: په بل ځاى كي

    

     

   

     

      

                                                             

  913النساء: 

ټي او سستي مه كوئ، كه تاسو لټه كي په لې قوم او د د

په ي، څېر دردمن كېږپه دوى هم ستاسو ئ نو دردمن كېږ

ې وى ئد چيتاسو له هللا هغه هيلي لرئ  چيحال كي  داسي

 پوه دئ.نلري او هللا باحكمته 

ي مه كوئ، ټكسالت او لپه تعقيب كي ښمن د ديعني 

ړي او د ، تلفات او زخمونه بايد تاسو سست نه كيمات

 هړيا نه منونكي تعقيب مو وانښمن له مسلسل او ستد

وي، كه تاسو ته درد او زخم دررسي، دوى هم تلفات ړ

پلو قربانيو دا ړي او زخميان لري، تاسو له خگوري، م

ړي قبولي كپل دربار كي په خې ئهللا تعالى به  چيطمع لرئ 
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ړي، خو هغوى دا عوض او بدله دركې او تاسو ته به ئ

تر دوى د تاسو  چيډېره عجيبه وي هيله هم نلري، دا به 

ښمن د مسلسل تعقيب او ستومانه شئ!! دا د دړي ستمخه 

او  ئپوه دښه څه په هر  چيښوونه د هغه ذات لخوا ده الر

ې حكمتونه او مصالح مضمر ئاو حكم كي  پرېكړيپه هري 

 دي.

آيت په پاى كي ( 85)د ې د محمد د سورمطلب چي كوم 

ړى وركنان ئاطم و تهمجاهدينې ئڅ كي راغلى او په تر

ړي د گار او له روغي جوټينپر دوام د مقاومت چي شوى 

ږي او نه مو ډېځني كولو په صورت كي نه ستاسو بريا ډډ

د مطلب ي، دا ږېمخكني فعاليتونه او جهادونه ضائع ك

 : دالكه ونو كي راغلى، آيتېر گڼ شمپه  قرآن

  

  

     

      961اف:راالع  

اقامه كوي، ځ وي او لمونتمسك ك په كتابچي او هغه 

 كوو. ضائعد دغو مصلحينو اجر نه چي نًا ييق

 چي قرآنې ډلي يادونه شود هغي آيت كي  ې مباركدپه 

ړتياوي گځانې په نامه يادوي او دا ئ ينوې د مصلحئ

 ڼي:گ

  څه كي د دوى هر په ي، تمسك كوكتاب الهي په دوى

په وينا، قضاوت او عمل كتاب وي،  تعالى هللامستمسك د 

په ښود وي او هم نورو ته پل الرې هم خ، دا كتاب ئكي

 ښوونه كوي.ې كتاب الرهمد

 سره  تعالى هللاړيكي له پلي ااقامه كوي، هم خځ لمون

پلي ځه سره خپه لمانچي ې ته رابلي دگوي او هم نور ټين

 ړي.گي كټينسره  تعالى هللاړيكي له ا

 :دا يا

 ...     

    

                            
 50يوسف: 

بو په وړاندي( ئڅوك چي تقوى غوره كړي او )د مصا... 

ع ئكانو اجر نه ضاېنو خداى هيڅكله د دغو ن ،صبر وكړي

 كوي. 
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 په عامه صيغه فرمايي: ځاى كي په بل 

   

    

     

         :81الكهف 

ې ړى او صالح عملونه ئې راوايمان ئچي ې شكه هغو ب او

ي د عمل له مخچي ع كوو ئچا اجر نه ضاږ د هغه ړي، مونك

  وي. ښه

 همداراز فرمايي: 

    

      

      

    

   

    

   

  

    

    

     

   

 153آل عمران:  

عمل  زه د هيڅ چيورته وفرمايل  ځواب كيپه نو هللا 

ځينه، ښاو كه ع كوم، كه نارينه وي ئكوونكي عمل نه ضا

، ړوكې ئهجرت  چي نو هغهيئ، څخه له بل يو ټول تاسو 

ځورول و په الر كي، زما لايستل شوپل كور كلي وله خ

ې سيئات نو هرو مرو به ئ، لژل شووودل او شول، وجنگې

 چيړم داخل ك په هغو جنتونو كيې ړم او حتمًا به ئكمحو 

ه او له هللا يوه بدل ږي، د هللا له لوريبهې ويالې ترې الندي

 ښايسته بدله شته. سره خو 

  

    

   

   

      

ېهوده بيقينًا چي د دنيا ژوند خو يوازي لوبه او  -36

ړئ او تقوى ولرئ نو ن راومشغولتيا ده، او كه ايما



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

221 

ړي او مالونه به مو نه درنه ستاسو اجرونه به درك

 ړي.غوا

په مال او متاع پوري داسي  دنياد  داسي نه چيـ 36

ېوتي چي ايمان مو زيانمن شي، داسي نه چي پرښلئ ون

مو په خپلو منگولو كي داسي ونيسي چي اهداف دنيايي 

اء او التفات پېڅلو معنوي اهدافو ته د اعتنړو او سلو

ړه داسي وشول نو خداى مه ككه ړي، درنه سلب كفرصت 

ې محتوى به د ماشومانو بڅي ژوند او ستاسو هستاسو 

ښوونو داسي مه انگيرئ چي د الهي الرلوبو ته ورته شي، 

ژوند به تاسو د ڼا كي په رړه التزام او د ايمان په ا

 ژوند له نعمتونو محروم او د ژوند مجال به درته تنگ

بلكي د ايمان په  ؛نهړئ، څه به له السه وركړي او هر ك

 په آخرت كي د هللاهم نتيجه كي به هم په دنيا كي او 

پېرزويني، پراخ نعمتونه، ستر الهي اجر، غوره  تعالى

ايمان حقيقت كي ړئ، په ترالسه كنتائج پوري ړه او په ز

 ړوي. ې لوښت وركوي او اهميت ئارزته ستاسو ژوند 

 ښووني دا دي: رك آيت الرمباې د د

 ئ، وښونو سره مخامخ شكه د ايمان په الر كي له گوا

په مرگ تهديد شوئ، ژوند مو له خطرونو سره مخامخ شو 

ځان ښونو او خطرونو د له گوا، داسي نه چي ړئنو صبر وك

ښمن ته تسليم شئ او ږه شئ، دله الري كاژغورني په موخه 

ي دنيا لپاره هغه پلړئ، او د خټ كټيې سر ړاندي ئپه و

ړي او له جنت محروم شئ، تباه كړئ چي آخرت مو څه وك

ژوند د آخرت په پرتله داسي دئ لكه د ماشومانو دنيوي 

ښونو سره سره د لوبي او مشغولتياوي. خو كه له دغو گوا

په خط صابر او صامد پاته شوئ، له انحراف او ايمان 

كلكه و د تقوى او صبر لمن مو ړه اډډه وكږېدو مو ك

څو او عملونو بدله به هرو مرو ونيوله، نو د خپلو ه

ړئ، ستاسو د قربانيو نتائج په خپله تاسو ته ترالسه ك

له هغه ړ نه دئ، ستاسو قربانيو ته ا تعالى هللاځي، درگر

ۍ د جهاد او قربانكه تاسو ته  څه مستغني دئ،هر 

 په گټه دئ. ښتنه كوي نو هغه ستاسو پارس

 وئ او مسير منحرف شله د ايمان ېري كه د مرگ له و

ړه چي د هغه ې داسي الر غوره كد مصالحښمن سره مو له د

ې صورت كي شرائطو ته تسليم شئ نو پوه شئ چي په د
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ېهوده د ماشومانو تر لوبي او بژوند ستاسو دا 

ي د هدفې و با يايمانې بښت نه لري. زمشغولتيا زيات ار

ې د زمكي يد ئچي لري لهغه  ،ړيځه وښت له منژوند ارز

څلي اهداف نه لري، د ېژوند دئ، سپځنى څو ورمحدوده او 

ژوند ې د ئ اهدافي منحط مادطموحات او ېوتي ژوند پر

ې له چي لري ليد ئ غايه وي هغو ماشومانو ته ورته دي

ې له هر مصروفيت ړي، او حاصل ئگامونو آخوا نه اوڅو 

 ړيا او ستوماني وي. او لوبي يوازي ست

ې دنيا ته ۍ له زاويو هدفمناايمان د خو هغه چي 

ليد لو اهدافو په خدمت كي وي، څې د سپېڅي ئهگوري، 

، د دنيا ړ ويي طموحاتو له افق لوماد ومنحطې د ټن ئوا

معنوي عطش نشي راكمولى، له مسلسلو د هغه و برق زرق 

پېڅلو ړو او سې نشي متوقف كولى، لوڅو او تحرك ئه

څه قرباني كولو ته ر پاره د هېدو لاهدافو ته د رس

چمتو وي، هغه چا ته د ماشومانو په سترگه گوري چي په 

هر ټو اغراضو لپاره ټيد مادي چي ښتي نزمكي پوري داسي 

 . مني دنائت واذلت 

ټ هدفي ژغوري، د هغه ټيهدفي او  ېايمان انسان له ب

څو د هغه پر ه تعالى وركوي، هللاو جهت ټاكي اهدف څو ته ه

ښتني د ده تر ب كوي، د ايمان دا غوپراخ نتائج مرت

، پر داسي كار ېړي دي او نه درنتوان او استعداد نه لو

ه وي، دا مطالبه نه تپورې گماري چي له وسه ئې نه ئ

ې ، ايماني مكلفيتونه ئيڅه الس واخلچي له هر ې كوي تر

په گڼ  وس او توان په اندازه دي، دا مطالب د قرآند 

 لكه چي وايي:  آيتونو كي بيان شوي،ېر شم

   

     

    

    

                                                                                                           

 73العنكبوت: 

( او لعب مشغولتيا ېژوند له لهو )خوشې دنيا دا او د د

د آخرت كور چي او يقينًا څه نه دئ، پرته بل )لوبي( 

 ! ېدى!پوهژوندون دئ، كاش چي همدا )واقعي( داسي دئ 

 همداراز فرمايي: 

    

    



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                        لوشپد قرآن 

 محمد

 

223 

   

        

 86االنعام:

پرتله( له لوبو او ساعت په )د آخرت ژوند خو او دنيوي 

ېر ډكور هغو ته خرت او د آ، ئڅه نه دپرته بل ۍ ېرت

  وئ؟كچي تقوى كوي، نو آيا تعقل نه غوره دئ 

ېدى وهپحقيقت ې په دچي د عقل خاوندان  ښييدا آيت 

د تقوى خاوندان ښت وركوي، ژوند ته ارز)تقوى( چي شي 

د ژوند ژوند ترالسه كوي چي د دنيا ړ به د آخرت هغه لو

ې مقصده او ب داسي دئ لكه د ماشومانوه لپرتپه هغه 

ښت ژوند ارزچي د څ شك نشته ې كي هيپه دلوبي. ېهوده ب

ژوند پل په خې دئ چي انسان ئړلى پوري تپه هغو كارونو 

چ هم ږه او مپيوه سژوند خو ي كوي، كه نه نو هسي ك

ڼل گد به مضر نه ژونلري، كه داسي نه وى نو د جاني 

 ه.ښتزارې بژوند ېوني لېدو او د ك

چي د اسالم له نظره د دنيا پام وي ته مو بايد ې د

ښه آخرت او ژوند د ښه ژوند مقدمه ده، ژوند د آخرت د 

چي دنيا خرابه وه  چاالمه ده، د يپژوند د بد آخرت بد 

ښه وه آخرت به ا يچي دنچا ې خراب وي او د آخرت به ئ

ړي معيارونه گځانپاره ښه او بد لخو اسالم د ، وي ښهې ئ

ژور دا معيارونه د هغو خلكو له معيارونو سره لري، 

ې نه زاويښه او بد ته د ايمان له چي پيرونه لري تو

څلو ېپه سلچي ژوند هغه دئ ښه گوري، د اسالم له نظره 

موخو او اهدافو سره توأم ړو و او لوعقائد افكارو او

نه وي گناه او ېري په حق تپه فساد، ظلم، د بل وي، 

ژوند ته او هغه ڼي گژوند د جنت مقدمه ړل شوى، داسي ل

ځناورو چي د گوري گه په سترې ې او مقدمپيالمد دوزخ د 

ې مقصده، له غلطو افكارو او ېر وي، بڅپه ژوند د 

د انسان ړلى، گناه، ظلم او فساد لپه مو سره، ئعزا

ټاكي، د انسان ښت ژوند ارزموخي او اهداف د ده د 

چي چا د ښت وركوي، ژوند ته ارزد ده  عزائماو  عقائد

ېر څپه ې د ماشومانو ژوند ئوي ېوتي پرټ او ټياهداف 

ېواد ېوتو اهدافو خاوند كه د ستر هپرلهو و لعب دئ، د 

په لوبو ې داسي ده لكه د ماشومانو چا وي، واكمني ئپا

ې پر سر ئ، چا ويپاپاره ېبو لڅو شد ې ئچي يو كي 

ېنوي، امرونه ښك ېپر سر ئږدي، د تخت ېكاغذي تاج ورك
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ښلو صادروي، د يوه د نيولو، د بل د وهلو او د بل د بخ

پاى ته دا لوبه ې وروسته ېبڅو شړي كوي، خو ېكپر

ناست  تپر تخايي چپامخكنى غل د په بلي كي ږي، ېورس

په چا پاپه تور نيول شوي وي، د چا د غال پا ىمخكن، وي

پلي سزا ته انتظار خړلى ودروي او ې الس تړاندي ئو

 !! كوي

 ړه فرمايي: ې اپه د قرآن

   

    

    

   

   

    

    

     

    

    

   

                                  

 61الحديد: 

ېهوده بپوه شئ چي د دنيا ژوند يوازي لوبه، ې په د

د ، يو پر بل فخر كولځ ، ستاسو تر منسينگارمشغولتيا، 

دي، لكه  ړه يو تر بل زيات درلودلمال او اوالد په ا

چ شي ړي، بيا وې كرونكي حيران كټي ئبوهغه باران چي 

 په آخرتې، بيا مات مات شي، او ېړ شوى گورې زچي ته ئ

د هللا مغفرت او رضاء، او د دئ او هم شديد عذاب هم كي 

  څه نه دئ.پرته بل ې متاع دنيا ژوند له غولوونك

ې مستوى كي او په همد ءاكتفاپر دنيايي مطامحو 

د دنيا ژوند خپل انسان چي ېږي كباعث ې د دتوقف 

ړ تللو ړاندي او لووگڼي، نه يوازي له ومعراج وروستى 

وي چي د زجر ـو منامتنفر څه هغه  له هري بلك ډډه كوي

د د هللا په الر كي له جهاد قرآن چي ښي، لكه ده ژوند گوا

گڼي او عالقه ژوند سره افراطي همدا له اجتناب باعث 

 فرمايي:
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 38التوبه: 

چي كله درته وويل شي: د درباندي شوي څه  ې مؤمنانو!ا

تر ږئ؟!! آيا ېپه لور درند زمكي نو  !ځئپه الر كي ووهللا 

ژوند ي ايژوند راضي شوي يئ؟! د دنيپر آخرته د دنيا 

پرته بل څيزه شي له ناپرتله په مال متاع خو د آخرت 

 څه نه دي.

د څه هم ديني مسئوليتونه او مكلفيتونه د انسان كه 

پل وس څوك تر خهي تعالى په اندازه دي او هللااو توان وس 

 او ورته وايي: او توان په زيات شي نه گماري 

     

    

   

   
 25االسراء: 

الس مه  يړړلي ساته )له وركغاړي ت السونه تر خپلي يمه د

زه، پرانيستو سره يپرانړ پپه بشې راتموه( او مه ئ

 درباندي وشي.ې او حسرت ڼل شگو )سبا ته( مالمت چي داسي

په دوران كي اعتدال ړي او له بل سره د مرستو د ورك

له مستحقينو سره له چي بخل كوه دومره ړه، مه مراعات ك

او مه اسراف ړې الزمي او ضروري مرستو هم الس راتم ك

په خالص الس ي له مستحق او غير مستحق سره چكوه، داسي 

ړ ه د بل مرستي ته اپلپه خچي سبا ې ړي وكمرستدومره 

 . په حال تأسف كوياو ستا  څوك دي مالمتويې او هر ش

و په احكامد هغو حالت  ياستثنائاو د حكم ې خو د د

ۍ ځان وساتو چي د زياتي قربانې له مغالطړه بايد ا

ېرى كوي، مسلمانان د جنگ ښمن تښتنه كوي، كله چي دغو

شي  ځتهرامن طئراكه داسي شېږي، له حالت سره مخامخ ك

ړي ۍ مطالبه وكځان د قربانله اسالم دفاع د مال او چي 

په  شأنقرآن عظيم الچمتو وو، ۍ ته بايد داسي قربان

گه ې توپه دوليت ئمسداسي شرائطو كي د مؤمنو مجاهدينو 

 ځوروي: ان
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 63النساء: 

ژوند د دنيا  چيوجنگېږي ي هغه كسان دنو د هللا په الر كي 

ژل وجنگېږي، ووپه الر كي د هللا  چيڅوك پلوري او پر آخرت 

 ړو.ژر به ستر اجر وركشي، يا بريالى شي، نو 

هللا ړتيا نلري، څوك د جنگېدو وهر په الر كي د هللا 

څوك د هغه  يوازيڼي، گپاره اهل نه ې لڅوك د دتعالى هر

ژوند پل خ، وي ې د هللا رضاء ترالسه كولهدف ئ چي ئړ دې ود

له  چيې ته تيار وي د او كويقرباني په الر كي د هللا 

پاره تېر ټو د اخروي فالح او سعادت لگ يټولو دنيوپلو خ

مجاهد ته به شكور خداى ستر اجر وركوي، كه  شي. داسي

 شهيد شي هم او كه غازي او غالب شي هم. 

   

  

     

گار درباندي ټينبيا ړي ښتنه درنه وكې غوهغد كه  -37

 ړي.ې به رابهر كنياو ستاسو كړئ ړي بخل به وكوك

ې نه يئ تاسو په د تعالى آيت وايي: هللا دا مباركـ (30)

په بشپړه توگه د هللا په الر كي ټول مالونه مو گمارلي چي 

وجائب او ستاسو د ايمان په دائره كي ړئ، وقف ك

سره استعدادونو توانمنيو او  مسئوليتونه ستاسو له

نه درنه كوي مطالبه څكله داسي مو هيايمان دي، متناسب 

ې ړ وي او ترسره كول ئلوو ظرفيت اتوان  لهستاسو چي 

ړونو ړى وو او ستاسو د زبخل به مو ككه نه نو  ؛گران

په ې د داسي مطالبړي وه چي ېره كبرسې راهغه كركه به ئ

 ې لرئ. ړه ئا

 فرمايي: ړه ې ادقرآن په 

   

    

   

     

                                                                                                                          

 36االعراف: 
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په )ړي، ې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئاو هغه 

څه نه په زيات پل وس څوك تر خږ هيموچي( داسي حال كي 

 پاتي.په هغه كي تلمكلف كوو، دوى جنتيان دي، 

 فرمايي:همداراز 

     

     

      

     

     

                                                                             
  6الطالق: 

ړي، او هغه كلگښت ومطابق ۍ دي د خپلي توانمنتوانمن 

مطابق څه د هغه بايد شوى ړى كمحدود ې پرې ئچي رزق 

څوك تر هغه په ړي، هللا هيچي هللا ورپه برخه كړي انفاق ك

ړاو هللا به حتمًا له كې دي، ړي ئنه گماري چي وركڅه زيات 

 ړي. ځته كوروسته آساني رامن

  

   

    

    

    

    

   

  

    

      

په الر كي  چي د هللاېږئ بلل كړو! و وگغدې تاسو ا -38

چي بخل څوك ځيني بخل كوي، او ړئ نو ستاسو انفاق وك

 داسي ، پهړىې سپماوى او بخل كځان ئپل ړي له خوك

ډډه ېستمن، او كه هللا غني دئ او تاسو ن چي كي حال

ړي بيا به ل قوم غوره كځاى به بپرتاسو سړئ نو وك

  څېر نه وي.په هغوى ستاسو 

 هو دقيقاجامع ، ېښكلې سور دآيت  دا مباركـ (38)

ې د دوهمي برخي له سورد  يوازينه چي ده اختتاميه 

ينو سره ژور او موزون مناسبت لري بلكي د مامضټولو 
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ږدي. مهمي ړاندي په وږ زموالصه خ ومطالبټولو ې د سور

 : دا ديې ئښووني الرمهمي 

 ې مواصفات بيان هغه وگړي چي په مخكنيو آيتونو كي ئ

نفاق ته بلي او ورته وايي چي په الر كي اشول د هللا 

چي بخل كوي او د څوك بخل او سپماوى كوي، ځيني ستاسو 

ځان په حقيقت كي له خپل ډډه كوي هللا په الر كي له انفاق 

ې هغه پېرزويني نه دي ځان ئپر خپل سره جفا كوي او 

ورپه  تعالى هللاې چي د انفاق په نتيجه كي ئېدلي لور

چي د نفاق يوه لويه وجه ېږي ې معلومله دبرخه كوي. 

ې ډډه كول دي، دهمدا بخل او د هللا په الر كي له انفاق 

ته په پام سره چي انفاق يوازي د مال په انفاق كي نه 

د گ څند مال تر پراخ ابعاد لري او ېږي بلكي خالصه ك

 اواستعدادونو وسائلو، امكاناتو، فرصتونو، وخت، 

 ي. لگول او مصرفول هم احتوى كوتوانمنيو 

ډله معرفي ړى آيت هغه ې لومې سورد دلكه چي گورئ 

ونه ډسره د هللا په الر كي خنانكار او كوي چي په خپل كفر 

په او  صدوا عن سبيل هللا(ي )الذين كفروا و ړووالرا

ي په انفاق د مكلفت كي هغو ته خطاب شوى چي آيوروستي 

مايملك )مال، يو او د قربانفي سبيل هللا، او په 

 موانعد هللا د الري دا  په لگولو سره (ت، توانمنيوامكانا

دو مخنيوى ېالري د بند ېيوسي او د د ځهله منعقبات او 

   ي )ړوك

    ) د ،

ډلو محتوم تصادم او و ت كي د هغو دوآيڅلورم په ې سور

ړاندي كي وخط په ن ې چي يوه د ايماښتي ته اشاره شون

، كړي همسدودچي دا الر ډمنه ده هوبله هغه چي درومي او 

پرته ې له داو  دئمستلزم  ايثاراو ۍ د قربانتصادم دا 

ړى گ وكړاندي تممكنه نه ده دا الر پرانيستى شي او و

ى كي د هللا د الري پاپه څلورم آيت پاره د ې لد همدشي، 

 ې )وو ته اشاره شوشهدا

      
 )وروستي آيت كي مؤمنان په  او

  انفاق ته بلل شوي )

    

) او  انفاقآخري آيت كي چي ويل شوي په ، لكه

څو په ې ستاسو په گټه دئ همدا مطلب د سورايثار 
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 كي راغلى، لكه دا:  ونوآيت

   

    

                                        
 0محمد: 

ړئ ستاسو ړى! كه د هللا ملتيا وكې راوچي ايمان ئې هغو ا

 ,ړيگ كنيټړي او ستاسو گامونه به ملتيا به وك

 يا: 

    

  

    

   ...           :محمد

12 

ېك عملونه ړى او نې راويقينًا چي هللا به هغه چي ايمان ئ

ې ې الندي ويالداسي جنتونو ته ننباسي چي ترړي كې ئ

  ږي.ېبه

 يا: 

   

                                                     

 96محمد:

ړ او د دوى ت كاې ورزياو هغه چي هدايت شوي هدايت ئ

 ړه.په برخه كې ورتقوى ئ

پيل شوى بحث ړه آيت د هغو په ا( 61)له ې بيا د سور

 ۍقربانادعاء سره سره د هللا په الر كي له  د ايمان لهچي 

چي ې دئ په دمشروط ې ئايمان او كوي امتناع  ايثاراو 

ړاوونو، ستونزو، كله  ،ې كويښتنه به نه ترۍ غود قربان

ي، ږېښونو او خطرونو سره به نه مخامخ كگواآزموينو، 

تگالره غوره كوي او د قضاياوو  هدوى نه يوازي منافقان

ځونه منافقانه وي، بلكي ورو قف او دريې مواړه ئپه ا

ېږي چي په خپله د هللا ې ته ورسې منافقت داسي مرحلورو ئ

ډ شي او د ړاندي خند نورو په وهم له الري منحرف شي او 

دوى ت كي آيوروستي په د دوى د تگ مانع شي، ته هللا لوري 

  )ې ې صيغه اشاره شوته په د

) د بخل او ويل شوي چي كي ، په اختتاميه

 )ېږي كوونكي ته رس بخلخپله په ضرر  عدم انفاق
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   ) او همدا

 آيتونو كي راغلى، لكه دا: څو په ې مطلب د سور

   

    

    

     

    

                                                                               

 86محمد:

ې امتناع ه الري ئړ او د هللا لې وكيقينًا هغه چي كفر ئ

ړ، او دا له هغه وكمخالفت ې ړه او له پيغمبر سره ئوك

څكله به هللا ته كوم هدايت ورته جوت شو؛ هيچي وروسته 

ډ ضرر ونه رسوي او حتمًا به د دوى عملونه حبط او شن

 . يړك

او نصيحت په پاى كي د يوه  اختتاميهد  باآلخره

و! كه د هللا نمدعياې د ايمان په توگه ويل شوي: اانذار 

سره د  دښمن، له ړئډډه وك ايثاراو  انفاقپه الر كي له 

ډونو سره ړوئ، له هغو خنپه دوران كي شا واېدو مخامخ

په شا شئ او له ډغرو وهلو چي ستاسو الر بندوي له 

كي به صورت ې گ الس واخلئ؛ نو پوه شئ چي په دړاندي تو

يني ړئ چي د دړتيا او سعادت له السه وركدا وتاسو 

رسالت حامالن او د هللا د جند سپاهيان وئ او د خلكو د 

ې له دستاسو په برخه وي، نصب جليل مښووني الراو  امامت

به دا ستر  تعالى ړ مقام او منصب به عزل شئ او هللالو

د حملولو پاري چي ډلي ته سداسي ځاى ستاسو پر مأموريت 

 ې لري.ړتيا ئاو ترسره كولو و

 ې: ښووني شودوه اساسي الركي ې اختتاميه په د

چي د هللا په الر كي ښتل شوي د ايمان له خاوندانو غوالف: 

تر  انفاقد هللا په الر كي او ايثار ته چمتو وي.  ۍقربان

د  تعالى گټه دئ، هللاپه د دوى ړاندي په خپله څه وهر 

، دئ نيازې باو  يمستغنهغه ړ نه دئ، دوى انفاق ته ا

محتاج يئ، د ده ته  عنايتو د ده لطف، مرحمت اتاسو 

رعايت او عنايت يوازي د هللا په الر كي د انفاق په نتيجه 

آيتونو ېر گڼ شمپه  د قرآن مطلبدا كي ترالسه كولى شئ، 

  كي راغلى، لكه دا: 
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 666البقره: 

 ئخو هللا دئ فرض شوى او دا هدايت كول نه دتا د دوى پر 

څه انفاق  چي، او له مال هدايت كوي ئې څوك وغواړي چي

او تاسو خو د هللا  ئټه( دگپه پله ستاسو )په خدا ړئ نو ك

پاره انفاق نه كوئ او څه لپرته د بل ټولو لله د رضاء 

پوره به )بېرته(  ؛ړئانفاق كتاسو هم څه  چيله مال 

 پر تاسو به ظلم ونشي. او  شيړى درك

او د هغه پر  تعالى همدا راز امر كوي چي پر هللا

پيدا ځان كي راپه صفت انفاق د گ څنپيغمبر د ايمان تر 

 مستحق شو:گه به د ستر اجر ې توچي په دړو ك

   

   

    

   

                                                                                                                       

  6الحديد: 

څه ړئ او له هغه راوايمان  پيغمبرپر هللا او د هغه پر 

)د نورو ځاى ناستي په هغه كي ې چي تاسو ئړئ انفاق وك

ړ او ډلي ايمان راو، نو چا چي ستاسو له ړي يئكوارث( 

 ه ستر اجر دئ. ړ دوى تې وكانفاق ئ

او  وابرارهمدا راز فرمايي چي له انفاق پرته د 

 ه دي: ممكن نېدل ته رس مقامو احرار

    

     

     

    

  16آل عمران:        

پلو محبوبو شيانو له خه رسئ چي ښېگڼي ته ونبه كله هيڅ

انفاق كوئ نو هللا ورباندي ښه  چيڅه ړئ او څه انفاق نه ك

 پوه دئ.

 چيد ابرارو مقام ته هغه وخت رسېدى شئ يعني 

لي شيانو قرباني واو معم يچمتو شئ، د عادۍ ته قربان

 تاسي ورسره مينه لرئ. چينه بلكي د هغو شيانو قرباني 
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ږ ښه يا بد، لړئ، قرباني ك الر كيپه څه هم د هللا  چياو 

نه مو  چيغوره شي يا هغه يا زيات، ستاسو د خوښي 

 .پوهېږي، هللا پرې يېږښخو

ېرولو او د هغه د بريدونو او ښمن د ود دبايد 

په  طاعتپاره د خپل توان او استښونو د مخنيوي لگوا

ې الر كي او په دړئ ځواك او وسائل تيار كاندازه جنگي 

 هللا تعالىگوئ ې الر كي ولچي په دڅه گوئ، ولۍ پلي شتمنخ

ړه ې ا، په دړياجر په دنيا او آخرت كي دركړ پې بشبه ئ

 فرمايي:

    

    

    

    

    

     

     

    

                                                                                                

 71االنفال: 

آسونو( چي  ړلوله ت)پاره له )قوت( او او د دوى ل

ښمن او څو د هللا د، ترئړوس كي وي برابركپه ه ستاسو څومر

ئ خو پېژنتاسو ئې نه چي هغه ښمن او له دوى عالوه پل دخ

څ تاسو د هللا په الر كي خرڅه چي روئ او ېوو ؛يپېژنهللا ئې 

پر ړى شي او بېرته درك گهه توړپپه بشړئ، تاسو ته به ك

 .يڅ ظلم نه كېږتاسو به هي

څه هللا په داسي حال كي چي د خپل ژوند په پاى كي به هر 

اوس د ده په الر كي له انفاق  ېږدئ وليپه ميراث پرته 

 ډډه كوئ: 
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                                         91الحديد: 

 چي د هللا په الر كي انفاق نه كوئ پهڅه درباندي شوي او 

د هللا دئ، زمكي ميراث  او د آسمانونو چي كي حال داسي

ړى او ې انفاق كړاندي ئستاسو هغه چي تر فتحي و

ې له د درجگېدلي )له نورو سره( برابر نه دي، دوى جن

ړى او ې انفاق كې وروسته ئهغو ستر دي چي تر پلوه تر

په ړې، او هللا او هللا له هر يوه سره غوره وعده كگېدلي، جن

  ې كوئ. ښه خبر دئ چي تاسو ئڅه هغه 

دي چي د منافقين كنجوس او  فقط بخيلوايي چي  قرآن

 ډډه كوي:  انفاقهللا په الر كي له 

     

    

    

    

    

   

    

   

    

                             

 66ـ  65التوبه: 

پل فضل چي كه له خړه ژمنه وكځينو له هللا سره دوى  داو 

 ډليله صالحانو  دې وركوي او ړي هرومرو به صدقڅه ورك

ې ړل؛ بخل ئكپل فضل څه ورې له خئچي به وي. خو كله 

ډډه چي ړولو ې مخ واپه داسي حال كي ئړ او ې وكپر

برخه  پهداسي نفاق ورې په پايله كي ئنو  كوونكي ول.

چي ورسره كي وي ړونو د دوى په زځي به چي تر هغي ور ړك

ژمنو كي ړو په كې له هللا سره ئچي امله ې له دمخامخ شي، 

 ې ويل.ې امله چي دروغ ئد لهړ او مخالفت وك

د اجتناب له كبله د له انفاق چي دا منافقين 

څه كوي چي نور هم د هللا په ۍ اخته دي همنافقت په بيمار

 ړي: منع ك انفاق الر كي له
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 6المنافقون: 

پر هغو مالي لگښتونه مه كوئ چي دوى هغه دي چي وايي: 

 داسي چي خواره واره شي، پهپه خوا كي دي،  پيغمبرد 

ې د هللا دي خو خزان زمكي او آسمانونود  چي كي حال

 .نه پوهېږيمنافقين 

ې چي منشأ او محرك ئړه په اانفاق د هغه  قرآن

له اكراه سره وي، ه ښودنځان او  ءرياايمان نه بلكي 

د حكم د تعميل له مخي ترسره  تعالى د هللااو توأم وي 

 نشي داسي فرمايي: 

    

    

   

     

     

                                                                    

 53التوبه: 

ړي كڅه نه دي منع ې قبول شي بل چي نفقات ئې او له د

ړ، فر وكې كئړه په اد ده د پيغمبر هللا او چي د ې گر دم

ټ وي او چي لپه داسي حال كي گر ځي مځه ته نه رالمان

 چي كركه كوونكي وي. په داسي حال كي گر ق نه كوي مانفا

گوته په څو خصلتونه د جهاد د هغو مخالفينو  دلته

په داسي انفاق جبران دا ېپاته كړي له جهاد چي غواشوي 

وي يا  رياءاخالص او صداقت نه بلكي يا ې چي محرك ئړي ك

چي د دوى انفاق وايي  ،ژغورلځان ښ گواد مسلمانانو له 

 چي:ږي ېنه منل كله امې دله 

  پر ايمان لري او نه د هغه تعالى  پر هللادوى نه

 ،پيغمبر

 ټ او كسل ويچي لږي ېپه داسي حال كي ودرته ځه لمان 

 او

  تعالى  هللاچي ايمان او د ډډه كوي له داسي انفاق

په نه څه انفاق كوي نو كه  ،ې تر شا ويټول ئرضاء ل

  ړه او له كركي سره وي.ز

په واك كي ږ ښي زمود منافق ستري ندا مبارك آيت 

په شوق او ميني ټي او كسالت او ځه كي لپه لمانراكوي: 

ېر ډپه دوو خبرو  قرآنكركه درلودل. له انفاق سره 

و د اداء كولو وجائبتأكيد كوي او هغه د نورو الهي 
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ې د چي كله ئځ او مالي قرباني ڼي: لمونگپاره مقدمه ل

 .په نامهې صدقپه نامه يادوي او كله د زكات 

 :فرمايي قرآنېږي، منتج ك تهلكهپه ډډه كول له انفاق 

     

   

    

    

  

 915البقره: 

په  نځاس پل الپه خړئ او انفاق وك په الر كياو د هللا 

محسنين داسي هللا  چي ړئچوئ او احسان وكمه ا هالكت كي

 . خوښوي

مال دولت ذخيره كوي او د هللا په الر كي د هغه چي 

په دنيا كي  يوازينه  ډډه كوييو له انفاق شتمنخپلو 

په  قيامتد  بلكيږي ېسره مخامخ كعذاب به له دردناك 

 قرآنږي، ېپينو زرو په سيكو داغل كسځ به د سرو او ور

 فرمايي: 

   

    

    

    

    

   

    

    

                                                                   

  85-83التوبه: 

 يپه الر كپين زر ذخيره كوي او د هللا سره او س چياو هغه 

ځ هغه ور ړه.ېرى وركې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زئ

ې تندي، او بيا به ئې شي سربه كي ور په اچي د دوزخ 

چي د څه دي ې وداغل شي، دا هغه پري گانړخونه او شاا

څكئ څه خوند وړي وو، نو د هغه ېرمه كپاره مو زځان ل

 ېرمه كول مو.چي ز

ښوونو ښود كتاب له الرد الر تعالى وايي: د هللا قرآن

گ څنو تر صفاتچي د نورو ېدى شي مستفيد كڅوك هغه 

 متو وي:انفاق ته چ
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 8-6البقره: 

 هپارمتقيانو لد شك په كي نشته،  دا همغه كتاب دئ،

ځ كوي او ونمل په غيب ايمان راوړي او چيهغه  ،هدايت

 ي.انفاق كو يړورروزي ك موږ چيڅه له هغه 

څوك د جنگېدو هر په الر كي د هللا  همداراز فرمايي:

ڼي، گه پاره اهل نې لڅوك د دهللا تعالى هرړتيا نلري، و

ې د هللا رضاء ترالسه هدف ئ چي ئړ دې وڅوك د دهغه  يوازي

ې ته د او قرباني كويپه الر كي ژوند د هللا پل خ، وي كول

ټو د اخروي فالح او گ يټولو دنيوپلو له خ چيتيار وي 

مجاهد ته به شكور خداى ستر  پاره تېر شي. داسيسعادت ل

  الب شي هم. اجر وركوي، كه شهيد شي هم او كه غازي او غ

    

   

    

     

    

                                                                           

 63النساء: 

ژوند د دنيا  چيوجنگېږي ي هغه كسان دنو د هللا په الر كي 

ژل وجنگېږي، ووپه الر كي د هللا  چيڅوك پلوري او پر آخرت 

 ړو.ژر به ستر اجر وركشي، يا بريالى شي، نو 

ژوند د ين په مستمره توگه او متعهدخپل صادق اسالم 

ځه ته بلي، پر لمانيثار ااو  ۍقربانټولو برخو كي په 

 قيمتيخپل ځلي ځه پنږه ږ تر لځي لد ورچي ې گماري ئ

د  ده پانگه تناكهښارز او ستره ولوټ تر ژوند د چي وخت

ډول ډول ړي، پاره وقف كې الهي مسئوليت د اداء كولو لد

پل رب په عبادت بوخت شي، ېږدي او د خپرمهم كارونه 

يوه بشپړه  ږهږ تر لورته امر كوي چي هر كال به ل

ځو كي به له سحر تر ټولو دغو ورمياشت روژه نيسي، په 

ډډه كوي، ېكت ږدڅښاك او جائز جنسي نله خوراك، ښام ما

په خپل په صورت كي به ۍ د توانمنگماري چي ې ئې په د

د حج مناسكو اداء كولو لپاره ځل هرو مرو عمر كي يو 

ه گښت او تكليفونې معنوي سفر لاو د دې ته درومي، مك

ېدا لري پاته كعيال او  اهلله به موقتًا او الي، به گ
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ڼاكو ې گماري چي د خپل الس په تړي ئد زكات په وركمني، 

ۍ يوه معينه حاللي شتمنړې په خولو ترالسه كاو د بدن 

ې او د د دين د غلبړي، په الر كي وقف كبرخه د هللا 

په داسي جهاد گماري چي ې ژغورني لپاره ئمظلومانو د 

ځان، ډډه كوي او نه د به د خپل مال له وقفولو نه 

ۍ او د قربانۍ ته به چمتو وي. ځاني قربانمالي او 

روحي د هغه څ كي په ترږد تربيتي بهير ې اوايثار د د

ې ړ ئې ود دڅوكو ته رسوي او ړو معنوي ارتقاء لواو 

لقب لو غوره امت وټفي االرض او تر خليفة هللا چي د ځوي گر

ټولو غوره انسان د اسالم له نظره تر . په برخه شيې ئ

كوي  جهادځان چي د هللا په الر كي په خپل مال او هغه دئ 

ځاني په الر كي مالي او  ټولو غوره عبادت د هللااو تر 

    جهاد دئ.

ې ږ انسانان دړ نه دئ، موږ جهاد ته ازمو تعالى هللا

، ده ږ د نجات الر او وسيلهړ يو او همدا زموجهاد ته ا

پر انساني ځواكونه د شر او فساد به ه جهاد نه وي تل ك

 فرمايي: قرآن ټولني مسلط وي.

    

     

                                

 7العنكبوت: 

، پاره جهاد كويځان لپل ړ نو د خچي جهاد وكچا او 

 .ې نياز دئټولو عالميانو بچي هللا له يقينًا 

د كفر او انكار الر  استوگن ټولزمكي د سر د  كه

 هللاړي ړاوى وكۍ سرغگعبادت او بندله ړي او د هللا غوره ك

 نشي رسولى: زيان  هيڅته  تعالى

    

     

                    

 3براهيم: ا

په زمكي كي دي چي ټول هغه او موسى وويل: كه تاسو او 

 ې نياز دئ.چي هللا ستايل شوى بړئ نو يقينًا كفر وك

 په بل ځاى كي راغلي:

   

     

                                           

 95فاطر: 
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 .هللا ته حاجتمن يئ او هللا ستايلى غني دئې خلكو! تاسو ا

 همداراز فرمايي: 

   

    

    

     

   

    

    

     

   

   

    

     

                                                                                                                     

 673ـ  676البقره: 

 چيړو شيانو او له هغه پلو السته راوله خ !اې مؤمنانو

ې انفاق پاكيزه ئپاكيزه له زمكي درته راايستلي،  موږ

ې بل ته ئ چيمه كوئ ې ئقصد كو اپړئ او د هغه ناك

 چيگر دا ، منه يئ يې اخيستونكپله ئپه خوركوئ خو 

 يايلى غنهللا ست چيپوه شئ  په دېړئ او ك پرې پټي سترگي

او  يپه فحشاء مو گمارشيطان د فقر وعده دركوي او  دئ.

پوه د ښه پېرزويني وعده دركوي او هللا پل مغفرت او هللا د خ

 وسعت خاوند دئ.

په بخل مو او فقر وېروي،  ۍشيطان مو له خواريعني 

ښايسته كوي، خو هللا تعالى تاسو او همدا درته  يگمار

د مغفرت او  بدله كيپه انفاق ته رابلي، د انفاق 

وعده دركوي، هللا پېرزويني پراخي  او د خپلي بخښني

څوك د شيطاني القاءاتو تر تأثير او اغېز  چي پوهېږي

ډه كوي او ډانفاق او له  الندي درومي، له فقر وېرېږي

په انفاق سره د ده د او  څوك د هللا بلني ته لبيك وايي

 .مغفرت او فضل ترالسه كول غواړي

ښمن له چي كه د دښوونه كوي لمانانو ته الرمس قرآن

ښمن سره له دښل شوئ، او گواپه اقتصادي محاصرو ولوري 

ښايي كوله چي ا دپيېره درسره راېكون دا وپرې او مقاطع

ږي او اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شئ، له فقر، لو

به ستاسو تعالى  چي هللا ډه اوسئډاې مه كوئ، پروا ئڅ هي
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 فرمايي: ،ت حل كويستونزي او مشكال

   

    

  

    

     

     

      

  

 63التوبه: 

ږكال دي، نو له سپليت ناولي او ې مؤمنانو! مشركين ا

له ږي، او كه ېې كږدوروسته دي مسجدالحرام ته نه ن

پل فضل به مو شتمن ړي له خنو كه هللا وغواږئ ېۍ وېرنادار

  پوه دئ.چي هللا باحكمته ړي، يقينًا ك

 ښووني لري:څو الردا آيت مسلمانانو ته 

  ې كال وروسته به ناولي دي، له د او تپليمشركان

اداء د مراسمو ې )د حج او عمرهغوى مسجدالحرام ته 

 ږي.ېې كږدنه ن (په موخهكولو 

 په چي ېښنه لرئ دېدو نه دا انپلي كې حكم له كه د د

او تاسو ته ړ شي ې ستر تجارتي بازار سود مكبه ې سره د

 هللاچي كه پوه شئ ږي، نو ېتاوان ورسپلوه به له اقتصادي 

ېدا او پلي كې حكم نه يوازي د دړي نو وغواتعالى 

په ننوتو بنديز به تاسو ته مسجدالحرام ته د مشركينو 

پراخ فضل له خزانو به د كوم تاوان ونه رسوي بلكي 

ړ او چا ته اشتمن شئ او هيچي ړي څه دركتاسو ته هومره 

 .محتاج نه وئ

 :ښوونه دا دهآيت دوهمه الر اختتاميد ب ـ 

ښووني د ولسونو د امامت، هدايت او الر  تعالىهللااوس 

ې پر دې تاسو ته سپارلى، تاسو ئمنصب دروند جليل او 

ترسره كولو امانت ړ منصب او ستر لوې د دگمارلي يئ چي 

پرته او ې له دډډه مه كوئ، ايثار او  ۍقربانلپاره له 

په خپلي ستري الهي دندي كي د اهمال او له ايثار او 

او اهليت ې جليل منصب كي د دصورت تناب په اجۍ د قربان

افتخار محروم سعادت او ې دړتيا له السه وركوئ، او له و

او داسي ړي مقام عزل كې دبه تاسو له  تعالى ، هللاكېږئ

پاره ې ستر الهي مأموريت د اداء كولو لد دڅوك به 
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پاس ې مقام ې لري، د دړتيا ئواو  اهليتچي ړي غوره ك

ۍ ته چمتو وي، ې هري قربانلپاره ئساتلو  ساتي او د

 فرمايي:قرآن  لكه چي

    

     

    

   

   

   

     

      

      

                                                                                    

 53المائده: 

شا شو نو په پل دين څوك له خمؤمنانو! كه له تاسو ې ا 

گران پر ده دوى  ړي چيدا كپيقوم را ژر داسيېر ډهللا به 

پر مؤمنانو تواضع كوونكي ، ويگران پر دوى  ىي او دو

به جهاد  په الر كيڼونكي، د هللا گځان برپر كافرانو او 

ږي، دا ېېرمالمتوونكي له مالمتولو به نه و څيكوي او د ه

ې دئ ئ چيوي په برخه كورې چا ته ئد هللا فضل دئ، هغه 

 پوه د وسعت خاوند دئ.ړي او هللا غوا

 فرمايي:كي  بل ځاىپه 

   

   

    

      

                                                                                                               

 81التوبه: 

ړي په دردناك عذاب سره به مو تعذيب كځئ نو كه ونه و

څ ضرر نه ړي، هيړاندي كځاى به بل قوم راو رپاو ستاسو 

 ښه قادر دئ.څه په هر شئ وررسولى او هللا 

تو بد عواقب ې مبارك آيت كي له جهاد د الس اخيسدپه 

 گوته شوي:گه په ې توپه د

  په ځئ پاره ونه وپه الر كي د جهاد لتعالى  هللاكه د

هم  ،دردناك عذاب عام دئ ،ړيدردناك عذاب به مو اخته ك

 يدنيو ،دنيوي عذابونه احتوى كوي او هم اخروي عذاب

پكاوي سره و ساپه الس له ذلت ښمن لكه د د ونهعذاب
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ږي له فقر او لو ،ېدلاخته كړو گپه داخلي ج ،ېدلمخامخ

په او اخروي عذاب د جهنم ېدل. ې امنيو سره مخامخاو ب

 ېدل.اور كي لو

  په الر كي تعالى  هللاچي د ړي ټول كټغر به د هغو خلكو

پر ړو گډارنو وې همتو او دغو بد  ،ډډه كويله جهاد 

په الر كي د چي د هللا ړي ړاندي كراو مجاهدينځاى به داسي 

پل دين په الس خبه د دوى تعالى  هللااو  لريړتيا جهاد و

 غالبوي.

  په الس اخيستو سره نه هللا ته زيان تاسو له جهاد

ځان ته پل فقط خ ،او نه د ده غوره دين ته ئش رسولى

پكاوي او ذلت سره ې سره به تاسو له سپه د ،تاوان رسوئ

 ږئ.ېمخامخ ك

 و له تاس ،كار توانمن او برالسى دئې دپه تعالى  هللا

وركولى  هښمن ته ماتد ،پل دين دفاع كولى شيپرته له خ

ډله چمتو بل مجاهد او قربانيو ته ځاى پر ستاسو  ،شي

  ښمن بريا وركولى شي.پر دځته كولى او هغوى ته رامن

 

ْغِفُركَ است سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنتَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الفتح

 ژندنه:پېې د سور

ې له ( دئ چي د سورفتح)الې نوم ي سورې مباركد د

آيتونو ټولو د لري،  آيتونه 61شوى، اخيستل آيت ړي لوم

وزن ې همدورته دي، ته مبينًا( آيت )ړي لومد ې فواصل ئ

چي ې ې په نورو برخو كي هم راغلې د سورته ورته صيغ

ړى، ږ وركپوري غړه ښكلى او په زېر ډې ې ته ئلي سورټو

په دوهم ړي آيت كي فتحنا، فتحا، مبينا، لكه په لوم

ېيم كي نصرًا عزيزًا او آيت كي صراطًا، مستقيمًا، په در

هغو ې ږدوالى ئو اوآيتون دپه نورو آيتونو كي، همداسي 

ځنيو كلونو دور په مندني چي د مسورتونو ته ورته دئ 

 نې متروايات، تاريخي اسناد او د سور. شوي كي نازل

او ې له صلحي وروسته گواهي وركوي چي دا سوره د حديبي

ړاندي د الري په ېدو وتر ستن معلصې ته د رسول هللا مدين

ې، اتلسم آيت چي وايي هللا له مؤمنانو ږدو كي نازله شواو

سره  معلصې له رسول هللا هغه مهال راضي شو چي تر وني الندي ئ

آيت چي وايي دوى له مسجد الحرام منع  02ولو، بيعت ك

 02ړ، ې وكېدو مخنيوى ئد رسهدي د ځاى ته خپل ړئ او ك

او تاسو ړه ې كښتينرؤيا ر معلصهللا  چي وايي هللا د رسولآيت 

ښيي ځئ، ډ او امان سره ننوډاحتمًا مسجد الحرام ته په 

له ې د حديبي ځاييپړه توگه او يو شچي دا سوره په ب

 ې.ته نازله شوصلحي وروس

يوه  معلصهللا  ې د نزول شاليد داسي دئ چي رسولې سورد د 

ې ته تللى، د پاره مكې لشپه په خوب كي ليدلي چي د عمر

ې سعادت به د ده او د ې داسي وو چي د عمرتعبير ئ بخو

ځينو ې له ې رؤيا ئښتينپه برخه شي، دا رده د يارانو 

رؤيا  معلصهللا د رسول خوا ې ، له يوړېيارانو سره شريكه ك

ې منتج په د ې ته تللو شوقې او مكاو له بلي خوا د عمر
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په ظاهر كي ظروف او ې سفر ته تيارى ونيسي، چي دشو 

پاره نه يوازي چمتو نه وو بلكي دا ې كار لشرائط د د

ښمن تر ړي دد سخت زېدو، خطرناك تصميم معلومډېر يو 

او  په موخهې ې ته ننوتل او هغه هم د عمرې الندي مكولك

ېري خطرناكي پايلي درلودى ډله كافي جنگي وسائلو پرته 

ځان سره يوازي يوه توره له ې ې په سفر كي ئې، د عمرشو

په وار وار ې ړلى شوه، داسي سيمي ته تلل چي استوگن ئو

له خپل كور كلي ايستلي، ې له دوى سره جنگېدلي، دوى ئ

ې ښي او پر دوى ئېپرې هم آرام نه دي په مدينه كي ئ

ړي، په داسي خطرناكو ظروفو او شرائطو كي د ريدونه كب

ې او واك الندي سيمي ته ننوتل داسي تصميم ښمن تر سلطد

ژني سره ځان ووو چي منافقينو او مشركينو هغه له 

 مترادف كار گڼلو. 

چمتو شول ې سفر ته هغه مؤمنان دڅوارلس سوه ې ږدن

ملگرتيا كي په  معلصهللا  چي د هللا تعالى په الر كي او د رسول

ېدلى چمتو كۍ ته خطر او ضرر منلى او هري قربانې هر ئ

په مياشت كي د ې شول، د شپږم هجري كال د ذي القعد

ۍ د قربانځېده، په لور وخوې مؤمنانو دا قافله د مك

ې ېدو سره ئپه رسې ته څاروي ورسره وو،  ذو الحليف

ړه ځاى د اللهم لبيك زې له تمد قافلړل، احرامونه وت

چي دا ېدو پوهڅوك هر ې، ېدېدل كې اورې نعرونكښكرا

ې ې، د عام دود او قاعدځېدلپاره خوې لقافله د عمر

له هر چا سره يوازي يوه يوه توره او هغه هم په مطابق 

ړاندي يو كال وداسي حال كي چي  وه، او دا پهېكي كي ت

ې بريد ۍ الندي پر مدينښكر د قريشو تر مشرد عربو ستر ل

ړې وه، خلك ې مدينه محاصره كيوه مياشت ئې ږدړى وو، نك

ښمنان تش الس او گه د قريشو دا دڅنحيران وو چي اوس به 

ې گي وسائلو او تياري پرته او د قريشو له موافقله جن

ړ شي او ې ته والمكالندي  پرته د دوى تر واك او سلطې

د قريشو ې اقدام د معلصهللا  ړي!! د رسولاداء كبه عمره 

ې مياشت له ړل، د ذي القعدېشان كو پرمشران سخت مشوش ا

ې پاره مختص شوې لڅلورو مياشتو ده چي د حج او عمرهغو 

گړې توگه د ځانپه ې، ېدڼل كپه هغوى كي جگړي حرام گاو 

په حرم كي، ذوالحليفه حرم ته د تلو په الر كي ې مك

پاره احرام ې لپرته سيمه ده او همدلته د حج او عمر

ړي، كه څه وكېدل مشران نه پوهېږي، د قريشو جاهل ړل كت
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ې چي دا لويه قافله مكېږدي او پرړي ې اجازه وركد عمر

ړي دا به د دوى كاذب حيثيت ته داخل شي او عمره اداء ك

اعتبار ټولو عربو كي به د دوى ته سخت گوزار وي او په 

ټول ولس ړي ې مخنيوي وككه ئځه يوسي او او حيثيت له من

عام او منل شوي دود مخالفت  ې مالمتوي چي د عربو دبه ئ

ې ې اداء كولو ته پرعمرد ې ړ او مسلمانان ئې وكئ

ې د دود دستور خالف او د ښودل، له جرگو مركو وروسته ئن

ې د ې قافلې ته د دچي مكړه ړه وكېكپرعقل او مذهب ضد 

د مخنيوي ې نگيالي ئېر جړي، كافي شموك ىننوتلو مخنيو

ل، د خالد بن وليد ړځاى كپه ځاى په موخه ذي طوى كي 

كراع ټولى ې د دوه سوه وسله والو سپرو ۍ الندي ئتر مشر

چي څه دا وه د دوى هېږو، لې مخي ته والغميم ته د قافل

ښتي ته مسلمانان نړي، پاره كومه پلمه ترالسه كښتي لد ن

څوي، او بيا خلكو ته ووايي چي جگړه د مسلمانانو له وه

رتيب نيولى وو چي د داسي ت معلصهللا  لوري پيل شوه، رسول

ړو وخت په وخت خبر شي، كله ېكقريشو له عزائمو او پر

ې بدله نو الر ئړي خبر شو ېكد قريشو له پر معلصهللا  چي رسول

ې ته ستونزمني او ناهمواري الري حديبيې او له يوړه، ك

ې ېدو، حديبه د حرم په ژۍ كي پرته سيمه ده، د دورس

كسانو څو رقاء له ې مشر ُبَديل بن دَ ېشت قبيلمسيمي د 

چي د ړه ې وكښتنه ئخوا ته راغى او پو معلصهللا  سره د رسول

يوازي ورته وويل:  معلصهللا  ؟ رسوليئ راغليپاره دلته څه ل

اراده نه لرو، هغه  پاره راغلي يو او د جنگې لد عمر

ې چي د قافلړه ې مشوره وركقريشو ته ورغى او هغوى ته ئ

اهالنه او ضدي ړي، خو هغوى له خپلي جمخنيوى ونه ك

ې مشر د احاِبيش د قبيلېدونكي نه وو، ړي تر شا كېكپر

 ېږوته ول معلصهللا  څو كسانو سره رسولې له حنيس بن علقمه ئ

ې چمتو ېدو ته ئېرته ستنړي او بې منصرف كې ئچي له عمر

د  معلصهللا  ې مقصد دا وو چي كه رسولېږلو ئد ده له لړي، ك

ټوله قبيله به د پالوي خبره ونه مني نو د احابيش ې د

 معلصهللا  خوكله چي هغه د رسولېږي، گ كي ودرڅنپه قريشو 

په خپلو سترگو ې ږدې له نوضعيت ئېدو او خوا ته ورس

پرته قريشو ته ستون څه ويلو ته له  معلصهللا  وليد نو رسول

پاره ې لدا قافله د عمرې وويل: شو او هغوى ته ئ

غوى ې په حرمت باور لري، كه تاسو د هې، د كعبراغل
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ې كار كي په دړئ نو د احابيش قبيله به مخنيوى وك

په داسي كارونو كي ستاسو ږ ، موړيگرتيا ونه كستاسو مل

ه تر پښو حرمتونچي په هغه كي ېدى حليف نشو پاته ك

بن مسعود ثقفي عروه له لوري قريشو د ې الندي شي. ورپس

ې چي د عمرښتل ې غوې وئخوا ته راغى او تر معلصهللا  د رسول

چي ړ ځواب وركهمغه معلصهللا  منصرف شي، رسولړي ېكرپله 

ړى وو، هغه قريشو ته ستون شو او ې وركمخكني پالوي ته ئ

ما د قيصر، كسرى او نجاشي دربارونه ې وويل: هغوى ته ئ

( ياران معلصچي ما د محمد )څومره ليدلي خو په خداى قسم 

ېخ دربار كي مي داسي په هي وموندل ئد ده مطيع او فدا

ړئ ړه غور وكې اښه به وي چي په ددئ ليدلى، حالت نه 

گه خلكو سره وي!! د پالوو د تلو څنچي مقابله به مو له 

ې راتلو په دوران كي د قريشو له لوري په وار وار د د

ځته شي، ښته رامنړي او نڅه وشوه چي مسلمانان تحريك كه

د  معلصهللا  د صحابه وو د صبر او زغم او د رسولځل خو هر 

ي ډنڅي شمدبرانه زعامت له كبله د دوى ه حكيمانه او

ېښتو څلوځل د دوى ى شوى، يو ويمخنښتي ې او د نشو

ډغالي ته پند مسلمانانو د شپې له لوري ځوسو كسانو پن

صحابه وو له لوري ونيول ټول د ړل، شي وار كډبري او غ

اتيا كسانو د ځل ړل، بل ټول خوشي ك معلصهللا  شول خو رسول

دوى هم ونيول ړ، پي بريد وكڅاناځه پر مهال ځ لمانگهي

گه د قريشو هره ې توپه دېښودل، پر معلصهللا  شول او رسول

د استازي  معلصعثمان  معلصهللا  په پاى كي رسولډه شوه. شنڅه ه

ږ د چي هغوى ته ووايي: موېږو په توگه قريشو ته ورول

ې څاروي راسره دي، وسل ۍې لپاره راغلي يو، د قربانعمر

 ىېږو، خو هغوېرته ستنوسته بې ورراسره نشته، له عمر

په مكه كي ې ئ معلصړه بلكي عثمان نه يوازي موافقه ونه ك

چي قريشو ې وخت كي دا افواه خوره شوه په همدړ، تم ك

چي ې باعث شو دل د دېډځنړى، د ده شهيد ك معلصعثمان 

ټولو ايماني جذبات مسلمانان دا افواه صحيح وگڼي، د 

داسي حال كي چي  پهړل او ډ كراغون معلصېدل، رسول هللا پارو

ې خبري بيعت ې پر دټولو ئړ وو له ې وني خوا ته والد يو

ېري كوونكو قريشو چي جنگ ته تيار شي او له تواخيست 

خوا  معلصهللا  پل حساب تصفيه كوي، هر يو به د رسولسره به خ

ژمنه ې ښى الس وركولو او د دې ته راتلو، هغه ته به ئ



 

 

 

 

 

                                                            الفتح                                                                

   ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

246 

د بيعت په ږي، ېگۍ به جنچي تر آخري سلگې كوله به ئ

ې ړل او دا ئالسونه سره وركړه خپل دوا معلصهللا  پاى كي رسول

ژمنه او بيعت نه څه معمولي گڼلو، دا بيعت و معلصد عثمان 

وو، دا له شكه پرته سر په رغوي كي نيول او په واقعي 

معنى د خپل ژوند وقفولو بيعت وو، په هغو ظروفو او 

ته بل تعبير پرې دښمن سره مقابله له شرائطو كي له د

په ړه په اې بيعت د همدېږي، ژل كټول به ونه درلود چې 

له هغو راضي شو چي له تعالى  چي هللاې سوره كي راغلي د

ځاى په بل ړ، د هغي وني الندي بيعت وك ېسره ئ معلصهللا  رسول

په حقيقت ې بيعت كولو ې راغلي: هغو چي له تاسره ئكي ئ

او د بيعت پر مهال سره بيعت كولو، ې له هللا تعالى كي ئ

له دغو  د هللا الس د دوى د السونو له پاسه وو!! د قرآن

ې بيعت په نزد كي د دتعالى  چي د هللاېږي ويناوو معلوم

ړ وو!! دا بيعت د بيعت رضوان څومره لوښت اهميت او ارز

په نامه مشهور شو. وروسته دا خبره معلومه شوه چي 

چي ېر شوى نه وو تژل شوى، ال زيات وخت نه دئ و معلصعثمان 

سهيل بن عمرو ې د قريشو يو هيئت د په خپله راغى، ورپس

څه دا خوا ته راغى، د پالوي ه معلصهللا  د رسولۍ كي په مشر

ې ږ كال له عمرړي چي سې قانع كپه د معلصهللا  چي رسولوه 

منصرف شي او په راتلونكي كال كي راشي، له كافي مركو 

ې توافق وشو معاهدې داسي تاريخي او جرگو وروسته په يو

ړ، گندي بريا( نوم وركڅر) نيې ته د فتح مبهغ چي قرآن

 ې بندونه دا وو: ې معاهدد د

تر لسو كلونو پوري به د قريشو او مسلمانانو تر  .9

ټه څ لورى به د بل په خالف په پهياو ځ اور بند وي من

 ښكاره توگه كوم خصمانه اقدام نه كوي.يا 
ښتي او كس وت ې كي كه د قريشو كومې مودپه د .6

ېرته به قريشو ته مسترد پناه يوسي بنو ته نامسلما

پناه يوسي څوك قريشو ته ېږي، خو كه له مسلمانانو ك

 ېږي.ته به نه مسترد كدوى 
كوم لوري د ې معاهدې د عربو هره قبيله كولى شي د د .8

 حليف شي.
ېږي، بل ې پرته ستنېرته له عمرږ كال ببه س معلصمحمد  .3

ې شرط په دېروي ځي به په مكه كي تې ورځي، دركال به را

ې توري پرته بله وسله له ې يوچي د ده ملگري به له يو
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ې ځو كي به د مكپه دغو دريو ور ځان سره نه لري.

پاره چي د احتمالي ې لاستوگن مكه تخليه كوي، دا د د

په وخت ېدو ېرته ستنښتو مخنيوى وشي، د مسلمانانو د بن

ځان سره كوم كس له  ېمككي به هغوى دا حق نه لري چي د 

 ځي.بو
ډېر ې د السليك په وخت كي مسلمانان ې معاهدد د

شان او مضطرب ول، هر چا ته د هغو سترو سترو ېپر

 معلصهللا  چي رسولان وو مصلحتونو او حكمتونو درك كول گر

ډېرو داسي هغوى ته په پام سره دا معاهده ومنله، 

متيازات ې كي قريشو ته زيات اې معاهدگېرله چي په دان

ې ې مودچي كه په دې گړې توگه دا بند ئځانمنل شوي، په 

پناه يوسي نو ته ناښتي او مسلماكي د قريشو كوم كس وت

ېږي، خو كه له مسلمانانو ېرته به قريشو ته مسترد كب

ېږي. ته به نه مسترد كپناه يوسي دوى څوك قريشو ته 

 ې يو بندپلوه هم مضطرب ول چي د معاهدې مسلمانان له د

 معلصړه رسول هللا په اې او خوب خالف دئ چي د عمرد هغي رؤيا 

ړه ويل: هغه د دغو دوو تشويشونو په ا معلصهللا  رسول ،ليدلى

رته هغوى ته سپارل ېځي او بږ ته راڅوك چي له قريشو مو

څوك به د نجات بله الر ورته پرانيزي، او ېږي هللا تعالى ك

كار نه دئ په ږ هغه زموړي ږ دوى ته پناه وروله موچي 

ړي، او د خوب په ېل كږ بې له موئتعالى  چي هللاښه ده او 

ترسره نه شوه ږ كال ې هغوى ته ويل: كه دا رؤيا سړه ئا

په خوب كي دا نه ما ته راتلونكي كال كي به ترسره شي، 

ې په دږ كال عمره كوئ، وو ويل شوي چي تاسو به س

تعالى  چي هللاړه ويل شوي ې كي هم د خوب په امباركي سور

ډ او اطمئنان سره ډاړ او تاسو به په ښتينى كهغه ر

 مسجد الحرام ته داخل شئ:
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ړ، حتمًا به ښتينى كخوب رحقيقي پل رسول چي هللا د خيقينًا 
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امن سره په خوندي او  كيحال اسي په دمسجدالحرام ته 

ېښتان يا خريئ يا پل وې وروسته به( خچي )له عمر ئځننو

چي تاسو پوه شوى څه په هغه ، نو ئږېرېډوئ، نه به ولن

ې بريا او ږدې بله نړاندي ئې وپوه نه ياست، تر دې پر

   .ېړك همقدرفتح 

په  معلصعادي مسلمانان مضطرب ول بلكي د عمر  يوازينه 

ق او ژور نظر خاوندان هم مضطرب ول، هغه د عميڅېر 

د هللا  معلصې ويل: آيا محمد ته ورغى او ورته وئ معلصابوبكر 

ږ مسلمانان نه يو؟ آيا دا قريش ؟ آيا مورسول نه دئ

څنگه د خپل حق دين په ارتباط ږ نو مو مشركين نه دي؟

ې ځواب كي ورته وويل: اهغه په  ړو؟داسي ذلت قبول ك

، ړيڅكله ضائع نه كې هيدئ، هللا به ئ عمره! هغه د هللا رسول

ې ړى شو او همدا خبري ئې صبر ونه كسره له د معلصخو عمر 

چي ړ ځواب وركغه مه معلصړې او رسول هللا ته وك معلصهللا  رسول

ې حركت هومره پل دله خ معلصړى وو، عمر ورك معلصابوبكر 

صدقاتو نوافلو او  پهې چي د ژوند تر پايه ئېمان وو پښ

 . سره د جبران سعي كوله

چي د ځته شوه پېښه رامنې حالت كي يوه بله په همد

الزيات او د دوى جذبات ې مسلمانانو اضطراب او حساسيت ئ

پارول، معاهده د ليكلو په حال كي او ال نه وه وسخت ې ئ

چي د قريشو د پالوي د مشر سهيل زوى ابوجندل ې السليك شو

ړى ړاندي مسلمان شوى وو او قريشو هغه بندي كچي له و

ې ځيرونه ئاو زن ېېدو چي زولنښتو په داسي حال كي وتو

ې، ښي وې د تعذيب نپه السونو او پښو كي ول او پر بدن ئ

ته  معلصهللا  او رسولې د مسلمانانو خوا ته ورسولو، ئځان 

ې حالته ! ما له دهللا يا رسولويل: په چيغو چيغو سره ې ئ

ژغوره، صحابه د ده د دردناك حالت په ليدو سره سخت و

ړى شي او قريشو ته پناه وركې هغه ته ښتل ئېدل، غووپار

څه گه ونه سپارل شي، خو د ده پالر وويل: كه څ توپه هي

ې ځ پر دږ تر منې خو زموده ال نه ده السليك شوههم معا

ږ ته تسليموئ، رسول چي داسي فراريان به موتوافق شوى 

چي ړه وكې ړه ئېكپرړ او د هغه استدالل قبول ك معلصهللا 

ې له السليك جندل خپل پالر ته وسپارل شي. د معاهدابو

ړه چي همدلته ښوونه وكصحابه وو ته الر معلصوروسته رسول هللا 

ړي او له ډ كيي يا لنېښتان وخرړي، د سر وقرباني وك
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ځي، خو د مسلمانانو د خفگان او اضطراب حالت احرام وو

ې ځلي ئې ځېدو، درځاى ونه خوڅوك له خپل يداسي وو چي ه

ځېدو، څوك ونه خوخو بيا هم  ړهښوونه وكه همدا الردوى ت

څكله ځي پرته هيې ورژوند كي له دټول د صحابه وو په 

دي دوى ته كوم امر  معلصهللا  وو واقع شوي چي رسول داسي نه

ړي، رسول ډ پرته هغه عملي نه كځندي له ړي او هغوى وك

ښياري ړ، خپلي هوې ته والد خفگان حالت كي خپلي خيم معلصهللا 

ړ، گند كڅرې خپل خفگان ام سلمه ته ئ يېرمنعقلمني م او

ړه او له ته خپله قرباني وكام المؤمنين ورته وويل: 

ړه همدا ېكپرۍ ځه، كله چي صحابه پوه شي وروستاحرام وو

ټول به همدا كار كوي. همداسي ېدلى، ده او نه شي بدل

ړونه له غم او خو زټول له احرام ووتل، وشول او 

 . ډك ولېښنو اند

له  معلصهللا  ې وروسته رسولې له مصالحچي د حديبي كله

ځيدل په داسي په لوري وخوې خپلو يارانو سره د مدين

ې ماتي په سترگه كتل، د دي ته د يو وحال كي چي ډېر

او هغه مهال چي قافله َضجنان يا په ږدو كي الري په او

ې وه دا مباركه سوره ېدلبل روايت ُكراُع الغميم ته رس

ړى اطمئنان وركې كي مسلمانانو ته وه او په دنازله ش

څرگنده بريا په برخه ې ستره او چي په حديبيه كي ئ وش

ې ړل او وئډ كخپل غمجن ياران راغون معلصې، رسول هللا شو

نن هغه سوره پر ما نازله شوه چي ما ته تر فرمايل: 

لقد ) .هې كي دي غوره دڅه چي په هغټولي دنيا او 

ة لهي أحب إلي مما طلعت عليه أنزلت علي الليلة سور

گړې ځانړه او په ه سوره تالوت ككې دا مباربيا ئ (الشمس

ې واوروله چي تر ښت او هغه ته ئې وروغوئ معلصتوگه عمر 

ېدلو سره ې په اورې سورنورو زيات غمجن وو. مؤمنان د د

ې چي د دې ېره شوډه موده ال نه وه تمطمئن شول، خو لن

گند څرنوونكي نتائج راپوري او حيراړه ې په زمعاهد

چي دا معاهده له شك پرته ټولو ته جوته شوه شول، او 

ې چي د سياسي مبارزڅوك يوه ستره او تاريخي فتح وه، 

ړ شوى وي ښتو ته اږدو نښمن سره اواو له دتجربه لري 

چي دا معاهده ۍ سره قضاوت كولى شي ژر او په آسانډېر 

تاريخي سند  د مسلمانانو لپاره د عزت او بريا ستر او
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ې ته تل چمتو يم او ښمن سره داسي معاهدوو، زه له د

ې ې معاهدپه سترگه گورم،  په د يستري فتحد ې ته به هغ

ډېده ځنې يو كال وپرته چي عمره ئې كي مسلمانانو له د

ې دا خو په بدل كي ئړي، كڅه له السه نه دي ورڅ هي

 ړي:امتيازات ترالسه ك

 ې په ې معاهداو د يو توگه ېرسمًا او په ليكلښمن د

چې اسالم د سيمي يو بل منل شوى دين دئ او څ كي ومنل تر

ښوونو سره چي د خپل دين له الرې حق لري مسلمانان د د

ه وه خپل ديني مراسم ېنپالزمښمن په مكه كي چي د دسم 

ته له پلرني دين د ړاندي مسلمانانو ې وړي، تر داداء ك

م د عربو د منل شوو ېدل او اسالباغيانو په سترگه كتل ك

ېده خالف مذهب! هيچا ته دا اجازه نه وركول كباورونو 

ړي او د حج او ې طواف وكچي د مسلمان په نامه د كعب

 ړي.ې مراسم اداء كعمر
 ل شوهپه توگه وپېژندېل او مستقل رياست مدينه د ب 

ړى شو چي كولى شي د عربو قبائلو ته دا حق ورك وټولاو 

ې ړي او حليف ئځ يو غوره كه منقريشو او مسلمانانو ل

 شي.
 چي تر لسو كلونو پوري به د ړه دا ژمنه وكښمن د

ډډه كوي، د اوربند مسلمانانو په ضد له جنگي اقداماتو 

ې مسلمانانو ته دا فرصت وركولو چي خپله لس كلني معاهد

دا د مسلمانانو ړوي، د دعوت لوري ته واټوله توجه 

قريشو او مسلمانانو تر د ړنه وه، لپاره ستره السته راو

چي قريشو اسالمي دعوت ې وه پيل شوې كبله گړه له دځ جمن

په سترگه ښ پاره د يوه ستر گواۍ لته د خپلي واكمن

ې عاجز ول، عقلمن، له خرافاتو ې ئكتل، له مقابل

د ظلم مخالفين، د يوه عادالنه ښتونكي، متنفر، عدالت غو

 ېلولدوى ب ې لهټوونكي ئنظام او صحيح دين او مذهب ل

ړۍ د دوى سياسي، اجتماعي او مذهبي قيادت او ې لاو د

د مخكني سياسي او ړى وو، زعامت له خطر سره مخامخ ك

د ډك مذهب او له خرافاتو ړه اجتماعي وضعيت او د زا

چاره نه موندله چي د بله پرته ې له دې بقاء لپاره ئ

ې ته ړي او وسلمسلمانانو په ضد د تشدد تگالره غوره ك

ۍ ې له مخي قريش له خپلي وروستې معاهدد دړي، س كال

ړاندي ستر ې خلع شول او د مسلمانانو په وې او وسلربح

څ ڼك او تشدد پرته د عربو هيړ، له جځه والډ له مننخ
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ځواك د مسلمانانو مقابله نشوى كولى او د دوى د سريع 

ې معلومولى دا حقيقت له دې نشوى نيولى، پرمختگ مخه ئ

ې وروسته په دوو كلونو كي ې له معاهديبيچي د حدشو 

نولسو كلونو  وېرچي په تړه دومره خلكو اسالم ته مخه ك

په سفر ې دومره خلك نه وو مسلمانان شوي، د حديبيكي 

كسان ول خو دوه كاله څوارلس سوه سره  معلصهللا  كي له رسول

ړه وروسته او هغه مهال چي قريشو معاهده تر پښو الندي ك

ېري له ېده، تر لس زره زيات سرتته ورسښتي ناو خبره 

 ې ته داخل شول. ځاى مكسره يو  معلصرسول هللا 
 ډېرو نورو فتوحاتو ې د ې معاهدله نظامي پلوه هم د

پرانيستله، د قريشو له ړاندي د مسلمانانو په والر 

چي له ړ لوري د جگړو توقف مسلمانانو ته دا فرصت ورك

ال ړي، تصفيه كۍ نخپل حسابونه په آساسره  ښمنانونورو د

چي د يهودانو ې ېري شوې تې مياشتي نه وې درله معاهد

فدك، وادي القرى، َتيما او  ېورپس او ډه خيبرستره ا

ېشت عرب ل، بيا د حجاز د مركزي سيمو مفتح شوتبوك 

ال دوه كاله ړاندي تسليم شول، قبائل د مسلمانانو په و

په وازن ټولي سيمي كي د قواوو تشوي چي په  ړنه وو بشپ

ځواكمن داسي توگه بدل شو چي مسلمانان د يوه فاتح او 

ې ټول د همدغي معاهدگند شول. او دا څرپه توگه رالوري 

ړ، په داسي د فتح مبين نوم وركهللا تعالى نتائج ول چي 

 ېښېده!!  ړ نه برو ته هغه د منلو وحال كي چي ډېر
چي مسلمانان به د قريشو فراريان ې دا بند د معاهد

سليموي خو قريش به د دوى د فراريانو په تسليمولو ت

چي مسلمانانو ته تر نورو بندونو څه مكلف نه وي، هغه 

ېره ډه موده ال نه وه تېښېدو؛ لنړ نه برزيات د منلو و

ې بند قريشو ته نه يوازي كومه چي معلومه شوه دې شو

ړي، ړي كې ورته راوالډېري ستونزي ئگټه ونه رسوله بلكي 

 معلصيو مسلمان د ابوبصير ې ځي وروسته د مكڅو ورله صلحي 
ې ې ته ئېدو او مدينښتپه نامه  د قريشو له زندان وت

لپاره يو ېرته ستنولو قريشو د هغه د بړه، پناه يوو

ې د هغه د استرداد مطالبه ئږو او ېې ته ولپالوى مدين

ته د درناوي په حكم پالوي ته ې معاهد معلص هللا رسولړه، وك

له ساتونكو ږدو كي ه د الري په اووسپارو، خو هغ

ېشت ځاى كي مېدو او د بحر احمر خوا ته په داسي ښتوت

ې وه، ېره شوت شو چي د قريشو تجارتي قافلو الر ترې
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ټولو هغو ړ، دا سنگر د ړ كگر جووط سنبې مضهمدلته ئ

ېدل او ښتچي له قريشو به تځى شو لپاره پناه فراريانو 

په خوا ته تلل،  معلصوبصير ځاى به د ابگ پر ې ته د تمدين

، د قريشو پر ېدووياوو ته ورساېر ډ وخت كي د دوى شملن

گ شول چي ې تنقريش دومره ترې بريدونه كول، قافلو به ئ

ړي او ې ته وروغواچي دوى مدينښتل وې وغئ معلص هللا له رسول

 لغو شي!!  ړوند بنداې د معاهد
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 -2، ړهڅرگنده فتح درپه برخه كږ يقينًا چي مو -1

ېر چي تښي داسي چي هللا تا ته ستا هغه گناهونه هم وبخ

چي وروسته شوي، او خپل نعمت شوي او هغه هم 

او په  -3 .ښييړي او مستقيمه الر درودرباندي بشپړ ك

 ړي.ړ وكځواكمني او عزتمني مرستي سره ستا مالت

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(1-3)

 ړى شوى گندي فتحي نوم وركڅرې ته د ې معاهدد حديب

ې ته د ماتي او د ډېرو د چي كي حال داسي پهاو دا 

ېدو په سترگه كتل!! په ښمن شرائطو ته د تسليمد

ې ته راغى او وئ ّـ هللا چي يو كس رسولځي رواياتو كي را

وفرمايل: هو؛ په هللا قسم  ّـ هللا ؟ رسولتح دهفويل: آيا دا 

غنائم پر هغو  د خيبر ّـ هللا چي دا فتح ده، رسول

برخه ې په سفر كي ئې چي د حديبيېشل مجاهدينو وو

ړ، او دا شريك نه ككي ې ې په دڅوك ئ، بل ې وهاخيست

ې يوه نتيجه ې د معاهدچي د خيبر فتح هم د حديبيځكه 

ړه، روايت ې د خيبر فتحي ته الر آواره كوه، دغي معاهد

ول  هللاَِّ ، أ ف ْتٌح ُهو ؟ ف ق ال  ر جٌُل ِمْن أ ْصح اِبِه : ي ا ر سُ دا دئ: 

ف ُقِسم ْت خ يْب ُر ع ل ى أ ْهِل  ،ق ال  : و الَِّذي ن ْفِسي ِبي ِدِه ِإنَُّه ل ف ْتحٌ 

 اْلحُد ْيبِي ِة ل ْم ُيْدخِْل م ع ُهْم ِفيه ا أ ح ًدا ِإالَّ م ْن ش ِهد  اْلحُد ْيبِي ة  

 .   ابن ابي شيبه 
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  چي د ږي ېمعلومډېر وضاحت سره د آيتونو له فحوى په

مخي حقيقي بريا او فتح يوازي دا نه  الهي معيارونو له

پلوه بريا او برالسى ښمن له نظامي پر خپل دڅوك چي ده 

ړني داسي ي السته راوړاندي نورې وړي، بلكي تر دترالسه ك

زيات دئ، او  رډېې ارزښت او اهميت ې فتحي ئچي تر ددي 

ښي ناهونه هم وبختا ته ستا هغه گ تعالى هغه دا چي هللا

د  تعالى چي وروسته شوي، د هللاېر شوي او هغه هم چي ت

په برخه شي ړتيا دي پېرزوينو او نعمتونو ترالسه كولو و

مستقيمه  ،ړياو ستا منعم رب خپل نعمت درباندي بشپړ ك

ځواكمني او عزتمني مرستي سره ستا ښيي او په الر درو

 ړي.ړ وكمالت

 ل شوي چي هللا تا ته ستا په آيتونو كي داسي نه دي وي

چي هللا ښل بلكي ويل شوي مخكني او وروستني گناهونه وبخ

پاره چي ستا ې لد دړه رگنده فتح درپه برخه كڅتا ته 

خپل نعمت درباندي ښي، مخكني او وروستني گناهونه دروبخ

ځواكمني او ښيي او په مستقيمه الر درو ،ړيبشپړ ك

چي اصلي ښيي و دا ، اړيړ وكعزتمني مرستي سره ستا مالت

 بريا دغه ده، نه يوازي نظامي برالسى.

 ې تفصيل ته د ذنب نسبت شوى د د ّـ هللا دا چي ولي رسول

 تفسير كي وگورئ.  آيت په 15ې د سورد د مد مح

   

   

 

  

     

   

    

 

ې ذات دئ چي د مؤمنانو په زړونو كي ئدى هغه  -4

سره نور ايمان په ايمان خپل چي سكينه نازله كړه، 

لښكري د هللا ټولي  ياو زمك وآسمانوناو د ړي زيات ك

 دئ.پوه دي او هللا باحكمته 

 رك آيت وايي:دا مبا -(4)

 د مؤمنانو په زړونو كي سكينه نازله كړه،  تعالى هللا
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په ايمان خپل چي ړ دا سعادت ورپه برخه كې دوى ته ئ

ډ ډااو ې سره هغي سكين ې، په دړيزيات كسره نور ايمان 

په موخه له ې د اداء كولو چي د عمر ېته اشاره شو

د  په ملگرتيا كي د وتلو پر مهال ّـ هللا رسولې د مدين

ړ او ړه چي د زوې ونه كپروا ئې دوى په برخه شوه، د د

گي ې ته له كافي جنمكې الندي ښمن تر ولكښ دېنه كك

په داسي سفر درومي چي منافقينو ځي، وسائلو پرته ننو

څكله به چي هيې ژني سره مترادف گڼلو او ويل ئځان وله 

ډ ړه ډاټ خپلو كورونو ته راستانه نشي، دغه د زروغ رم

چي هللا د دوى ايمان الزيات ې منتج شو ن په داو سكو

 ړي. ړى كسمسور، مضبوط او پياو

 ياو زمك وآسمانوند ښوده چي ې وسفر او پايلو ئې د 

ښوونه تعالى هره الر هللاد دي او تعالى لښكري د هللا ټولي 

ې كي ړه د حكمت او علم له مخي ده او په هغېكپراو 

په واك كي دي  تعالى هللاڅه د هغه ټول مضمر وي. ه ونحكمت

په توگه كاروي، دا ځونو په جگړو كي د فوې چي خلك ئ

څه نشي څ خالف هي ءښي او رضاد خو تعالى هللاځونه د فو

ځ يو د فو تعالى هللاڅه داسي دي لكه د د عالم هر كولى، 

ې د كولو چي دى ئڅه كوي پاهي، همغه مطيع جندي او س

باحكمته  تعالى چي هللاټول ځكه ړي، او دا امر ورته وك

رْيا ې په يو ّـ هللا تاسو وليدل چي د رسول ذات دئ.پوه 

 ! ړل!څومره ستر ستر نتائج مرتب كې ئ
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پاره چي مؤمنان او مؤمناني هغو جنتونو ې لد د -3

پاتي په ېږي، تلې بهې الندي ويالچي ترړي ته داخل ك

او همدا د هللا په نزد ښي، پوې وهغه كي، او سيئات تر

پاره چي هغه ې لداو د  -6كي ستره بريا ده، 

منافقين او منافقاني او مشركين او مشركاني تعذيب 

ي كوونكي دي، بده گمانړه بدچي د هللا په اړي ك

پر دوى ده، او هللا دوى په خپل غضب اخته ېدا راچورل

ړى، د ې ورته تيار كټلي او جهنم ئې راو دوى ئ ړيك

 بى!!ټوټاڅومره بد ورتگ 

 ښووني دا دي:مباركو آيتونو الرې د د-(3-6)

 ې باعث شو چي ې د دپېښي ئړوند دغه تاريخي سفر او ا

چي مستحق وگڼل شي هغو جنتونو د مؤمنان او مؤمناني 

په ې ى ژوند به ئپاتتلد جنت ېږي، ې بهې الندي ويالتر

ژورو كي د دوى روزنه ړو پېښو په لوې برخه شي، د همد

ې له خصلتونه او بدغوني عادتونه ئړه وشي، هغه ناو

د هللا ېږي، ځ حائل كځه يوسي چي د دوى او جنت تر منمن

ستره او د الهي معيارونو له مخي په نزد كي تعالى 

 ده.بريا همدا 

 ې سفر كي چي په دېږي آيت له الفاظو معلومځم د پن

ې وه چي ام المؤمنين ېرمنو هم برخه اخيستځېنو مؤمنو م

په ځكه د دوى يادونه گه وه؛ نو ېلې يوه بئ ّـام سلمه 

په داسي كارونو كي ېرمني هسي هم مې، مستقله توگه شو

پل پالر، له نارينه وو سره برابري شريكي وي، دوى د خ

زوى، ورور او خاوند له شركت سره موافقه كوي، هغوى 

پروا نه كوي، د خپلوانو شهادتونه او څوي، د نتائجو ه

ېرمني كه د مور او مې كوي، جراحتونه زغمي او صبر پر

چمتو ږ كسان به جهاد ته ډېر لترغيب او تشويق نه وي 

شي او د هغوى د مخالفت په صورت كي خو يوازي د گوتو 
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ښه ړه باهمته او توريالي مجاهدين جهاد ته زېر شم په

 . ړيكوي او خطرناكو سفرونو ته مالت

 ړوند پېښو يوه بله موخه دا وه چي هللاې سفر او اد د 

هغه منافقين او منافقاني او مشركين او ښتل غو تعالى

بد  بدې ئړه په اتعالى چي د هللا ړي مشركاني تعذيب ك

به د  تعالى چي هللادرلوده  ېونه كول، دا بدگماني ئگمان

نه  ېښتينې به رړي، هغه الهي وعدمؤمنانو مرسته ونه ك

ې خطرناك په هيله او طمع دمسلمانانو د هغوى چي شي 

او  ّـ هللا گېرله چي رسولې انداسي ئې وه، ړلسفر ته مال ت

پېښو سره مخامخ شي، روغ ې له بدو د سفر ملگري به ئ

، خو د دوى د انگېرنو ې ته راستانه نه شيټ به مدينرم

له بدو پېښو سره مخامخ ښمنان خالف د حق او حقپالو د

شول، هغه د هللا په غضب او لعنت اخته او د جنهم مستحق 

ې بد بد ړه ئاو د الهي وعدو په ا تعالى شول چي د هللا

 گمانونه كول. 

   

    

    

لښكري د هللا دي او ټولي  ياو زمك وآسمانوناو د  -0

 دئ.عزتمن هللا باحكمته 

 ياو زمك وآسمانوند چي ځل بيا ويل شوي دلته يو  -(0)

څلورم په  دئ.عزتمن لښكري د هللا دي او هللا باحكمته ټولي 

گ او دلته د منافقينو څند مؤمنانو د يادوني ترآيت كي 

ړه گ، مؤمنانو ته هغه د زڅني تر او مشركينو د يادون

ې كبله ورپه برخه شوى وو چي په دغه دله ډ او سكون ډا

او  وآسمانوند ړه له كومي باور درلود چي ې د زحقيقت ئ

ځكه او منافقينو او مشركينو لښكري د هللا دي ټولي  يزمك

ې چي پر دغه حقيقت ئې گڼلې خطرناكي دا سفر او پايلي ئ

 باور نه وو. 
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او  وركوونكي ىېريقينًا چي ته مو د شاهد، ز -8

چي پر هللا او د  -5ې، ېږلى يانذاروونكي په توگه ل

ړئ، درناوى ې وك، ملتيا ئړئايمان راوسول هغه پر ر

 ښام د ده تسبيح ووايئ. ړئ، او سبا او ماې وكئ

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(8-5)

 د له لوري  تعالى چي ته د هللاته ويل شوي  ّـ هللا رسول

شوى  ېږلاو انذاروونكي په توگه ل وركوونكي ىېرشاهد، ز

ړه د ده قول باطل په اشاهد يعني دا چي د حق او ، ېي

ځ گواه حيثيت لري، د ده له وينا او درياو عمل د 

ړنه چا وينا او كڅه، د دئ او باطل څه ېږي چي حق معلوم

مطابق ده او د چا مغاير، ښوونو الهي معيارونو او الرد 

په ږې الر، يوه ته په كڅوك په سمه الر روان دئ او څوك 

رى وركوي او بل د ېدنيا او آخرت كي د سعادت او فالح ز

 ېروي.پلو غلطو تگالرو له بدو پايلو وخ

 مخاطبينو ته ويل شوي چي د پيغمبر د بعثت  د قرآن

، ړئپر هللا او د هغه پر رسول ايمان راوموخه دا ده چې: 

درناوى د خپل رب ړئ، وكملتيا د هللا او د هغه د دين 

 ښام د ده تسبيح ووايئ. ړئ، او سبا او ماوك

د ) ځينو درنو مفسرينو وي چي  ته مو پامې د

   الفاظ )

ې ته اشاره شو معلص هللا چي گواكي دلته رسولړي داسي تعبير ك

ړئ او د ښتل شوي چي د هغه ملتيا وكاو له مؤمنانو غو

ړئ، دا تعبير نه يوازي صحيح نه دئ بلكي هغه درناوى وك

گوي، په ل ړخ نهد آيت له سياق او نظم سره قطعًا ا

(  

  ،ځيني ( كي ضمير هللا ته راجع دئ

ته راجع كول نه يوازي  هللا رسولې ئځيني ې هللا ته او ئ

ې نظمي بلكي تشتت او ب معقوله توجيه نه لريكومه 

  ښكال او نظم ته صدمه رسوي. ځته كوي او د آيت ادبي رامن
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هغه چي له تا سره بيعت كوي په حقيقت كي شكه ېب -10

لى الس د دوى پر السونو هللا سره بيعت كوي، د هللا تعاله 

نو يوازي  يړچي )خپل بيعت( مات كڅوك د بره دئ، او 

پړ څه بشڅوك چي هغه ې ماتوي، او ځان په تاوان ئد 

ژر به ستر ړې نو ژمنه ك ېپرې چي له هللا سره ئړي ك

 ړي.اجر ورك

څو خبري په پام كي ړه په اآيت  كې مبارد د -(10)

 ئ:ولر

 ې ېږي چې د حديبيډېر وضاحت سره معلومپه ې آيت له د

په سفر كي يو بيعت ترسره شوى، همغسي لكه چي په 

په مقدمه كي ورته اشاره ې رواياتو كي راغلي او د سور

 وشوه.

 دومره ړى ښت وركښت زيات ارزته زې بيعت د تعالى هللا

ته الس وركول او  تعالى داسي گڼلى لكه هللاې چي هغه ئ

ې ويلي له بيعت ورسره كول!! مؤمنانو ته ئخ مخام

بيعت په حقيقت كي له هللا سره بيعت ستاسو سره  ّـپيغمبر 

اسي دي لكه چي دالس وركول د بيعت ته  ّـ هللا دئ، رسول

 .ېښى ويالندي االس تر بالكيف هللا تعالى  تاسو خپل الس د

  په  نو  يړخپل بيعت مات كسره  تعالى له هللاچي څوك

 له هللاڅوك چي او رسوي ه تاوان تځان يوازي ې سره د

او پر خپلي ژمني وفا ړي پړ كبشسره خپل بيعت  تعالى

په دنيا او آخرت كي ژر هللا تعالى به حتمًا او نو ړي وك

 ړي.ستر اجر ورك

  د )مو پام وي چي ته ې د

    په تركيب )

ته  ېد )عليه( ه خالف ېي قاعدې عامكي د عربي ژبي د يو

ړى شوى، په بل قرائت كي )عليِه( ېش وركپځاى پر ېر د ز

دلته ړې وايي: ترجيح وركې راغلي، هغو چي )عليُه( ته ئ

څېر د جر آله )هاء( د )هو( مخفف دئ، كه د )على( په 

په پېش ڼي كي تلفظ شي نو او په خپلي اصلي بې رانشي پر
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ڼي كي خپلي اصلي ب پهځكه دلته ېږي، سره تلفظ ك

ې چي همدا په خپل عهد كي بدلون نه راوستلو ېښودل شوپر

     .ېښياو په خپلي  ژمني وفا كولو سره مناسب بر

ېښي: دلته يوه بل مطلب ته هم اشاره كول گټور بر

   د لسم آيت دا فقره )اهل ظاهر 

د هللا الس د دوى د الس له پاسه وو( له : 

ړه د په ا تعالى جدي ستونزي سره مخامخ كوي، دوى د هللا

راغلي الفاظ په اصلي معنى تعبيروي، څېر په  : الس(يد)

چي د هغه بيعت پر مهال ړي دلته نشي كولى دا ادعاء وك

واقعًا او په حقيقي معنى د هللا الس د دوى د الس له پاسه 

ي: چي تأويل ته پناه يوسي او ووايېږي ړ كې ته اوو، د

څرنگه چي هللا تعالى د آسمانونو د پاسه پر خپل عرش دئ، 

چي له رسول صلى  وونو الس ئې هم د هغو د السونو د پاسه 

 دكه دوى ته وايو: !! لوبيعت كوې ئهللا عليه وسلم سره 

بيا دا تعبير درسره ومنو نو ړه په ا (يدهللا فوق ايديهم)

ه پيعتونو د دې بيعت رضوان فضيلت او امتياز له نورو ب

په هر بيعت كي د ستاسو د تعبير له مخي وو؟ ځكه  يڅه ك

 !!ويله پاسه السونو  دهللا تعالى الس د بيعت كوونكو 

پاره ې لد د (يدهللا فوق ايديهم) دلته پداسي حال كي چي

افاده د بيعت رضوان فضيلت او امتياز ويل شوي چي 

ړه ا پهآيت  ې!! ولي دلته همغه خبره نه كوئ چي د دړيك

(؟ دلته خو وايئ: ِبَيَدى َخَلْقت ِلَما َتسُجدَ  َأن َمَنَعك َما)ې كوئ: ئ

د آدم عليه السالم د خلقت امتياز او  (خلقت بيدي)

په خپل الس  معلصآدم  تعالى چي هللاښيي فضيلت افاده كوي او 

هللا تعالى ته د او گواكي دا  ړى،ې پيدا كې واسطمخامخ ب

يد هللا فوق )ئ چي يبايد ووا دلته هم !! صفت ثابتوي )يد(

د دې بيعت د امتياز او فضيلت د افادي لپاره  (ايديهم

معنى د هللا يد د دوى حقيقي معنى نه مجازي او په  ىراغل

هغه چي )يد( په ظاهري او حقيقي !! اسه ووله پد يد 

هللا تعالى له مخلوق سره ې سره معنى تعبيروي او په د

ړي او جوارح ورته ېر غڅ تشبيه كوي، او د مخلوقاتو په

نه په ذات كي مخلوق ته  تعالى هللا ،ېروتيثابتوي، سخت ت

. صحيح تعبير دا په صفاتو او افعالو كينه ورته دئ او 

و امتياز ښت ايعت ته خاص ارزې بد تعالى دئ چي هللا

پر مهال د هللا يد د مؤمنانو د يد له ې بيعت د دړى، ورك

 هللاې وايي، خو نه ئ قرآنچي څه دي پاسه وو، او دا هفه 
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ېښودل داسي دا ا څېر الس لري او نهد انسان په  تعالى

له پاسه خپل  لكه انسان چي د نورو انسانانو د السوو 

ې په مجازي معنى راغلي، ېښودل ئدلته الس او اږدي، الس 

 ېږيپوهڅوك نه پرته هي تعالى هللاې له په حقيقي معنى ئ

يلي: و ما يعلم تأويله و  چي قرآنڅه دي او دا همغه 

 ېږي.پوهڅوك نه پرته هيې له هللا اال هللا: او په تأويل ئ

گه چي په څنلكه  معلص هللا چي رسوله د ړدا هم د يادولو و

رو نورو ېډله خپلو يارانو بيعت واخيست په ې سفر كي د

هم له هغوى بيعتونه اخيستي، لكه چي په ې كي ئ مواردو

 و:  ېلگه مومې يوه بئې روايت كي د

ع ل ى السَّْمعِ  ّـع ْن ُعب اد ة  ْبنِ الصَّاِمتِ ق ال  : ب اي ْعن ا ر سُول  هللاَِّ 

و الطَّاع ِة ِفى اْلُعسِْر و اْليُسِْر و اْلم ْنش ِط و اْلم كْر ِه و أ ث ر ة  

ع ل يْن ا و أ ْن ال  ُنن اِزع  األ ْمر  أ ْهل ُه و ن ُقول  اْلح قَّ ح يُْث م ا ُكنَّا 

 ن خ اُف ِفى هللاَِّ ل ْوم ة  ال ِئم . ال  

 رواه مسلم

هللا  رسولږ له ې ويل: موچي وئله عباده بن صامت روايت دئ 

په ړو، واورو او اطاعت وكچي ړ ې بيعت وكپه دسره  ّـ

ړه مو چي زړي او هلته ړه مو غواي زچۍ، هلته آسان ،ۍسخت

ږ بل ته ترجيح پر موهغه حالت كي هم چي په ړي، نه غوا

په  و،وسره نزاع نه كله اهل  چاروچي له ې په دړي، كور

څ په الر كي به د هيوو حق به وايو او د هللا  چېري چي ې د

  ېره نه لرو.نكي له مالمتولو وومالمتو
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چيان به هرو مرو تا ته وي كوى شړك هپاتوروسته  -11

ژبو  وپلپه خو، ړپل مال او عيال مشغول كوايي: خ

نشته، ورته ووايه:  ېئړونو كي په زچي وايي ه هغه څ

ه واكمن چي د هللا له لوري تاسو ته د څوك دئ نو هغه څ

 گټييا د كومي  ي، كه هغه د ضرر اراده درته وكړوي

ښه خبر دئ چي څه هللا په هغه  ياراده، داسي نده بلك

پيغمبر چي  ړگمان وكبلكي تاسو  -12ې كوئ، تاسو ئ

( ټروغ رم)پلوانو ته پلو خكله خاو مؤمنان به هيڅ

ايست كي ښ ونوړزپه ستاسو  (تصور) ېهمد، يگرځراونه 

ړي او تاسو بې خيره وگه، ړگماني مو وكبداو  وموند

ول رس رپد ده او خداى  رپچي وك او څ -13ياست. 

ږ دغو كافرانو ته لمبې تياري نو مو ړيايمان رانه و

 .كړې

 :د دې مباركو آيتونو هدايات دا دي -(11-13)

 ېدو ته له ستنې چي مدينته ويل شوي  ّـهللا  رسول

او تا ته ځي حتمًا ستا خوا ته راچيان كوهغه وروسته به 

مشغول ي مشكالتو او كورنيو النجو مالو پلخږ موبه وايي: 

ستو محروم ياخ يبرخله ې ې بختور سفر كي ئدپه او  وړك

د دوى دا وينا  ړه.مغفرت وغواتعالى  هللاته له  موږ، وكړ

  څه لري.ړونو كي نور هسي د ژبي وينا ده؛ په ز

 چيانو ې شا وخوا كوېږي چي د مدينمعلومآيت ې له د

ې وه چي په هغه سفر كي برخه ړى شوته هم بلنه ورك

 .ېړډډه كځينو واخلي خو 

 ې )ې فقرد آيت له د  

   )
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ې له ېږي چي دا سوره د حديبيمعلومپه وضاحت سره 

ېدو تر رارس ّـې ته د رسول هللا ې وروسته او مدينمعاهد

ې، همغسي لكه ږدو كي نازله شوړاندي او د الري په اوو

ي ورته په مقدمه كې چي په رواياتو كي راغلي او د سور

 اشاره وشوه.

  هغه : يووايې چي هغوى ته ښوونه شوته الر ّـهللا  رسول

څه ته د داسي ړاندي تاسو په وتعالى  چي د هللاوك وي به څ

د كوم تاوان يا گټي اراده تعالى  خاوند وي چي كه هللا

په كه تاسو  ړى شي؟!!ې مخنيوى وكړي نو هغه ئدرته وك

او هللا تعالى  ئنه كوڅارپل مال عيال پل كور كي او د خخ

 پاره د كوم تاوان اراده وكړيپه همدې وخت كي ستاسو ل

څوك ئې مخنيوى كولى شي او كه تاسو په جهاد كي برخه 

په ئ او ړداى ته حواله كپل مال او عيال خواخلئ او خ

څوك  اراده وكړي گټيهمدې وخت كي خداى تاسو ته د كومي 

د هللا كومه ئې مخنيوى كولى شي؟ ستا حضور او غياب 

ستا شته  يپه كور ك ډولى شي؟!!ځنړه بدلولى يا پرېك

نشي دفع كولى او  نه ستا  ضرر ټاكلىد هللا له لوري والى 

 يش دىېباعث ك ودډېځن ي دټگ ېټاكلغيابت د 

  خبري دي، نه  ېهسي د خولد دغو وروسته پاتو خبري

ې خطرناك دپه او نه  ېدرلود يۍ ستونزئې مالي او كورن

ړه د او نه له ز ينادم دستو ينه اخ يله برخ كي سفر

 ښني او مغفرت تلوسه لري.بخ

 ښه  ئ،ه خبر دښو نړپه كستاسو هللا  يداسي نده بلك

الملونه و نړڅه كول او ستاسو د دغو كچي تاسو  پوهېږي

 څه وو.

 پيغمبر او مؤمنان به چي  ړگمان وكتاسو  يبلك

 ې، ديگرځراونه  (ټروغ رم)پلوانو ته پلو خكله خهيڅ

گماني مو بداو  ايست وموندكي ښ ونوړتصور ستاسو ز

حقيقت كي تاسو په ياست. ړي وگبې خيره او تاسو ه، ړوك

به ئې  پيغمبر عليه السالم او ملگريچي گمان كولو داسي 

ځي، دغه گرراونه ټ روغ رمخطرناك سفر څكله لدې هي

 .ئپه شا كړستو ياخ يكي له برخ سفرگماني پدې بد

 ته  يكند ۍلونكي نه بلكي تاسو د تباهتې سفر په د

موجب وو نه د  ۍځ د تباه، ستاسو الر او دريئپه لوېدو و

او د  ته حواله كړيخپل رب څه ئې هرپل چي خهغو كسانو 
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 ړې.ملگرتيا ك ّـې د رسول هللا ئپاره ل ېښمن د مقابلد

 ړيرسول ايمان رانه وپر د ده او خداى  رپچي وك څ 

چي څوك نو ته لمبې تياري كړې، دغو كافرانو هللا تعالى 

پر خداى او ړاو كي پپه حساس  ېښمن سره د مقابلله د

ړي، عمل ونه كښتنو سره سم پيغمبر باندي د ايمان له غو

له  چي يوازي څه وكړيپه جهاد كي برخه وانخلي او هغه 

انتظار كېدى شي داسي كافرانو ته هللا تعالى د  كافر ئې

 .ېړجهنم د اور لمبې تياري ك

   

    

   

    

     

چا ته ټولواكي د هللا ده، زمكي  او او د آسمانونو -14

ې په عذاب ئړي چي وغواڅوك ښنه كوي او ړي بخچي وغوا

ښونكى هللا مهربان بخ چي كي حال داسي ، پهاخته كوي

 دئ.

ې ښوونه شوې مبارك آيت سره مؤمنانو ته الرپه د -(14)

رب سره  ټولواكزمكي  او چي ستاسو معامله د آسمانونو

ړنو ته د انسان كچي ېږي ړه د ده له لوري كېكده، دا پر

اخته په عذاب څوك ړي او ښنه وكپه پام سره چا ته بخ

، نو ښونكى دئن بخهغه مهربا چي كي حال داسي ، پهيړك

چي تاسو  ټه مه كوئد بل چا د راضي كولو لې موخه په د

  .يا مو له سزا وژغوريښي وبخ
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په لوري ځينو غنائمو هغه مهال چي تاسو د  -13

ړى ړئ؛ حتمًا به وروسته پاته كې كچي ترالسه ئځېږئ خو

ړي د شو، غوا ېږدئ چي درپسېپرږ مو وايي:درته شوي 

ږ متابعت څكله به زمو: هيړي، ووايهړه بدله كېكپرهللا 

ړاندي همداسي ويلي، نو حتمًا به ړئ، هللا ال له وونه ك

نه؛ بلكي دوى نه حسد كوئ، سره  ږوايي: بلكي له مو

ړى پاته كوروسته د كوچيانو  -16ږ، گر لېږي مپوه

د داسي قوم لوري ته به وبلل شئ چي شوو ته ووايه: 

ږئ ېپاره چي يا ورسره وجنگې لكلك جگړمار دي؛ د د

ړ؛ هللا به غوره يا مسلمان شي، نو كه مو اطاعت وك

ې تر د چيړ لكه ړي او كه مو داسي اعراض وكبدله درك

؛ په دردوونكي عذاب سره به ړى ووړاندي مو اعراض كو

   ړي.تاسو تعذيب ك

 دا دي:كو آيتونو مهم مهم مطالب ې مبارد د -(13-16)

 داسي ژر به ډېر چي ړى شوى مؤمنانو ته اطمئنان ورك

ترالسه كولو ځينو غنائمو تاسو به د حالت راشي چي 

ې كي بريا غځئ چي په هځېږئ، داسي غزا ته به ولپاره خو

ېښي، هغه مهال او غنائم ترالسه كول يقيني او حتمي بر

ږدئ ېپرږ مو وايي:تاسو ته ړى شوي به دا وروسته پاته ك

ړ، شو، پرون تاسو بللي ول او دوى اعراض وك ېچي درپس

ړ شي خو تاسو به ښتنه كوي چي درسره والسبا به دوى غو

 ال له ړئ، هللاږ متابعت ونه كڅكله به زموهيورته وايئ: 

ځواب كي وايي: ړاندي همداسي فرمايلي، دوى به په و
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ړئ نه غواپه خپله تاسو ؛ بلكي خداى داسي نه دي ويلي

ږ په غنائمو كي درسره شريك شو، د خپل حسد له مخي مو

ې د دوى د د تعالى د ملگرتيا اجازه نه راكوئ!! هللاته 

نه؛ داسي نه ده لكه چي ځواب كي فرمايي: په غلطي وينا 

نه ې په دده،  هږبلكي د دوى پوهه لې وايي؛ دوى ئ

ږي، كه چي مخلص مؤمنان د غنائمو لپاره نه جنگېېږي پوه

 ّـ هللا رسولې د په هغه خطرناك سفر كي به ئداسي وى نو 

 .ړېملگرتيا نه وه ك

 ړى شوو پاته كوروسته ې چي ښوونه شوته الر ّـ هللا رسول

د بري او چي ځاى د داسي آساني غزا پر : يته وواي

څرگند وي؛ د داسي قوم لوري ته به ې غنائمو احتمال ئ

پاره چي يا ورسره ې لوبلل شئ چي كلك جگړمار دي؛ د د

ړ؛ ږئ يا تسليم شي، نو كه هغه مهال مو اطاعت وكېوجنگ

ړ لكه ړي او كه مو داسي اعراض وكهللا به غوره بدله درك

اب ؛ په دردوونكي عذړى ووړاندي مو اعراض كې وچي تر د

   ړي.سره به تاسو تعذيب ك

 ې چي د حديبي ېږيآيتونو دا هم معلومې مباركو له د

گړي په مخ ځيني آساني جې وروسته به مسلمانان له معاهد

ځينو كي به دا ې او سختي، په ځيني درنكي لري او 

ړي ړه غواې زگډون تلوسه لري او دا به ئمخلفين هم د 

  ړي.  ړيا غنائم ترالسه كچي و

 مو پام وي چي په )ته ې د  

      

    

  ړه ېك( كي د كالم هللا مراد همغه الهي پر

ې )قل لن تتبعونا( او د )كذالكم قال ې راغلده چي ورپس

 هللا من قبل( مراد دا دئ چي مؤمنان به دغه حكم چي له

ړاندي نازل شوى هغوى ته ېدو ومنافقينو سره له مخامخ

 اوروي. 
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كومه ډ گناه شته، نه پر گوړانده كومه نه پر  -10

څوك پر ناروغ كومه گناه شته، او نه  گناه شته او

ړي داسي جنتونو چي د هللا او د هغه د رسول اطاعت وك

ېږي، او ې بهويالې الندي ړي چي ترې داخل كئته به 

ې ره به ئپه دردونكي عذاب سړي څوك چي اعراض وك

 ړي. تعذيب ك

ډ ، گوندوړدا مبارك آيت هغه كس معذور گڼي چي  -(10)

چي په ې ته ورته داسي مريضي ولري يا ديا ناروغ وي، 

گناه كومه ي، پردوى ړجهاد كي برخه اخيستل ورته گران ك

د هللا چارو كي ټولو د ژوند په چي څوك ، او الزام نشته

په الر كي له جهاد  ، د هللاړياو د هغه د رسول اطاعت وك

 شرعي عذر ونه لري، هللا ړي چيډډه ونه ك كي حال داسي په

ې الندي ړي چي ترداسي جنتونو ته داخل كې به ئ تعالى

په دردونكي عذاب ړي څوك چي اعراض وكېږي، او ې بهويال

 ړي. ې تعذيب كسره به ئ

    

  

  

    

  

  

   

   

    

    

يقينًا چي هللا هغه مهال له دغو مؤمنانو راضي شو  -18

، او پر ې له تا سره بيعت كولودي ئچي تر وني الن

ې ځكه ئړونو كي وو نو د دوى په زي پوه شو چ څههغه 

په ې ې د بدلې فتح ئږدړه او نپر دوى سكينه نازله ك

ې ترالسه چي دوى به ئډېر غنائم او  -15، ړهتوگه ورك

 كوي، او هللا باحكمت عزتمن دئ.
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 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(18-15)

 چي په ړى له هغو مؤمنانو خپل رضايت اعالن ك تعالى هللا

سره بيعت  ّـ هللا ې وني الندي له رسولې تر يوحديبيه كي ئ

 چي دوى ته په مكه كي د رسول ، او دا هغه مهال ووړوك

ېده، افواه ورسد شهادت  ّـگړي استازي عثمان ځاند  ّـ هللا

وگه د استازي په ت ّـعثمان  ّـهللا  جريان داسي وو چي رسول

ې ږ د عمرچي هغوى ته ووايي: موېږو قريشو ته ورول

ې څاروي راسره دي، وسل ۍلپاره راغلي يو، د قربان

 ىېږو، خو هغوېرته ستنې وروسته براسره نشته، له عمر

په مكه كي ې ئ ّـړه بلكي عثمان نه يوازي موافقه ونه ك

چي قريشو ې وخت كي دا افواه خوره شوه په همدړ، تم ك

چي ې باعث شو دل د دېډځنړى، د ده ك شهيد ّـعثمان 

ټولو ايماني جذبات مسلمانان دا افواه صحيح وگڼي، د 

داسي حال كي چي  ړل او پهډ كراغون ّـېدل، رسول هللا پارو

ې خبري بيعت ې پر دټولو ئړ وو له ې وني خوا ته والد يو

ېري كوونكو قريشو چي جنگ ته تيار شي او له تواخيست 

خوا  ّـهللا  يه كوي، هر يو به د رسولپل حساب تصفسره به خ

ژمنه ې ښى الس وركولو او د دې ته راتلو، هغه ته به ئ

د بيعت په ږي، گېۍ به جنچي تر آخري سلگې كوله به ئ

ې ړل او دا ئالسونه سره وركړه خپل دوا ّـهللا  پاى كي رسول

ژمنه او بيعت نه څه معمولي گڼلو، دا بيعت و ّـد عثمان 

ه سر په رغوي كي نيول او په واقعي وو، دا له شكه پرت

معنى د خپل ژوند وقفولو بيعت وو، په هغو ظروفو او 

پرته بل تعبير ې دښمن سره مقابله له شرائطو كي له د

ړه په اې بيعت د همدېږي، ژل كټول به ونه درلود چې 

له دغو مؤمنانو راضي شو  چي تعالى  دلته ويل شوي چي هللا

ې د همدړ، هغي وني الندي بيعت وكد ې سره ئ ّـهللا  له رسول

ې په آيت كي ويل شوي: هغو چي له تا سره ئړه په ابيعت 

سره بيعت كولو، ې له هللا تعالى په حقيقت كي ئبيعت كولو 

او د بيعت پر مهال د هللا الس د دوى د السونو له پاسه 

په تعالى  چي د هللاېږي له دغو ويناوو معلوم وو!! د قرآن

ړ وو!! دا څومره لوښت عت اهميت او ارزې بينزد كي د د

 بيعت د بيعت رضوان په نامه مشهور شو. 

 كيفيت ړونو چي د زړه ويل شوي همدا راز د دوى په ا

گنده شوه چي د څرته جوت شو، يعني دا عمالً  تعالى هللاې ئ
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اخالص وو نو  ړښتينى ايمان او بشپړونو كي ردوى په ز

ې د ې فتح ئږدن ړه اوپر دوى سكينه نازله كې ئځكه 

چي ډېر غنائم ېره پر فتحي برس، او ړهپه توگه وركې بدل

باحكمت تعالى هللا چي ځكه . دا ې ترالسه كويدوى به ئ

 عزتمن دئ.

 ږ ته د آيتونه موېر نور گڼ شم ې ته ورتهدا او د

ښيي چي د ړ مقام راد صادقو يارانو هغه لو ّـ هللا رسول

له دوى راضي شوى، په  ىتعال ې درلود، هللاړاندي ئهللا په و

برياوو او په آخرت كي د جنت ې د فتوحاتو او دنيا كي ئ

گه چي په دنيا كي له دوى سره څنې، لكه ړوعده ورسره ك

په برخه شول، ې ې او هغه فتوحات ئې ترسره شوالهي وعد

ړه وعده نو په بشپر يقين سره ويلى شو چي د جنت په ا

ركو آيتونو ته پام ېږي، كه دغو مبابه هم حتمًا ترسره ك

ږ له يارانو به ل ّـ هللا چي د رسولړي ړه وكڅوك لوسره يو 

ې ږه هغه جنت ته درومي چي په بيعت رضوان كي ئتر ل

!! د ځاى ويپر ې ئړه حانث نشي او لوښايي ړى شركت ك

چي د ړه دا ويناوي خو د هغه رب وينا ده دوى په ا

. آيا ړونو له اسرارو او له ماضي او مستقبل خبر دئز

د همدغو صحابه ډله عجيبه نه ده چي يوه خبيثه شيطاني 

له رحلت وروسته له  ّـ هللا چي د رسولړه وايي وو په ا

چي ځكه منحرف او منافق شول او دا ټول دريو پرته نور 

سره  ّـكر، عمر او عثمان وبځاى له ابپر  ّـدوى د علي 

او  ّـعلي  چي كي حال داسي ړ!!!! او دا پهبيعت وك

په خپله له همدغو دريو شخصيتونو سره بيعت ې ئ زامنو

څه وايي داسي ړه خو په ا ّـاو عثمان  ّـد عمر  ړى وو!!ك

پر كتاب د ړه كي يو ذره ايمان او د هللا چي د چا په ز

څه له ويلو حتى په اندازه باور وي د داسي څركي ب

همدغو  چي كي حال داسي ېدلو به كركه لري، او دا پهاور

د انتقام اخيستلو  ّـد عثمان ابه وو څوارلس سوو صح

په  تعالى چي هللاړ سره داسي بيعت وك ّـ هللا پاره له رسولل

خپل رضايت ورته اعالن ې بيعت له كبله كي د همد قرآن

شيطاني او د ايمان ې دغو بدبختانو ته وايو: له د ړ!!ك

ولي د  ېږي؟!!گټه ورسڅه منافي خبرو به تاسو ته 

ف گنده خبرو سره د هللا غضب ته او عقل خال ايمان، قرآن

د صحابه وو په الس  ته خو دا قرآنږ بلنه وركوئ؟!! مو
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 تعالى ځكه دا كتاب همغه كتاب گڼو چي د هللاېدلى، رارس

ې نازل شوى چي همدغو صحابه وو پر ّـ هللا له لوري پر رسول

ټولو افضل گڼو چي تر  ّـځكه ابوبكر ږ ړې، مواجماع ك

، ّـړ، همداسي عمر ه توگه غوره كدوى د امير المؤمنين پ

ړ يو په بل پسي افضل او د امارت و ّـاو علي  ّـعثمان 

خو د  ل، دا قرآنړكې ترتيب غوره گڼو چي دوى په همد

پوري ږ نو او قربانيو په طفيل تر موښنددوى د سر

ښندني نه وى معلومه نه ېدو، كه دوى او د دوى سرراورس

شرك او كفر په  ږ پلرونه به د جهل،ږ او زموده چي مو

 كومي كندي كي پراته وو!! 

   

   

    

   

  

  

     

ړې ېرو داسي غنائمو وعده كډسره د هللا له تاسو  -20

دا درپه برخه ې عجالتًا ئې ترالسه كوئ، چي تاسو به ئ

ړل، او ې له تاسو دفع كړه، او د دغو خلكو السونه ئك

ښه شئ گنده نڅرپاره چي د مؤمنانو لپاره يوه ې لد د

 ړي.تاسي په سمي الر هدايت كاو 

تعالى هللا دلته د بيعت رضوان له صحابه وو سره د  -(20)

 ې:ې داسي بيان شونوري وعد

  ړې ډېرو داسي غنائمو وعده كله تاسو سره د هللا تعالى

 .ې ترالسه كوئچي تاسو به ئ

 ې په تاريخي فتح ئ يڼي كې په بې د معاهدد حديبي

 ړه.عاجله توگه ستاسو په برخه ك

  تر چي ړل تم كې له تاسو السونه ئقريشو غو هد

ې لي او د همدهم ستاسو په خالف جنگېدړاندي ې وحديبي

 ړي خو هللاېرى وكښتل پر تاسو تې هم غوپه دوران كي ئسفر 

 ړ.دا فرصت ورنه ك تعالى

 مؤمنانو لپاره يوه نورو د ې ستاسو دا بريا ئ

 پر هللاڅوك چي ښوده وې هغوى ته ئړه او كښه گنده نڅر
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ځان  تعالى په سختو حاالتو كي هم هللا او ړيتوكل وك تعالى

ې ساري تعالى به دغسي تاريخي او بته كافي وگڼي؛ هللا 

 ړي.په برخه كبرياوي ور

 ښودل او د څه تاسو ته وېر ډې ې سفر كي ئپه همد

 ې. پر مخ پرانيستې ستاسو ئې هدايت درواز

   

    

     

       

ېدلي نه ې توانبله چي تاسو ال تراوسه پراو يوه  -21

، او هللا پر ېړې احاطه كهللا پر چي كي حال داسي يئ په

 څه قادر دئ.هر 

ې بلي فتحي ته د يو نانومې مبارك آيت كي مؤپه د -(21)

ړاندوينه وه يوه بله و قرآند دا ړى شوى او ېرى وركز

تاسو ته  به تعالى چي ترسره شوه، دلته ويل شوي چي هللا

چي تاسو ال ي، داسي بريا ړفتح هم درپه برخه كيوه بله 

ې هللا پر چي كي حال داسي ېدلي نه يئ پهې توانتراوسه پر

ې فتحي مزيد وضاحت نه د دڅه هم دلته ، كه ېړاحاطه ك

ې فتحي ته ږي چي دلته د مكېشوى خو له الفاظو معلومدئ 

ې احاطه ځكه په آيت كي ويل شوي چي هللا پرې، شواشاره 

ې علمًا پر تعالى مراد يوازي دا نه دئ چي هللاې ړې، د دك

ښمن څنگ دا هم افاده كوي چي دې ترړې بلكي د داحاطه ك

ې ورو ورو د ټغر ئې ې وخت كي محدود شوى، د سلطپه د

ېدو په حال كي دئ، دغه مطلب د الرعد په سوره كي ټولور

 گه راغلى: ې توپه د

    

   

     

    

                                                                                                        

 41الرعد: 

وردرومو او له  ې زمكي تهدږ چي موې نه ليدل آيا وئ

په ړي كوي ېكپرچي ، او دا خو هللا دئ وې راكموژيو ئ

او  ې شا ته كوونكى نشتهچي حكم ته ئداسي حال كي 
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 هغه سريع حساب كوونكى دئ.

  ې )ې فقرد آيت له د

ې فتحي ې سره د مكچي په دېږي ( هم معلوم

مكه يوازينى هغه هدف ځكه څه ته؛ ې نه بل ته اشاره شو

ې وه خو ړڅه كېدو هوو چي مسلمانانو هغه ته د رس

 بريالي شوي نه وو. 

   

  

    

    

     

     

      

ېدلي ړى له تاسو سره جنگې كاو كه هغه چي كفر ئ -22

ې نه كوم بيا به ئ ؛ېې وړولگاني اې شاحتمًا به ئ وى

هغه  د هللا -23ولي موندلى وو او نه كوم مرستندوى، 

څ ېر شوى او د هللا سنت ته به هيړاندي تسنت چي و

  ې.بدلون ونه موم

ونه وايي: كه كافرو قريشو د دا مبارك آيت -(22-23)

ړي وى په دوران كي ستاسو په ضد جگړه پيل كې سفر همد

نو حتمًا به له ماتي سره مخامخ شوي وو او د جگړي له 

ږى موندلى وو خواخوكوم ې داسي ېدل، نه به ئښتگر به تډ

چي  ړي او نه كوم نصير او مرستندوىچي دوى ته پناه ورك

ه الهي سنت مطابق چي او دا د هغړي، د دوى مرسته وك

 ېدونكى دئ. ثابت او نه بدل
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د دوى ې دننه ئې او دى هغه ذات دئ چي د مك -24

ړل او ستاسو السونه له دوى، له له تاسو تم كالسونه 

او هللا د هغه ړئ، ې برالسي كرپې هغه وروسته چي تاسو ئ

دوى همغه دي  -23ښه ليدونكى وو چي تاسو كول، څه 

)د تگ( ې ستاسو ړ او له مسجدالحرام ئې وكچي كفر ئ

څاروي هم ۍ د قربان چي كي لحا داسي ړ، پهمخنيوى وك

ى شوي وو، او ړېدو منع كځاى ته له رسخپل ېدو د حالل

چي ېرمني نه وى كه هغه مؤمنان نارينه او مؤمني م

ې ۍ سره ئتاسو نه پېژندل؛ داسي نه چي په ناپوه

كبله به تاسو ته په له د دوى ړئ او ترپښو الندي ك

هغه  پاره چي هللاې لپېغور متوجه شي، د دۍ كي ناخبر

ړي، كه ې غواچي دى ئړي په خپل رحمت كي داخل كڅوك 

نو د دوى هغه به مو په دردناك شوي وى ېل ې( ب)تر

 ړى.ې كچي كفر ئړي وو عذاب اخته ك

 ښووني دا دي: آيتونو الرې مباركو د د -(24-23)

 په دوران كي د قريشو او ې سفر د د تعالى هللا

 حال داسي په داړ، ښتي مخنيوى وكځ د نمسلمانانو تر من

څه كوله چي ې هد قريشو جنگياليو په وار وار د د چي كي

ې ځلي ئڅو ، ړيځته كښته رامنمسلمانان وپاروي او ن

 ّـ هللا ځل ونيول شول او رسولړل، هر چكي بريدونه وكغل

د ځوسو كسانو پنېښتو څلوځل د دوى يو ېښودل، پرېرته ب
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شي وار ډبري او غډغالي ته پند مسلمانانو شپې له لوري 

 ّـهللا  صحابه وو له لوري ونيول شول خو رسولټول د ړل، ك

ځه پر ځ لماناتيا كسانو د گهيځل ړل، بل ټول خوشي ك

 ّـهللا  دوى هم ونيول شول او رسولړ، پي بريد وكڅامهال نا

په  ډه شوه.شنڅه گه د قريشو هره هې توپه دېښودل، پر

: دا او ويل شويې آيتونو كي دغو پېښو ته اشاره شوې د

له تاسو د دوى السونه ې دننه ئې چي د مكوو  تعالى خو هللا

ړل او ستاسو السونه له دوى، له هغه وروسته چي راتم ك

 .ړئې برالسي كرپې تاسو ئ

  دوى و له لوري شوى، ېرى او تجاوز د قريشهم تڅه كه

د تگ ې ستاسو ته ئمسجدالحرام ړه، د كفر الر غوره ك

خپل ښودل چي ې نپرهم ې ئ څارويۍ قرباند ړ، مخنيوى وك

د يوه خاص مصلحت له  تعالى خو هللاږي، ېرسوځاى ته ټاكلي 

ړ او هغه دا چي په مكه كي داسي ښتي مخنيوى وكمخي د ن

مسلمانانو نه چي ې ېرمني  ومؤمن نارينه او مؤمني م

په صورت كي به دوى هم تر پښو الندي ښتي پېژندل، د ن

ېږي او ه صدمه ورسښتل دوى تنه غو تعالى هللاېدل، ك

ې وزلو ډېرو بمسلمانانو ته دا پېغور متوجه شي چي د 

 .ې السونه سره شولمؤمنانو په وينو ئ

 ډېر استوگن د ايمان ې د مكښتل غو تعالى همداراز هللا

مؤمنان او دغه چي د ايمان هغه له سعادت برخمن شي، كه 

ېدو له قريشو په راتلونكي كي په برخه كې سعادت به ئ

دردناك عذاب  پهې د قريشو كافران به ئنو وي وى شېل ب

     .ړي وواخته ك

د  وي چي دا مبارك آيت يوازيبايد ته مو پام ې د

ښمن هغه حالت په توضيح پوري محدود نه دئ بلكي له د

ړاندي په وږ ښوونه زموړه يوه الهي الرښتو په اسره د ن

ښوونو له مخي الر ې ته ورته قرآنيې او دږدي، د د

ښتو په دوران كي ښمن سره د نچي له دانان مكلف دي مسلم

په ې وزلي مسلمانان چي بړي ټكي ته په كلكه توجه وكې د

 هنېږي، پښو الندي نشي او صدمه ورونه رسۍ كي ترناپوه

ړي اهتمام وكجدي ړه بايد يوازي د داسي مسلمانانو په ا

په ېدى شي چي كښمن وي ېړه هم بايد اندبلكي د هغو په ا

ښوونه د داسي ، البته دا الرړيكي كي ايمان راوراتلون

ښوونه ده چي د جگړي ابتكار د مسلمانانو ړوند الراحالت 

گوالى د دوى له لوري څرنپه الس كي وي، د بريد وخت او 
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ې ډول ئځنړ شوي نه وي، ، بريد يا دفاع ته ايږېټاكل ك

منتج ټه نه ښمن په گدوى ته كوم تاوان نه رسوي او د د

 كېږي. 

ښوونه هم كوي چي كه ستاسو محارب الردا ږ ته مو آنقر

؛ الحرام ايستلي يئ ې له مسجدچي تاسو ئښمن؛ حتى هغه د

په لور روان وي او ستاسو ې په موخه د مكې د حج او عمر

 ېږي بايد د هغوى مزاحم نه شئ. ېرله سيمي ت

ېدلي چي ټوكمتأسفانه اوس داسي بد مغز مفتيان هم را

ېون سرو او ل وې شعوربښوونو خالف الر څرگندو قرآنيې د د

جنگياليو ته په جوماتونو او مدرسو كي د چاودنو د 

جواز غلطي فتواگاني وركوي، دا هم جائز گڼي چي په 

پر مهال د خپل رقيب يا ځه جومات كي او د َجمعي لمان

ې ، د دړيډزي وكې ړنديا  ژلو لپاره چاودنيښمن د ود

ووژل ځ كوونكي به گناه لمونې پروا هم نه كوي چي ب

  !!شي

   

   

  

   

   

  

  

  

    

    

    

ړونو كي هغه مهال چي كافر شوو په خپلو ز -26

ړ نو هللا پر خپل پيغمبر ځته كجاهالنه حميت )ننگ( رامن

او د تقوى په ړه او پر مؤمنانو خپله سكينه نازله ك

ې مستحق د همد چي كي حال داسي ړل پهې مقيد كوينا ئ

 ښه پوه دئ.څه ر ړ ول، او هللا په هاو و

چي ې مبارك آيت كي هغه حالت توضيح شوى په د -(26)

قريشو د جاهالنه ننگ او حميت له كبله مؤمنانو ته د 

ځان ته پېغور گڼلو چي د ې ړه، دا ئې اجازه ورنه كعمر
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چي تر پرون ځي ې ته ننوېر مكهغو مسلمانانو لوى شم

ه ې هجرت تگېدل، هغه چي دوى له مكنپوري دوى ورسره ج

ې ړي ول، د ياغيانو او باغيانو په سترگه ئمجبور ك

پل پلرني حق له خې ويل چي ړه ئپه اورته كتل، د دوى 

ې جاهالنه اقدام د دوى د دړ دي، دين وتلي او د وژلو و

خپل پيغمبر او پر مؤمنانو خپله پر  تعالى هللاړاندي په و

په ښمن د شرارتونو ، داسي چي د دړهسكينه نازله ك

پوهي خالف كوم ې د حكمت او نه جذباتي شول نه ئړاندي و

د ې كلكه ونيوله، او صبر لمن ئد تقوى ړ، گام اوچت ك

ې داسي روزل شوي ول چي د همدړ ول، ې مستحق او وهمد

ړ او مستحق ې وڅه، د همدېدى شو، نه د بل ې كانتظار تر

 په برخه شي.ې ول چي )سكينه( او )تقوى( ئ

    

   

  

    

  

   

     

    

     

ړ، ښتينى كل رسول حقيقي خوب رپچي هللا د خيقينًا  -20 

په داسي حتمًا به مسجدالحرام ته ښتل كه خداى وغو

ې چي )له عمر ئځامن سره ننوپه خوندي او  كيحال 

ره به ېډوئ، وېښتان يا خريئ يا لنپل ووروسته به( خ

پوه نه ې پرچي تاسو پوه شوى څه په هغه نه لرئ، نو 

مقدر ح ې بريا او فتږدې بله نړاندي ئې وياست، تر د

  .ېړك

د يارانو  معلص هللا رسولړه د ې په اې د معاهدد حديبي -(66)

هغي د ې يو بند دا وه چي د معاهدېښنه يوه او ستره اند

 معلصړه رسول هللا په اې او خوب خالف دئ چي د عمررؤيا 

چي عمره به كوي او د دغي خوب ليدلى  معلص هللا رسول ،ليدلى

ې ته راغلى مك رؤيا له مخي د مسلمانانو دا لوى كاران

د  معلصهللا  ېږي!! رسولېرته ستنپرته بې دا دئ له عمرخو 
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: كه ويلهغوى ته ړه ې او تشويش په اېښندوى د دغي اند

ترسره نه شوه په راتلونكي كال كي به ږ كال دا رؤيا س

په خوب كي دا نه وو ويل شوي چي تاسو ما ته ترسره شي، 

هللا ويل شوي: ې ارتباط دلته . په همدږ كال عمره كوئبه س

مطمئن اوسئ ړ، ښتينى كخوب رحقيقي پل رسول د ختعالى 

په داسي حتمًا به مسجدالحرام ته  ښتل چي كه خداى غو

ې وروسته چي له عمر ئځامن سره ننوپه خوندي او  كيحال 

ېره به هم نه څ وهيډوئ، ېښتان يا خريئ يا لنپل وبه خ

سره چي ترړاندوينه وه لرئ، دا په حقيقت كي ستره و

ړې وه ړاندوينه كړون وروسته وې له تد حديبي قرآنشوه، 

ډ او اطمئنان سره ډاپه ته  ېژر مكېر ډچي مؤمنان به 

په داسي خوب به تحقق ومومي، دا  معلصهللا  رسولاو د ځي، ننو

ړون له كبله سخت ناراض او ې تچي مسلمانان د دحال كي 

ر ږ تېدا محال او لې هيلي ترسره كېرو د دډخفه ول او 

په ړاندويني سره سم له و قرآنگڼله، خو د گرانه ږه ل

ډه موده وروسته ته ننوتل او لن ېراتلونكي كال كي مك

ې ښتل تر دغو تعالى هللا شوه. فتحپه الس مكه د مسلمانانو 

په برخه شي، ځيني نور فتوحات د مؤمنانو ړاندي ې وعمر

الر ورته ې معاهده به هغه فتوحات چي همدا د حديبي

 وي. آوار

د چي ېږي ښوونو داسي معلومې مبارك آيت له الرد د

ړاندي ې فتحي وډ او تر دځنې په فتحي كي تأخير او مك

نور فتوحات يو حكيمانه الهي تدبير وو، په كار ده 

ړو او وگورو چي آيا د مركز او ږ توقف وكدلته ل

ډول او اطراف تصفيه ځنپوري ېني فتح تر مناسب وخت پالزم

ړلى هغو خاصو ظروفو او شرائطو سره تكول يوازي له 

ې ړښت د همداجتماعي جود هغه مهال تدبير وو او د عربو 

ټول مجاهدين ښوونه ده او او كه دا عامه الر تقاضا كوله

په پام كي ولري، هغه ځاى او هر وخت كي دا بايد په هر 

چي مكه له هر ې الهي تدبير نتيجه دا وه مهال خو د د

ځته شوه او نه ښته رامنشوه، نه ن پرته فتحډول مقاومت 

مرگ ژوبله، آيا صحيح ده چي اوس هم دغه تگالره غوره شي 

اطراف فتح او تصفيه شي؟ ړاندي او د مركز تر نيولو و

د ځي افسران څو فوې چي د پالزمينې شاهد يو اوس خو د د

ې كودتا له الري ډ شي او د يويوه مشر په خوا كي راغون

ړي او يو نوى ى نظام نسكور كړي، مخكنقدرت ترالسه ك
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څو پېړيو كي او له هغه ېرو ړي، په تځته كنظام رامن

ېر په گڼ شم ځته شولځونه رامنځواكمن فووروسته چي 

چي د كودتاگاونو له الري ې شاهد يو ېوادونو كي د ده

حكومتونه او نظامونه نسكور شوي او نوي واكمنان او 

نيولو د و ېنزمنظامونه مسلط شوي، ااشغالگرانو هم د پال

ښي ېوادونو د اشغال او د خپلي خوې الري د هاو له د

ې ږدپه ن ! د افغانستانړې!تگالره غوره كنظام مسلطولو 

ې د يوړى تاريخ كي دا دئ گورو چي شوروي اتحاد لوم

ېواد د ټول هې د كودتا له الري كابل ونيولو او بيا ئ

ړه، د پيل كړۍ نيولو او د كمونيستي نظام د پلي كولو ل

ړى كابل ځواكونو لومۍ الندي صليبي امريكا تر مشر

ړ او كابل څى حكومت جوپه بن كي الس پوې ونيولو، بيا ئ

ې د ړ او بيا ئپه خپلو جهازونو كي انتقال كې ته ئ

كمونيستانو ړه، پيل كړۍ نظام پلي كولو لښي خپلي خو

، هر ړيپه گټه مصادره كښتل فردي ملكيتونه د دولت غو

ښمن په سترگه كتل او د هغوى ې د دشتمن ته ئ ديندار او

ډ وخت كي په لنړه او كې شروع د نيولو او وژلو سلسله ئ

په ښتل ووژل، امريكايانو غو ې په زرگونو افغانانئ

د نسكور شوي ړي، كي پانگوال نظام مسلط ك افغانستان

ې پيل څه ئې او مسلطولو هړ شاهي نظام د بيا اعادزو

ړو ته، ۍ غد شاهي كورنې زمكه ئپه لكونو جريبه ړه، ك

گرتيا ې د دوى ملپه نيولو كي ئ هغو ته چي د افغانستان

ې، او هغو ته چي د ملي شتمنيو په غارت كي د دوى ړك

ټو، فابريكو، ښارگوې د شريكان ول وسپارله، هغوى ئ

ټونو، ټلونو، ماركيهوشركتونو، بانكونو، قصرونو، 

گالري ې تد دړل، او ... خاوندان ك ټلويزيونو، جهازونو

كي په زرگونو داسي شتمن ېرو يولسو كلونو له كبله په ت

 په حساب مليونران شوي، پهډالرو گند شول چي د څررا

څ هيې ئړاندي د امريكايانو تر راتلو وداسي حال كي چي 

ې ته نه يوازي د ې طبقاشغالگرانو دنه درلودل، 

لكي ړل بافغانانو د ملي شتمنيو د غارت شرائط برابر ك

دا ښتنه پارو. پوې هم واك دوى ته وسپلوه ئله سياسي 

ړو تگالرو كي كومه يوه اصح او اصلح ې دواده چي په د

ده: له مركز اطراف ته تگ كه له اطراف مركز ته، 

له دغي  د قرآنړى هدف وي كه وروستى، بايد لومېنه پالزم

ړئ نه ېنه وروستى هدف كېږي چي پالزمښووني داسي معلومالر
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ې د لپاره چي هدف ئځواك د يوه داسي نظامي نى، ړلوم

ېوادونو اشغال وي، له نظامي پلوه بر السى وي، آسانه ه

خو  ؛ړيني ته مخه كېپالزمړى چي لومډه الر همدا ده او لن

دا تگالره د يوه ديني او فكري نهضت لپاره نه صحيح ده 

ډو الرو او نه د غوره نتائجو حامل، اسالمي انقالب له لن

ټولني كي او د ولس په خپلي ړي څوك چي غواراتلى، نشي 

ټولو برخو كي اسالمي بدلون راولي نو ژوندانه په د 

 ړه. تعقيب ك معلصهللا  ړي چي رسولمجبور دئ همغه الر تعقيب ك

   

  

  

   

    

    

دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او دى هغه ذات  -28

 ب كړي،غالې پر ټولو اديانو ئچي حق دين سره لېږلى 

 كافي دئ. گه او هللا د شاهد په تو

له دوو عليه السالم  پيغمبر ږ ته وايي:دا آيت مو -(63)

هغه هم شيانو سره راغلى: )حق دين( او )هدايت(، يعني 

د ږ ته وايي: گالره(، هغه موړى او هم )ت)قانون( راو

به كوم په فردي او اجتماعي برخو كي ټولني اسالمي 

پاره به ړولو لټولني د جوې د حاكم وي او د (وننقا)

ه پيغمبرانو باندي د ايمان پغوره كوو. ( هگالركومه )ت

تقاضاء دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند 

ولو اړخونو كي، اهداف او اهدافو ته د رسېدلو په ټ

الره، د پيغمبر په دعوت او سنت كي لټوو، له خپلي گت

خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاكو او نه اهدافو 

ړه ي، بلكي د دواړو په اړنالرالري او كگته د رسېدلو ت

 ته رجوع كوو. ښوونو به د پيغمبر عليه السالم سنت او الر

عليه السالم  پيغمبرد ږ ته وايي: ا آيت موهمداراز د

دين نه له نورو اديانو ښود حقيقي ږل شوى الرېپه الس ل

لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي ړي سره د روغي جو

ې چي په يوه برخه ئ ،دنيا له نورو اديانو سره ووېشي

د دې  ،دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان

لى چي د انسان ژوند له نورو لپاره هم نه دئ راغ
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اديانو سره ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين 

بلكي دا  ،نور اديانې حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئ

كه څه هم  ،ټولو نورو اديانو غالب شي چي پردين راغلى 

مشرك عناصر يا هغه دي  ،كركه ولريې مشرك عناصر له د

ه يوه دين اخلي او څه څه برخه ل ،چي اديان سره خلطوي

ښه پله خوخپه الره گاهداف په دين كي لټوي خو ت ،له بل

او يا هغه چي په  ،ټاكيد خپل ذهن او تصور مطابق او 

الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شانه سره بل څوك 

كركه لري چي د هللا ، كه څه هم دا مشركين له دې شريكوي

ړۍ او د لي نټوپر  ،دين دي پر ټولو اديانو غالب شي

خو د هللا  ،و دي يوازي دا دين حاكم ويټولو برخپر ژوند 

جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او 

 په ټولو اديانو غالبوي. 

 چي وايي )ۍ فقرې د آيت د وروست

  پهتعالى  هللا( معنى دا ده چي 

ږلى ېپه الس ل پيغمبرپل چي د خې خبري شهادت وركوي د

ږلى، نه له نورو ېپاره لې او حاكميت لې د غلبدين ئ

ړه په اچي د دين څوك . پارهلړي اديانو سره د روغي جو

او حقيقت مسخ پرته بله خبره كوي، دروغ وايي ې له د

 كوي.
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محمد چي د هللا رسول دئ او هغه كسان چي له ده  -25

سره دي پر كافرانو شديد او په خپلو منځونو كي رحم 

ركوع  چيې گور كي حال داسي كوونكي دي. دوى به په

ټوي، كوونكي او سجده كوونكي دي، د هللا فضل او رضاء ل

ښي د سجدو له امله د دوى په مخونو كي د دوى ن

دوى مثال راغلى، او  گندي، دا په تورات كي دڅر

په انجيل كي هغه كر ته ورته دئ چي له ې مثال ئ

ړي، مضبوط كې ، بيا ئراوباسي)نوغى( ېغ زمكي خپل ت

چي ږي، داسي ېډډ ودرړ شي، بيا پر خپل ېپربيا 

ې پاره چي كافران پرې لد دړي، كرونكي حيران ك

ې ړي، هللا د دوى له هغو سره چي ايمان ئبناك كضغ

ښني او ستر اجر ړي د بخې كعملونه ئېك ړى او نراو

 ړې ده.وعده ك

ې د د سورې تتمه او ښكلې دا مبارك آيت د سور -(29)

ږدي، چي مهمي ړاندي په وږ ټولو مطالبو جامع خالصه زمو

 ې دا دي:ئښووني مهمي الر

  هغه چي له ده سره دي پر او  ّـد هللا رسول محمد

، كوونكيكي رحم  ونومنځ واو په خپلدي كافرانو شديد 

ښت نه له كافرانو سره په خپل چلن كي انعطاف او نرم

ېدو ته هغوى ته گرانه ده چي دوى رام او تسليملري، 

د خپلو اصولو پر ړ دي، ټينگ والځ په خپل دريړي، چمتو ك

پر بل ځونو كي يو ، خو په خپلو منسازش نه كويسر 

ړه سوى ې او يو پر بل زږدې سره نړونه ئمهربان دي، ز

په  چيې گور كي حال دوى به وخت په وخت په داسيري، ل

د سجدو ټوي، ركوع او سجده بوخت دي، د هللا فضل او رضاء ل

ږي ېتر سترگو كښي له امله د دوى په مخونو كي داسي ن

ې ايمان دئ، خپل رب ته منقاد دي ړونو كي ئپه زښيي چي 

ړه دغه په تورات كي د دوى په ا ټوي.او د هغه رضاء ل

، او په ېږيپېژندل كڅېرو به ى چي له خپلو مثال راغل
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چي له زمكي ښت سره تشبيه شوي انجيل كي له هغه كر او ك

ړي، مضبوط كې ، بيا ئراوباسياو نوغى ېغ خپل نازك ت

چي كرونكي ږي، داسي ېډډ ودرړ شي، بيا پر خپل ېپربيا 

 . ړيحيران ك

  ه ټولى د دد مؤمنانو موال دئ، د مؤمنانو  تعالى هللا

ړى، چت كټولني كي سررااوعايت او عنايت الندي په تر ر

پاره ړې، د دوى د الزيات سمسورتيا لې وده وركورو ورو ئ

ځواك په توگه ړي، د يوه مضبوط شرائط برابر كې ئ

ۍ ماتولى شي او نه ېزه سيلې نه تگند شوى، اوس ئڅررا

ې ډېر پرډېر ورته حيران دي او ۍ، ږلتوند باران او 

 .بناكضغ

 ړى او ې راولى د دوى له هغو سره چي ايمان ئهللا تعا

، ړې دهښني او ستر اجر وعده كړي د بخې كېك عملونه ئن

په دنيا او آخرت كي هرو مرو ترسره ې به دا الهي وعد

  ېږي.ك

 
سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 حجراتال

 ژندنه:پېې د سور

ې له د سور )الحجرات( دئ چيې نوم سوري مباركې د د

د ې آيتونو فواصل ئد ، لريآيتونه 18اخيستل شوى، آيت  4

ورته ته  (تشعرون)آيت دوهم د او (، عليم)ړي آيت لوم

چي هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئو اوآيتون دي، د

 . كي نازل شويكلونو ي دور په وروستيو د مدن

ځلي د ځه ې په اتلسو آيتونو كي پنې سورد د

(   په )

ښووني ورته ې سره مسلمانان مخاطب شوي او مهمي الرصيغ

ړاندي به تقدم چي د هللا او د هغه د رسول په ودا  :ېشو

ښوونو ته راو سنت ال ې چي د قرآنړاندي تر د، ونه كوي

ه مقدم وگڼي، دا چي د هللا له او رأي هښپله خوړي خپام وك

گه وي او كوم څنپيغمبر سره به د دوى معامله او چلن 

آداب به مراعاتوي، دا چي د فاسق او غير ملتزم انسان 

وينا او روايت ته به له تبيين او تحقيق پرته اعتبار 

نا د چي دا ويهغه مهال توگه ړې گځاننه وركوي؛ په 

ښتنه وي چي د وسله وال غبرگون غوړه او داسي په اړو وگ

ې او روغي ځ به د مصالحدا چي د مؤمنانو تر منكوي، 

مظلوم دفاع د ړاندي به څه كوي، د ظالم په وړي هجو

گار كوي د هغه په خالف به له ټينڅوك چي پر جنگ كوي، 

يو د بل ځونو كي به په خپلو منډډه نه كوي، جنگ هم 

چي د بل ځان ساتي به څه كوي او له داسي درناوى 

ځايه بدگماني، تجسس ې له بېږي، سپكاوى او تذليل گڼل ك

په قومي او نسلي تفاوتونو او ډډه كوي، او غيبت به 

ڼه ټول انسانان به وروتوپيرونو به باور نه لري، 

ې ړي گڼي چي نسل ئۍ غې داسي ستري كورنڼه او د يوورو

ه وينه روانه ده او له يوه يوې په رگونو كي ئيو دئ، 
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څوك به تر نورو غوره او عزتمن پالر مور پيدا شوي، هغه 

د ايمان دعوى ړاندي وي، گڼي چي په تقوى كي تر نورو و

گڼي ړ به يوازي په هغه صورت كي د اعتبار او اعتناء و

چي له صالح عمل سره توأم او د هللا او د هغه د رسول پر 

به د واقعي او صادق مؤمن  اطاعت مبتني وي، هغه چا ته

په سترگه گوري چي پر هللا او رسول له ايمان وروسته په 

ځاني جهاد شك مبتال نه شي او د هللا په الر كي مالي او 

چي د خپل ايمان منت په نورو څه به نه كوي كوي، دا ه

خپل ايمان به ړي بلكي واچوي او د امتيازاتو مطالبه وك

ړاندي په وې احسان گڼي او د دتعالى احسان او منت د هللا 

ې پر دځاى كوي، ې پر او شكر به ئ يړى بولځان پوروبه 

ې له هغه رب ړه له كومي باور لري چي معامله ئبه د ز

ړنو له ټولو كچي په غيب پوه دئ او د ده د سره ده 

 گوالي او موخو خبر دئ.څرن
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ړى! د هللا او د هغه د ې راواې هغو چي ايمان ئ -1

پيغمبر په وړاندي مخكي مخكي مه كېږئ او له هللا 

 اورېدونكى دئ. وه پښه ووېرېږئ، يقينًا چي هللا 

چي ې ښوونه شوې مبارك آيت كي مؤمنانو ته الرپه د -(1)

د هللا او د هغه د پيغمبر په وړاندي مخكي مخكي مه كېږئ 

د هللا تعالى او د ده د  چيگورو بايد وووېرېږئ. او له هللا 

پيغمبر په وړاندي د مخكي مخكي كېدلو معنى څه ده؟ او 

ې معنى دا د دع شوي يو؟ څه كولو منږ له ې سره موپه د

ړاندي ودې تر ړه چي كه ته د كومي قضيې او كار په اده 

، ېړځان ته معلوم كچي د هللا او د هغه د پيغمبر حكم 

څه ړه الهي حكم ې اپه دچي درته معلومه شي ې مخكي له د

ې، دا ړكوې يا كوم عملي اقدام ړكو، قضاوت يا تبصره دئ

دي تقدم او مخكي مخكي د هللا او د هغه د رسول په وړان

به ځان ړى چي لومښتنه دا ده كېدل دي. ستا د ايمان غو

ړه د هللا تعالى او د ده د پيغمبر امر ې اپه دپوهوې چي 

به اقدام ې وروسته ركوي، تر دداو دين څه هدايت  ئڅه د

كوې، بيا به د څه ويلو او كولو او تحليل او تبصرې 

ېر عمل كوې، څپه اراده كوې، ته به د يوه مطيع بنده 

هغه چي اقتداء كوي او ځان مقتدا او امام نه جوړوي، 

مخكي مخكي نه ځي، بلكي د يوه مطيع او منقاد بنده په 

درومي. پل اطاعت كوي او د پيغمبر په د خپل مرشد گه تو

ږې د هللا ېمخكي له دې چي وپوهړه كه تا د كوم كار په ا



 

 

 

 

 

    الحجرات                                                                                                                

   ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

286 

ړه څه ده، او د هغه د پيغمبر حكم او فيصله په دې ا

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 

ړى او په هغو كي مو د هللا او پيغمبر په وړاندي تقدم ك

 او د ستاسو په هغو كارونو هم پوه دئ چي هغه مو د هللا

بلكي په خپله خوښه او د خپل  هغه د پيغمبر په امر نه؛

، مخكي له دې يتر سره كړښتنه او حكم په غوړه او هوس ز

 څه دئ؟ړه د هللا او د پيغمبر حكم په دې ا ېچي وگور

 :ې الفاظو راغلىدا مطلب د االحزاب په سوره كي په د

     

    

    

     

     

                                                       

 87االحزاب: 

ښايي چي كله هللا او د ده ته نه  مؤمنيڅ مؤمن او او هي

)بيا دي( دوى ته په خپل  ړيړه وكېكرسول د كوم كار پر

چي له هللا او د هغه له څوك وي، او  راڅه اختيكار كي 

گند الروركتوب سره څرړي يقينًا چي په ړاوى وكرسول سرغ

 . شووركى الر

 سي تقاضاد ايمان يوه ستره او اسادا مبارك آيت 

سره  مؤمنيڅ مؤمن او ږدي او وايي: له هيږ مخي ته زمو

دا نه ښايي چي كله هللا تعالى او د ده رسول د كوم كار 

 رااختيبيا دي دوى په خپل كار كي كوم  ړيړه وكېكپر

او د  تعالى د هللاړي، ړه دي وكېكپرښي ولري او د خپلي خو

په ړاندي د دوى اختيار ړي په وېكهغه د رسول د پر

ړه ړي ته غاكېپرته چي پرې ږي او له دېبشپړه توگه سلب

ړي د بل ې عملي كډ پرته ئځنږدي او له كوم بدلون او ېك

ړاوى دئ څه كول سرغپرته بل ې له دڅه كولو حق نه لري، 

ړي ړاوى وكچي له هللا تعالى او د هغه له رسول سرغڅوك او 

 ې.  ې وركه شواو سمه الر ترېروتى تيقينًا چي 

ښه درك ڼا كي ال هغه حديث په رښوونه د الهي الردا 

معاذ بن جبل يمن ته د والي يا  معلص هللا كولى شو چي رسول

څه له مخي ې وويل: د ېږو او هغه ته ئقاضي په توگه ل
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چي د هللا په كتاب كي څه په هغه ې ويل: ې؟ وئبه حكم كو

په هغه ې ويل: وئنه موندو؟ وې فرمايل: كه دي دي، وئ

ې فرمايل: كه دي ونه په سنت كي دي، وئ هللا سولچي د رڅه 

پلي رأيي سره به اجتهاد كوم، نو خپه ې ويل: وئ دو؟نمو

ې وفرمايل: الحمد هلل چي د پيغمبر استازي ته ئ معلص هللا رسول

  ښوي.ې خوړ چي د هللا رسول ئڅه توفيق وركد هغه 

" بم  :حين وجهه إلى اليمنلمعاذ بن جبل  ّـرسول هللا قال 

بما  :؟ قال قال: ف ن لم تجدبما في كتاب هللاَّ  :؟ قالتقضي

 ،قال: أجتهد رأيي ؟قال: ف ن لم تجد ،في سنة رسول هللاَّ 

رسول هللاَّ لما رسول الحمد َّللَّ الذي وفق  :ّـفقال رسول هللاَّ 

 مسند شافعي يحب رسول هللاَّ "

  

   

   

   

   

    

   

     

خپل غږونه د پيغمبر  ړى!ې راوهغو چي ايمان ئاې  -2

تر غږ مه اوچتوئ او هغه ته په جگ غږ سره خبره مه 

غږ، جگ ځينو نورو ته  وځيند غسي لكه ستاسو كوئ، ه

 چي كي حال داسي پهداسي نه چي عملونه مو حبط شي 

 پوهېږئ. نه به 

ې خوا صحابه وو ته ې مبارك آيت كي كه له يوه دپ -(2)

سره په مجلس كي به عليه السالم  پيغمبرله چي ويل شوي 

او جگ نشي، ړ د ده تر غږ لو د دې خيال ساتئ چي غږ مو

به له هغه سره خبري نه كوئ، له لري به هغه ږ غړ لوپه 

دا د ايمان منافي حركات ، ئې نه وهږ نعرړ غپه لوته 

ع ئضاېك عملونه د انسان ايمان او نې سره په ددي، 

عليه  پيغمبرچي د ې مكلف وو په دېدى شي، كه صحابه ك

ې مكلف يو په دږ ب به مراعاتوي، مودادا د حضور السالم 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم احاديث اورو بايد چي كله د رس

د ې واورو، په غور او دقت سره ئوو او  چوپساكت او 
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د ې ووايو، پرو سره بايد درود ېدپه اورهغه د نوم 

پله رأيه خړاندي په ود هري وينا عليه السالم  پيغمبر

د همدې آيت په استناد حتى علماء،  .ځوولري وغور

ښتنه ده غوديني اخالقو  دچي دا مفسرين او محدثين وايي 

كي د دې چلن چي مسلمانان به له خپلو مشرانو سره په 

زوى نشي، ړ لوږ خبري مراعات كوي چي غږ ئې د دوى تر غ

استاد پل شاگرد به له خ، او لور به له مور پالر سره

سره او ټول ېل مجاهد به له خپل سرخډلي سره، د 

له مشرانو سره  مسلمانان به د خپلي ټولني او اجتماع

 مراعاتوي. چلن همدغه اخالقي 

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 

تعظيم هومره اهميت لري چي د عدم  توقير، احترام او

 مراعات په نتيجه كي ئې د انسان عملونه حبط كېږي. 

   

   

   

   

    

    

په خوا كي  هللا رسولږونه د ه چي خپل غيقينًا هغ -3

ړونه د تقوى لپاره ې زټوي؛ دوى هغه دي چي هللا ئټي

 ښنه او ستر اجر دئ.، دوى ته بخړيعيار ك

 ّـ هللا ښوونه كوي چي د رسولږ ته الردا مبارك آيت مو -(3)

څوك ، وايي: ښه دهتوقير او درناوى د ايمان او تقوى ن

د هغه  تعالى ټوي هللاږ ټيپل غپه خوا كي خ ّـ هللا رسولد چي 

ې به ئښنه او ستر اجر ى، بخړړه د تقوى لپاره عيار كز

 .په برخه شي

ږي چي ېېر وضاحت سره معلومډپه ښوونو له الر د قرآن

غوښتنه دا ده چي مؤمن ستره د ايمان  انوپر پيغمبر

انسان به د دوى توقير او تعظيم كوي، هومره تعظيم او 

لى راالندي تر بل هر چا زيات وي او توقير چي له هللا تعا

 په دې كي هيڅوك له دوى سره برابر نكړي.
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ډېرى يقينًا هغه چي تا ته د حجرو له شا چيغي وهي  -4

ړى وى كاو كه دوى تر هغه صبر  -5ې تعقل نه كوي، ئ

دا ورته غوره وو، او هللا يقينًا وروتلى وى ته چي 

 ښونكى دئ.مهربان بخ

هغو پر چلن كلكه نيوكه كوي  د آيتونه دا مبارك -(4-3)

ې ش پروا ئېد دقيق مهال و ژوندځني د ور ّـ هللا چي د رسول

ښتنه كوله، هغه ې د مالقات غووخت نا وخت به ئنه كوله، 

ږ د مالقات ې په جگ غې له شا به ئهم داسي چي د حجر

د  ّـ هللا چي رسولې اعتناء نه كوله ې ته ئمطالبه كوله، د

او د خلكو د روزني او ته برخه د دعوت ازيژوند ي نځور

دومره چي ړې وه، ختص كچارو ته مڅېر مهمو په ې تربي

ړه فرمايي: إن لك في النهار سبحًا د هغه په ا قرآن

ږده مشغولتيا اوځي له لوري چي ته د ورطويال: يقينًا 

ځلي به تر ماخستن پوري په دغو چارو كي ډېر رې، ل

ځه د مازديگر له لمانې مشغول پاته شو، اكثرًا به ئ

و ته چارښام وروسته كورنيو او كله هم تر ماوروسته 

ټولو احوال واخلي، د توجه كوله او هغه هم دومره چي د 

ېروله، دومره چې ځه تې هم په لمانډېره برخه به ئپې ش

مه، كله نيمايي او كله دوه يېوايي: كله د شپې در قرآن

ېش مراعاتولو، يوازي هغه مهال و ، صحابه وو به دابرخي

ي كوم چڅه كوله سره د ليدلو ه ّـ هللا رسولې له مهال به ئ

په داسي مواردو كي به ړى وو، ړ كې ته امهم كار به د

به په خپل وخت  ّـ هللا هم تر هغه انتظار كولو چي رسول ېئ

ډوال ځيني بانله كوره راووت او جومات ته به راغى، خو 

ې؛ ې كافي روزنه نه وه شواو كوچيان او هغه چي ال ئ

 هللا رسولږ له په جگ غې بهر به ئې له داسي ول چي د حجر

آيتونو كي ې مباركو ، په دښتنه كولهسره د مالقات غو ّـ
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هغه چي تا ته د حجرو له ړه ويل شوي: د دغو خلكو په ا

ې تعقل نه كوي، دا ورته غوره وه ډېرى ئشا چيغي وهي 

په ځم آيت ړى وى. د پنې انتظار كچي ستا تر راوتلو ئ

ا ې خو، دا له يوښونكى دئهللا مهربان بخپاى كي ويل شوي: 

ړه او ناسم چلن په ې ناوښيي چي د داسي خلكو د همد

الهي اخالق له مخي  رحمت()او  (غفران)ړاندي بايد د و

ښنه او رحمت چي كه د هللا بخښيي چلن وشي او له بلي خوا 

عمل محسوب ړ د سزا وې ړه عمل به ئنه وى نو داسي ناو

 ړى وو. ك

  

   

   

   

   

    

   

     

    

   

   

   

   

 

   

    

     

    

ړى! كله چي كوم فاسق ې راوو چي ايمان ئې هغا -6 

ړئ؛ داسي نه چي څېړنه وكښه ړي نو كوم خبر درته راو

پر ۍ سره تاوان ورسوئ او بيا كوم قوم ته په ناپوه

پوه شئ ې او په د -0ړل، پښېمان شئ چي ومو كڅه هغه 

چارو كي ډېرى چي په تاسو كي د هللا رسول دئ، كه په 

خو هللا تاسو ځوروي، به مو وستاسو خبره ومني نو دا 

ړونو ې ستاسو په زځولو او هغه ئته ايمان محبوب وگر
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ې درته ړاوى ئړ، او كفر، فسق او سرغكي ښايسته ك

د هللا  -8دي، همدا دوى په سم لوري تلونكي ړ، كركجن ك

  يو فضل او يو نعمت، او هللا باحكمت پوه دئ.

و مهمي څآيتونو كي مؤمنانو ته ې مباركو په د -(6-8)

 :ېښووني شومهمي الر

  گه هغه ې توگړځاند هر چا په خبري باور مه كوئ، په

ړ نه وي، له ړونكى د اعتماد ومهال چي د خبر راو

ېږي چي ديني ضوابطو ته متلزم انسان ې معلومسوابقو ئ

نه دئ، له اخالقي پلوه كمزورى دئ، مخصوصًا چي د ده خبر 

چي كوم قوم ته  داسي نهړه وي، په اډلي د يوه قوم او 

پښېمان څه پر هغه ۍ سره تاوان ورسوئ او بيا په ناپوه

 . ړلشئ چي ومو ك

  ّـ هللا رسول چي كي حال داسي مؤمنانو ته ويل شوي: په 

سره ښونو ستاسو په خوا كي دئ، خپلي چاري د هغه له الر

كوئ چي حتمًا بايد ستاسو څه مه دا هړئ، سم تر سره ك

سره او مرضي ښي تاسو له خورأيه ومنل شي او كارونه س

چارو كي ډېرى پوه شئ چي كه په ې په دسم تر سره شي، 

له داسي ناخوالو سره به مخامخ شئ ستاسو خبره ومني نو 

 يو فضل او يو نعمتتعالى د هللا دا ځوروي، وچي تاسو به 

ې ځولو او هغه ئايمان محبوب وگرې ئتاسو ته وگڼئ چي 

او كفر، فسق او ړ، ړونو كي ښايسته كزستاسو په 

. سمه او رشد او كمال ته د ړې درته كركجن كړاوى ئسرغ

په برخه ې چي دغه سعادت ئې چا موندلېدلو الر هغه رس

 شوى. 

 په ړه أن نزول او يوه مصداق په اې آيت دشد د

د بني  ّـوليد بن عقبه  ّـ هللا رواياتو كي راغلي چي رسول

لونه ږو چي د دوى د زكات ماېې ته ولالمصطلق قبيل

د ېدو ړي، كله چي سيمي ته ورسې ته راانتقال كمدين

ېدو او ېرېښني له كبله ووكومي غلطي اطالع يا هسي اند

 هللا رسولې ته ستون شو، پرته مدينله خلكو سره له ليدو 

ښتل ړه او غوډډه وكې ړي ئې وويل: د زكات له وركته ئ ّـ

سره ېدو ې خبري په اورد د ّـ هللا ژني!! رسولا وومې ئ

ېږي، خو ډله ولې قوم د تأديب لپاره يوه ښتل د دغو

ې مشر حارث بن ِضرار د ام ې قبيلهمدا مهال د د

ې ته مدينۍ پالر د يوه پالوي په مشر ّـالمؤمنين جويريه 
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ږ وليد بن عقبه ې وويل: موته ئ ّـ هللا رسولراغى او 

ړى ړي مو انكار كچي د زكات له وركڅه دا ليدلى نه دئ 

پر خپل ږ ې وي، موړژلو اراده مو كوي يا د ده د و

ړي انكار نه ړ يو او د زكات له وركايمان او تعهد وال

او په  ېآيتونو كي دغي پېښي ته اشاره شوې كوو!! په د

چي په داسي  ېښوونه شوې سره مؤمنانو ته يوه مهمه الرد

ېر احتياط او ډحساسو او مهمو قضاياوو كي بايد له 

په پام سره ښووني ته رتأمل كار واخلي، دغي الهي ال

فقهاوو ويلي چي په داسي قضاياوو كي چي كوم شرعي حكم 

د فاسق شهادت د اعتبار ږي ېې ثابتيا پر چا كوم حق تر

ښووني له مخي محدثين د الرالهي ې د همدړ نه دئ، و

د  ّـ هللا راويانو جرح و تعديل ضروري گڼي چي د رسول

عتماد وشي چي يوازي پر داسي راويانو اړه احاديثو په ا

د راويانو ديني، اخالقي،  ړ وي، ثقه او د اعتبار و

ې له مخي دا حكم كول او د دڅېړل علمي او ذهني حالت 

ې جرح و همدړ دئ كه نه؛ د چي د ده روايت د اعتماد و

ښووني له مخي حكومت ته جائز ې الرټ دئ. د دتعديل بنس

او  نه دي چي د يوه فرد يا جماعت په خالف د داسي مخبر

چي د سيرت او ړي اطالع وركوونكي په وينا كوم اقدام وك

    ړ نه وي.سلوك له پلوه د اعتبار او اعتماد و

   

  

   

   

   

    

     

  

  

    

    

 ېېدلپه خپلو كي وجنگډلي او كه د مؤمنانو دوه  -5 

ړئ، نو كه )له صلحي ړه وكځ روغه جونو د دوى تر من

ړ نو له هغي ېرى وكې پر بلي تې ئووروسته( كومي ي

چي د هللا حكم ته ړى تر هغه ې كېرى ئسره وجنگېږئ چي ت
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په عدل او ځ ستنه شي، نو كه ستنه شوه د دوى تر من

  ښوي.يقينًا چي هللا مقسطين خوړئ، قسط سره مصالحه وك

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(5)

  په ډلي  كه د مؤمنانو دوهمؤمنانو ته امر شوى چي

ړئ. ړه وكځ روغه جونو د دوى تر من ېېدلخپلو كي وجنگ

يعني دا يوه الهي فريضه ده چي د دوو مسلمانانو تر 

ې تفاوت گړي په وخت كي به نور مسلمانان نه بځ د جمن

ې طرف، بلكي مداخله به كوي او د ږي او نه بېپاتي ك

 .ړه كويځ به روغه جودوى تر من

   ې ېرى كوونكمالمته او ت ډلهكه معلومه شوه چي يوه

پر بلي ې ړي وروسته ئې او روغي جومصالحده، يا له 

، يا ړىې كېرى ئړ نو له هغي سره وجنگېږئ چي تېرى وكت

به له تر هغه وي، مخالفت كسره ړانديز د صلحي له و

ېږدي، ړه كغاچي د هللا حكم ته كوونكي سره جنگېږي  ېريت

د ږدي نو ړه غا چمتو شوه چي د هللا حكم ته بهې ته ده ك

عدل ړئ، سره مصالحه وك (قسط)او  (عدل)په ځ دوى تر من

په ځ گڼئ، د دوى تر منبرابر ولوري ړه يعني دا چي دوا

پر بلي ترجيح ې ته توپير او تفاوت قائل نه شئ او يو

چي د ې مكلف دي ، مصلح، حكم او قاضي په دړئورنه ك

د  په دوران كي بهې، قضاوت او حكميت ړي، مصالحېكپر

ړه به ړو لوريو ته په يوه سترگه گوري، دواې دواقضي

ې امير المؤمنين او بل يو څه هم يو ئگڼي كه برابر 

يوه  ىڅه هم يو لورى حكومت او بل لوريهودي وي، كه 

ډله وي، او قسط يعني دا چي هر لوري ته خپل ې ړوكو

ې داسي نه چي د يوړى شي، نه كم نه زيات، جائز حق ورك

ولو لپاره د بلي مسلم حق تلف شي، دا كد راضي ډلي 

ښيي چي صلح د )عدل( او )قسط( له تأمين ښوونه الهي الر

پرته نه شي راتلى، هغه صلح واقعي صلح نه ده چي عدل 

چي ښوي او قسط په كي مراعات نشي، هللا تعالى هغه صلح خو

ښوي هغه مصلح خو تعالى تأمين شي. هللاكي عدل او قسط په 

 ې مدعي. نه هر د صلحي او مصالحچي مقسط هم وي، 

ډوله ږ ته دوه ځير شو موښوونو ته الر كه د قرآن

چي د مؤمنانو او ډله هغه يوه مصلحين رامعرفي كوي: 

په نامه د مصلح ښتو په دوران كي ځ د نكافرانو تر من

ږ مصلحين او گنده شي، په تأكيد سره به وايي چي موڅررا
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ړه ډلي په اې د د آنقرښتونكي يو، ې غود اصالح او مصالح

چي دوى مصلحين نه ېكنده او قاطع الفاظو وايي په پر

بلكي مفسدين دي، حتى وايي اصلي مفسدين همدا دوى دي، 

د دغو مصلح  دوى مصلحين نه بلكي منافقين دي: قرآن

 ړه فرمايي:په اډوله منافقينو 

      

    

     

   

                                                                                              
 12-11البقره: 

فساد او  زمكي كيپه ورته وويل شي:  كله چياو 

 مصلحينپه يقين سره خو  موږ: اييتباهي مه كوئ، و

 .پوهېږيهمدا دوى مفسدين دي خو نه  چيپام  ،يو

 داسي اړيكيڅرگندي او  پټي خپليښمن سره له ديعني 

مصلح گيا دئ، پاره لل گواكي د روغي جوړي چيتوجيه كوي 

ړو مخه گښتو او جد ن غواړي، يښودئ او جگړي نه خو

په خو  ي!! ړكپيدا كوم صورت را ونيسي او د روغي جوړي

د  دئ، لوى مفسد او د فساد اصلي عامل حقيقت كي

پر هم د فساد باعث او  په ليكو كيمسلمانانو 

څوونكى هم دئ، ښمنانو د هر بريد همسلمانانو باندي د د

ونو دپر مسلمانانو باندي بريښمن د چيهمدا منافقين دي 

ټولو د مخه او تر كي پل هر بريد په خښمن ، ديڅوته ه

حساب كوي، اطالعات له غو منافقينو ه زيات په دڅتر هر

اختالفات دوى  په ليكو كيدوى ترالسه كوي، د مسلمانانو 

پيدا له مقاومت د الس اخيستو روحيه دوى را، يړوراوال

نو ناپر مسلماښمن كوي، كه دا منافقين نه وي نه به د

په گر كوم سند او نه به د دوى  ښه كړيړه بريد ته ز

الندي  ېپرد ېنكوتر غولو د صلح غوښتني .نيولو موفق شي

ي او د مسلمانانو او واقعي صلحي ټوپڅېره  ېپله ناولخ

 ې له كولو عاجز دئ.ښمن ئگند دڅر چيڅه كوي په ضد هغه 

ځ چي د مؤمنانو تر منډله هغه ده د مصلحينو دوهمه 

پر دي گماري ټول مسلمانان  ، قرآنڅه كويړي هد روغي جو

 يړځ به د روغي جوډلو تر منمنو چي د دوو متخاصمو مؤ

څه به يوازي تر نصيحت، تبليغ او خو دا هڅه كوي، ه

پوري محدوده او منحصره نه وي، د هغه لوري د دعوت 
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پيل ړي د ړى او د جگې كئېرى پېژندو سعي به كوي چي ت

باغي ړاوى كوي، د او دوام باعث دئ او د هللا له حكم سرغ

جنگېږي چي حق ته  په ضد به تر هغهېري كوونكي او ت

ې الهي ېږدي او د هللا حكم ته تسليم شي، د دړه كغا

ښووني له مخي نه هر د اصالح او صلحي مدعي واقعي الر

ړي مصلح دئ او نه يوازي په ژبه او قلم سره د روغي جو

ې د يوه واقعي مصلح لپاره كافي دي او په دخبري كول 

وغجن او څوك يو درږي. هغه ېې الهي مسئوليت رفع كسره ئ

ښتو ځ د نډلو تر منچي د دوو مسلمانو رياكار مصلح دئ 

ړه لوري يو ښېني، دواډۍ كپه دوران كي د خير پر غون

په يوه سترگه گوري، د برابر غندي، ظالم او مظلوم ته 

ه كولو څپه ضد د الم ظډډه كوي او د مظلوم له ملگرتيا 

 جرأت نه كوي. 

حين وليدل او د جهاد په دوران كي هم منافق مصلږ مو

ښمن څي مو د دړو ههم دروغجن او رياكار مصلحين، د دوا

د اصالح، وحدت او اتحاد په نامه ې، ډېرو په گټه وموندل

ړه شوه!! ې جوډله ترېله په پاى كي بړ او كار پيل ك

ړ كي دي او چي نن د صليبي اشغالگرانو په چوپډلي داسي 

څېر ه چي اشغالگرانو ته د دوى پړي له مجاهدينو غوا

ېږي او )صلح( پاى ته ورسړه جگې الري دله چي تسليم شي 

 !!  راشي!

ښتو ځ د نته مو پام وي چي د مسلمانانو تر منې د

څ د يوه بغاوت په تر معلصپيل شوه چي عثمان ړۍ هغه مهال ل

د اميرالمؤمنين په توگه  معلصېدو او علي په شهادت ورسكي 

د صيل و شرح او تفړه د شرعي احكاماې غوره شو، په د

پاره ټولو فقهاوو لپه چلن كي ترالسه كولى شو، د  معلصعلي 

چلن  معلصځ او د علي ه وو دريباحصد ړه پېښو په اې د همد

څو صورتونه ښتو ځ د ناصلي مرجع ده، د مسلمانانو تر من

 دي:

 ځ لوري د اسالمي حكومت اتباع وي، د دوى تر من هړدوا

ت دنده ېرى كوونكى لورى حق ته تسليمول د حكومصلح يا ت

 ده.

 حكومتونه وي، يو يا  ، قومونهډليلوري دوه ړه دوا

په حقه او بل په ناحقه، مسلمانان مكلف دي چي د ې ئ

و ړخو كه د دوا ړي.ړ وكښتونكو مال تحقپالو او حق غو

ښتني د حق خالف وي له يوه سره به هم مرسته ځ او غودري
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 او ملگرتيا نه كوي.

 چي د ډله وه يو لورى حكومت او بل لورى د ولس ي

څون ، كه بغاوت كوونكي د پاېېدلڅحكومت په خالف پا

پاره كوم شرعي دليل نه لري فقط د فساد خورولو په ل

پر ې صورت كي په د وي؛ ړىپه بغاوت الس پوري كې موخه ئ

مسلمانانو فرض ده چي د دوى خالف به د حكومت مرسته كوي 

څون اهم دا حكومت يو عادل حكومت نه وي. خو كه پڅه كه 

او حكومت خپلي شرعي  كوونكي شرعي او معقول دليل لري

دندي نه ترسره كوي او چارواكي ظالم او فاسد وي او 

شرعي حدود نه پلي كوي مسلمانان مكلف دي د همدغه الهي 

ړي او حكومت له ظلم او فساد الس حكم مطابق عمل وك

ې صورت ړي، په دړ كاو د حدودو پلي كولو ته ا لوتاخيس

څه، دا ړمار لورى حيثيت لري نه بل ه جگمت د يوكي حكو

په زور كه  ځته شوى،گه رامنڅنمهمه نه ده چي دا حكومت 

 .ښه يا د شرعي بيعت له الريد خلكو په خو

 ّـ هللا رسولړه د د حكومت په خالف د بغاوت كوونكو په ا 

 : ېسي راغلښوونه داالر

 هللاَُّ ع ْنهُ عبد هللا بن مسعود و ع ْن 
 
 :ّـال  } ق ال  ر سُوُل هللاَِّ ق   ر ِضي

ك يْف  حُكُْم هللاَِّ ِفيم ْن ب غ ى ِمْن ه ِذِه  ،ه ْل ت ْدِري ي ا اْبن  ُأمِّ ع بْد  

 ،ال  ُيجْه ُز ع ل ى ج ِريحِه ا :ق ال   هللاَُّ و ر سُوُلُه أ ْعل ُم . :ق ال   ؟األُمَّةِ 

و ال  ُيْقس ُم ف يُْؤه ا {  ،او ال  ُيطْل ُب ه اِرُبه   ،و ال  ُيْقت ُل أ ِسيُره ا

  ،ر و اُه اْلب زَّاُر و اْلح اِكمُ 

 ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـاو له عبدهللا بن مسعود 

ې امت چي د دېږې آيا پوه ې د ام عبد زويه!وفرمايل: ا

ې ويل: هللا او د څه دئ؟ وئړه د هللا حكم په اد باغيانو 

ې يانو به ئې فرمايل: په زخمېږي، وئښه پوههغه رسول 

ېدونكي ښتږي، تېژل كنه وې ږي، اسيران به ئېېرى نه كت

 ږي.ېگڼل كې غنيمت نه مال به ئږي، ېې نه تعقيب كبه ئ

 ړه راغلي:په ا ّـد علي 

عن الضحاك أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه 

وال يستحل فرج ، مقبل وال مدبر، وال يفتح باب أن ال يقتل

 بهابن ابي شي وال مال.

او يارانو ته  ّـ؛ طلحه ّـله ضحاك روايت دئ چي كله علي 

چي په جگ ړ امر وكې نو خپل منادي ته ئړه ې ماته وركئ

ې نه وژل ېدونكي به ئښتېدونكي او تړي: تسليمږ اعالن كغ

پاره كومه دروازه نه د ننوتلو لبه څ كور ته ږي، هيېك
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  مال.ېږي او نه نه به ښځي حاللي گڼل كېږي، پرانيستل ك

ېدونكي مه ښتې وويل: تړي كي ئهمداراز د جمل په جگ

اسير مه وژنئ، چا مه كوئ، تعقيبوئ، پر زخميانو حمله 

ئ، د خلكو كورونو ته مه ړچي وسله كېښوده امان ورك

تاسو ته څه هم هغوى څه مه وايئ كه ځو ته ښځئ، ننو

 ځلي كوي،  ښكن

 په كتابونو كي وگورئ.ې مزيد تفصيالت د فقهي د د 

  

   

   

   

    

ڼه ( وروځونو كييقينًا چي مؤمنان )په خپلو من -10 

ړئ ړه وكځ روغه جوڼو تر من، نو د خپلو دوو ورودي

 ېږئ چي رحم درباندي وشي.ېراو له هللا وو

پيرونو ځينو توله ځل بيا او ا مبارك آيت يو د -(10)

به ځ گماري چي د مؤمنانو تر منې سره مسلمانان پر د

 ځونو كيمؤمنان په خپلو منړه كوي، فرمايي: روغه جو

ې ېدړيكي وشلۍ دا ايماني ا، كه كله د ورورگلوڼه ديورو

ړ شول نو دا ړي او اختالفات راوالځ شخاو د دوى تر من

به صلح كوئ، خو ځ چي د دوى تر منده ستاسو ديني وجيبه 

 ې له هللاړه وي، محرك به ئپر تقوى والڅه به د صلحي دا ه

 ې په دوران كي به له هللاېره وي او د مصالحو تعالى

ړي او د ېكپرغلطي او ناروا  له كبله لهېري د و تعالى

ذاتي اغراضو له كبله د يوه لوري له پلوي او يوه ته 

څي ې او عادالنه هتينښد صلحي ر ډډه كوئ،پر بل ترجيح 

 ړي. پر تاسو رحم وك تعالى چي هللاې باعث شي به د د
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پر ډله ړى! نه دي يوه ې راوچي ايمان ئې هغو ا -11

وي،  ښايي هغوى به تر دوى غوره ؛ډلي تمسخر كويبلي 

ښايي هغوى  ؛ځوښځينو نورو پر ځي ښځيني او نه دي 

يو بل ته( ځ كي )به تر دوى غوره وي، او په خپل من

او يو بل په بدو القابو مه ، عيب مه منسوبوئ

ړلو( وروسته بد نوم )فسوق( يادوئ، له ايمان )راو

   ړي همدا دوى ظالمان دي.څوك چي توبه ونه كدئ، او 

ښتني مسلمانانو ته دا سپاركي  يتآې مبارك په د -(11)

 ې:شو

  څه ډي نه وهي، د داسي ملنډلي دي پر بلي ډله يوه

ړي چي د بل سپكاوى، تذليل ډډه وكله ويلو او كولو دي 

ې تر ې وهپرډي ښايي هغه چي ملنې مراد وي، او اهانت تر

چي تمسخر كوونكى او ېږي ې معلومې فقرتا غوره وي، له د

او هغه سپك بل غوره تر ځان  په حقيقت كيډي وهونكى ملن

ښايي ته ځكه ده ته ويل شوي: گڼي، نو ټ ټيځان او تر 

ې، داسي معيارونه به ځان غره شوى يځايه پر خپل ې به ب

ېښي، پك برځان درته دروند او هغه درته سچي  ېكارو

 هللاېدى شي ستا دا معيارونه او قضاوت غلط وي او د ك

 غوره وي.ښه او ړاندي هغه تر تا په و تعالى

 ځيني دي هم ځي ې توگه ويل شوي: ښړگځانځو ته په ښ

ښايي هغوى به تر دوى  ؛ډي نه وهيملنځينو نورو پر 

 غوره وي.

 يو بل ، يو بل ته عيبونه مه منسوبوئځ كي په خپل من

او ډو ته پېغورونه مه وركوئ، د ژبي، الس، سترگو، شون

 په حركاتو سره د بل سپكاوى مه كوئ. ځو ورو

  په بدو القابو مه يادوئ، د داسي نومونو او يو بل

ځان ښوي او نه خوې ړئ چي بل ئډډه وكالقابو له كارولو 

پكاوى گڼي. مسلمان نه يوازي مكلف دئ خپل ې سته ئ
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ړي بلكي مكلف دئ مسلمان ورور په بدو القابو ياد نه ك

ځان ته ښوي او ې خوړي چي هغه ئې ياد كپه داسي نامه ئ

چا د درناوي لپاره دا كافي ده چي ړى، د يو ې غوره كئ

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 

عبدهللا، لكه دئ، ېيمه درجه كي د هغه اصلي نوم در

ږدو القابو يادول او وږدپه اسالم كي په اوعبدالرحمن، 

نگړې توگه د ستايني القاب، له داسي ځاهم نشته، په 

ستايني ممانعت شوى، مسلمانانو خپل پېغمبر ته په خطاب 

ې ويل: هللا! د مسلمانانو امير ته به ئ كي ويل: يا رسول

ې تكلفه او ب يا اميرالمؤمنين. خو وروسته دا اسالمي

ې د ځاى ئړى شو او ېر كډك ادب هساده او له صفا 

ډك ادب ونيولو، لكه ې جاهليت د دور له تكلف او مبالغ

ځينو القاب غوث االعظم، حبر االحبار، شمس العارفين، د 

    ېر شول.سطر هم ت ړپخو به تر يوه بش

  څوك ړلو وروسته بد نوم )فسوق( دئ، له ايمان راو

ې دا د فسق كارونه وى كوي او سره له دچي د ايمان دع

په بدو ېغورونه وركوي، پډي وهي، پر نورو ملنكوي، 

ځان مسلمان ته په سپكه سترگه گوري، ې يادوي، القابو ئ

چي د بل څوي ې ته هې دگڼي او غرور ئتر هغه غوره 

ړ او وې د دې كارونو سره ځان او په دړي، سپكاوى وك

 تعالى د هللاړى شي او ورك فاسق بد نومد چي ځوي گرمستحق 

دا د ده له ايمان سره ، په نزد د فاسق په نامه ثبت شي

ې ايمان انسان دا د فسق ښايي، كه كوم كافر او بنه 

ښايي او همدا بداخالقي د هغه د بدو ورسره ړي كارونه وك

ځكه نه ، خو له مؤمن سره ږنده دهېاو غلطو باورونو ز

اخالقو درس وركوي او ښايي چي ايمان انسان ته د غوره 

 له بد اخالقي كركه لري. 

 نه يوازي ړي بداخالقيو توبه ونه كې څوك چي له د

فاسق دئ بلكي د الهي معيارونو له مخي ستر ظالم دئ، 

پانگه د ده عزت ښتمنه ارزټولو چي د انسان تر ځكه دا 

    ېري ستر دئ. ېرى تر بل هر تدئ، د ده پر عزت ت

 ع ْن س ِعيِد ْبِن ز يْ 
ِّ
ِإنَّ ِمْن أ ْرب ى الرِّب ا  »ق ال   ّـد  ع ِن النَّبِى
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 .«ااِلسِْتط ال ة  ِفى ِعْرِض اْلُمسِْلِم ِبغ يِْر ح قٍّ 
وفرمايل: تر  ّـ هللا روايت دئ چي رسول ّـله سعيد بن زيد 

 ېرى دئ.پر عزت ناحقه تټولو بد سود د يوه مسلمان 

  

  

    

     

   

    

    

    

     

    

گمانونو ډېريو ړى! له ې راوئ چي ايمانې هغو ا -12

گمانونه گناه وي، تجسس ځيني ړئ، يقينًا چي ډډه وك

ځينو نورو غيبت مه كوئ، آيا ځيني د مه كوئ، او 

ښه ړي ورور غوچي د خپل مښوي كوم يو مو دا خو

ې كركه لرئ، او تاسو تر چي كي حال داسي وخوري؟! په

لوونكى چي هللا مهربان توبه قبيقينًا  ،ېږئېرله هللا وو

 دئ.

ښتني پاردا سكي مؤمنانو ته ې مبارك آيت په د -(12)

 ې:شو

  داسي نه چي تل د گمان ړئ، وكډډه ېرو گمانونو ډله

ړه كوئ، يا بد گماني او شك مو ېكپرټ قضاوت او پر بنس

چي جائز نه وي، كله كله گمان يا څوي داسي كار ته وه

منتج په خپله ناسم او د حقيقت خالف وي او يا په گناه 

څوي، دا تجسس يا ږي، دا گمان دئ چي انسان تجسس ته هېك

ېښنو ټولو په موخه وي، يا د خپلو اندد بل عيبونو ل

 په موخه. رفع كولو 

 ېدو او د تجسس مه كوئ، د نورو په اسرارو د پوه

 رسولټه مه كوئ، او نواقصو د پېژندو لهغوى د عيبونو 

 فرمايي:  ّـهللا 

ي ا م ْعش ر  م ْن آم ن   :ّـق ال  ر سُوُل هللاَِّ  :ال  ق   ،ع ْن أ ِبي ب ْرز ة  
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 ،ال ت ْغت اُبوا اْلُمسِْلِمين   ،ِبِلس اِنِه و ل ْم ي ْدخُِل اإِليم اُن ق ْلب هُ 

ف ِ نَُّه م ْن ي تَّبَّْع ع ْور ة  أ خِيِه اْلُمْؤِمنِ  ،و ال ت ت بَُّعوا ع ْور اِتِهمْ 

 . ْن ي تَّبَِّع هللاَُّ ع ْور ت ُه ي ْفض حُْه ِفي ب يِْتهِ و م   ،ي تَّبَِّع هللاَُّ ع ْور ت هُ 

 البيهقي

ې وفرمايل: ا ّـ هللا له ابو برزه روايت دئ چي وايي: رسول

ې ايمان ړى خو ال ئې ايمان راوټولگيه چي په ژبه ئهغه 

ړه ته نه دئ ننوتى! د مسلمانانو غيبت مه كوئ، په ز

پل مؤمن د خ څوكچي ځكه دا ځئ، گرې مه اسرارو پسي ئ

ټي پلټه كوي هللا به د ده اسرار ورورو په اسرارو پسي ل

ې په خپل كور كي به ئټي نو چا اسرار چي هللا وپلاو د 

  ړي. رسوا ك

  ځينو نورو غيبت مه كوئ، دا غيبت داسي د مو ځيني

گه څنښه وخوري؟! لكه ړي ورور غود خپل مڅوك دئ لكه چي 

كه لرئ همداسي بايد ړلو كرښي له خوغود ړي ورور چي د م

 له غيبت كركه ولرئ، 

 ځان وساتئ.او له دغو گناهونو ېږئ ېرله هللا وو 

 ړي وي اوس توبه ړاندي مو دا گناهونه كې وكه تر د

 پوه شئ چي هللا مهربان توبه قبلوونكى دئ.ې ړئ، په دوك

گمانونه ځيني لكه چي گورئ دلته داسي ويل شوي چي 

ډول گمان منع ږ له هر موچي ې معنى دا ده گناه وي، د د

شوي نه يو، له هغو منع شوي يو چي په خپله گناه يا د 

ښه گمان درلودل او ړه گناه باعث وي، د مسلمان په ا

حتى د هغه اشتباهات په اويا دالئلو توجيه كول د ثواب 

گماني گناه ړه بد كار دئ، له كوم دليل پرته د چا په ا

ړه سره د هغه په ا ده، د چا د كوم مشكوك عمل په ليدلو

ېږي بلكي طبيعي او شك كول نه يوازي گناه نه تلقي ك

چي د چا ې سبب نه شي خو دا شك بايد د دفطري عمل دئ، 

 معلص هللا شخصي اسرارو تجسس ته الر پرانيزي. لكه چي رسول
 فرمايي:

إذا ظننــتم فــال تحققــوا وإذا حســدتم فــال تبُغــوا وإذا 

. وإذا وزنـتم فـأ ْرجِحُوا تطيرتم فامُضوا وعلى هللاِ توكلـوا

 جامع االحاديث

كله چي شكمن شوئ نو تحقيق مه كوئ، كله چي حسد ته 

ړاندي نو وړئ ېرى مه كوئ، كله چي بدفالي وكېدئ توپار

ړئ او پروا مه كوئ( او پر هللا توكل وكدرومئ )د بد فال 
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څه زياتوالى سره او له  ړبشپ ئڅه تلچي )بل ته( كله 

 ې تلئ.ئ

 ي:لړه فرمايپه اد غيبت  ّـ هللا رسول

ةُ  :ق ال   ّـأ نَّ ر سُول  هللاَِّ  ،ع ْن أ ِبي ُهر ْير ة    ؟أ ت ْدُرون  م ـا اْلِغيبـ 

اك  ِبم ـا ي كْـر هُ  :ق ال   ،هللاَُّ و ر سُوُلُه أ ْعل مُ  :ق اُلوا  ،ِذْكــُرك  أ خـ 

ِفيِه  ِإْن ك ان   :ق ال   ؟أ ف ر أ ْيت  ِإْن ك ان  ِفي أ خِي م ا أ ُقولُ  :ِقيل  

و ِإْن ل ْم ي كُْن ِفيـِه م ـا ت ُقـوُل ف ق ـْد  ،م ا ت ُقوُل ف ق ِد اْغت بْت هُ 

 .    البيهقيب ه تَّهُ 

ږئ ېفرمايلي: پوه ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابوهريره 

ږي، ېپوهښه ې ويل: هللا او د هغه رسول څه دئ؟ وئچي غيبت 

ې چي تر خپل ورور دي په داسي توگه يادولې فرمايل: وئ

څه زما چي كه هغه ې گڼې گه ئڅنوويل شول: كركه لري، 

ې فرمايل: كه په هغه ې وايم؟ وئپه ورور كي وي چي زه ئ

ې ته ئچي څه او كه هغه  ړىكي وي نو د ده غيبت دي ك

 په هغه كي نه وي پر هغه دي ناحقه تور لگولى.  ې واي

سنت ته په پام سره فقهاوو په دغو  معلص هللا د رسول

 ونو كي غيبت جائز گڼلى:صورت

  د ظالم په خالف د مظلوم شكايت هغه چا ته چي له ظلم

 ې لري.ژغورلو هيله ترې د ئ

  د چا د اصالح په موخه هغه چا ته د ده غلط كارونه

 ې لري.په گوته كول چي د ده د اصالح طمع تر

 ېدو د يوه چا له شر او ضرر د خلكو د خوندي پاته ك

انول، لكه د يوه داسي راوي، پاره د هغه عيب ورته بيل

ې خبر ليكوال او مفتي له عيبونو خلك خبرول چي كه تر

 ږي. ېړې راوالنه شي فتن

  ړنو او د هغه پر كڅه ويل گه ډاد هغه چا په خالف په

 چي فسق او فجور خوروي.اعتراض كول 

  ې چي د پېژندو لپاره ئڅوك يادول په يوه داسي نوم

دا چي دوه عبد هللا نومي  ښي په توگه وكارول شي، لكهند 

وند وي او د هغوى د ډ او بل ړوي او په دوى كي يو گو

 ړوند عبد هللا. ډ يا پېژندو لپاره وويل شي گو

څه ويل پرته د يوه مسلمان په غياب كي داسي ې له د

څوك داسي غيبت كه ض شي حرام دي. اې نارچي هغه پر

فاع ړي او له هغه چا دواوري بايد غيبت كوونكى منع ك

به  تعالى هللاړي كه دا كار ونه كېږي، كې چي غيبت ئړي وك
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څوك چي بل به د ده غيبت كوي او ې راولي داسي حالت پر

ړ ې دفاع نه كوي. چا چي د كوم مسلمان غيبت وكبه تر

ې دا هم شامل دي چي ې كي ئړي، په توبتوبه وك دباي

ټه به كوي، او ېرته اخلي او د جبران لخپله خبره به ب

 فرمايلي: معلص هللا لكه چي رسولړي. هغه كس به معافي غواله 

م ا ِمِن اْمِرئ  ي خُْذُل اْمر ًأ ُمسِْلًما ِفى م ْوِضع  ُتْنت ه ُك ِفيِه  »

حُْرم ُتُه و ُيْنت ق صُ ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه ِإالَّ خ ذ ل ُه هللاَُّ ِفى م ْوِطن  ُيحِبُّ ِفيِه 

ُصُر ُمسِْلًما ِفى م ْوِضع  ُيْنت ق ُص ِفيِه ِمْن ُنْصر ت ُه و م ا ِمِن اْمِرئ  ي نْ 

ِعْرِضِه و ُيْنت ه ُك ِفيِه ِمْن حُْرم ِتِه ِإالَّ ن ص ر ُه هللاَُّ ِفى م ْوِطن  ُيحِبُّ 

 ابوداْد .«ُنْصر ت ُه 

ږدي ې نپرځاى كي يوازي په داسي ړى به يو مسلمان سڅ هي

ې ته ئږي او عزت ېچي هلته د هغه حرمت تر پښو الندي ك

ځاى كي يوازي په داسي ې گر دا چي هللا به ئږي مېتاوان رس

په ړى به څ سښوي، او هيږدي چي د ده مرسته به خوېپر

د يوه مسلمان مرسته كوي چي هلته د هغه ځاى كي داسي 

مگر ږي ېې تاوان رسږي او عزت ته ئېحرمت تر پښو الندي ك

د هللا  ړي چيځاى كي د ده مرسته وكدا چي هللا به په داسي 

 ښوي.  مرسته خو

   

   

  

  

   

   

     

   

ې ه او يوله يوه نارين موږ چيخلكو! يقينًا ې ا -13

ې مو ې قبيلټبر او قبيلټبر ړئ او پيدا كځينه راښ

ړاندي وپه د هللا  چي ې شكهژنئ، بېپڅو يو بل وړئ تر ك

گار ېزپرهټولو زيات ټولو غوره ستاسو تر ستاسو تر 

 پوه دئ.ښه باخبر هللا  چيدئ، يقينًا 

ۍ ۍ يوه ستره كورنړټوله ندا مبارك آيت وايي:  -(13)

ټول له ړي دي، ۍ غې ستري كورنهمد ټول انسانان دده، 

په ې يو او ښځي( پيدا شوي، نسل ئړې )نر او ې جويو
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آدم او حوى عليهما ږي، ېځيوه وينه خوې رگونو كي ئ

ېل ولسونه او ېل بابا او انا دي، بټولو السالم د 

څانگي ې وني ې يوهمدد ړي او ۍ غې كورنې يوې د همدقبيل

چي يو بل ړي ه وركېل رنگونېل بځكه ب تعالى دي، هللا

څ وپېژني، دا د تعارف لپاره دي نه د تفاخر لپاره، هي

پير او څ توپر بلي له نسلي پلوه هيقوم او قبيله 

ځ نسلي او قومي امتياز نه لري، د انسانانو تر من

پيرونه د حقيقت خالف جعلي توپيرونه دي، د الهي تو

 پر بل انسان له نسلي پلوهڅ انسان معيارونو له مخي هي

امتياز او تفوق نه لري، د دوى د تفوق او امتياز  څهي

نه قومي او قبيلوي توپيرونه،  ښتونه ديمالك معنوي ارز

ټولو زيات عزتمن هغه دئ هغه اكرم دئ چي اتقى وي، تر 

دا د هغه ذات وينا ده چي ټولو زيات متقي وي، چي تر 

پوه دئ ړښت هم عليم دئ او هم خبير، د انسانانو په جو

چي ېږي گوالي خبر دئ، پوهڅرنله ښت هغوى د پيداياو د 

چي نسل ړښتونه سره ورته دي او خبر دئ د انسانانو جو

 پالر او مور پيدا شوي.ې يو دئ او له يوه ئ

ټول چي وايي او په تأكيد سره گه په مكرره تو قرآن

ۍ ې كورند يو پالر مور اوالد دي، يعنيانسانان د يوه 

ړي او نسلي ۍ غې كورنم د يوړي دي، مسلمان او كافر هغ

ڼه دي، مسلمان د مسلمان هم ديني ورور دئ او هم ورو

نسلي ورور، كافر د مسلمان ديني ورور نه بلكي نسلي 

 ورور دئ. 

گونه سره ورته وى، ژبه ئي ټولو انسانانو رنكه د 

ې سره ورته، ې سره ورته، د قد اندازه ئږ ئسره ورته، غ

څومره ستونزو سره مخامخ انسانان له ې به چي دېږئ پوه

څومره مشكالت ې ړي ول، د يوه بل په پېژندو كي به ئك

 ډېره حده سره ورته ويدرلودل، دوه گوني همزولي چي تر 

ځاى نيسي، معامله او ي، يو د بل پر ږېې غلطخلك پر

ټول ږدي، كه ې له يوه سره وي خو الس پر بل النجه ئ

ې، ړېدلوالې راڅومره ستونزي به ترانسانان داسي وى 

گران وو!! خو څومره پوليس ته به د جنايتكارانو موندل 

پوري ځي تر نن ور ۍړښت له لومد انسان د پيداي تعالى هللا

ېلو شكلونو او رنگونو ېلو بپيدا شوي انسانان په بټول 

پاره نه د تفاخر ټول د تعارف لاو دا  ړيكي پيدا ك

 لپاره.
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ړۍ ستر د ن گورو چيړو نو وبه كه تاريخ ته رجوع وك

چي يوه ړ شوي گونه له هغو جاهالنه تعصباتو راوالستر جن

په سپكه سترگه ې گڼلى، هغه ته ئځان تر بل غوره قوم 

ټلر او موسولوني د لويو لويو ورانوونكو كتلي، د هي

ړۍ وال همدا قومي تعصبات ول، دوه ستر ن ټگړو بنسج

ړ شوي، د اروپايي او امريكايي ې راوالگونه له همدجن

سپين پوستو ظلمونه پر تورپوستو د تاريخ يو تور باب 

څو زره دئ، له فلسطينانو او نورو قومونو سره د يهودو 

ځان اعلى ړ شوي چي يهودانو ې راوالله دونه جنگكلن 

ړي، د خداى دوستان او زامن غۍ ، د خدايي كورننسل

چي يا به د دوى غالمي كوي او يا ړ ې وې د دگڼلى، نور ئ

ي، هندوانو خلك په اعلى، اوسط او ادنى ږېبه وژل ك

ني د خداى له ځيني د خداى له سر، ځيېشلي، وايي: و

پښو پيدا شوي، هغه چي د خداى ځيني د خداى له ېټي او خ

له پښو پيدا شوي له هغو سره په يوه كاسه او دسترخان 

چي د خداى له سر ړتيا نه لري ړلو حق او وۍ خوډډود 

ټول هغه جاهالنه بارك آيت سره ې مپه د پيدا شوي!! قرآن

چي وايي: انسانان  ېگڼلو يېرني مردوداو ظالمانه انگ

 له نسلي پلوه توپيرونه لري.

ې ته مو بايد پام وي چي دا بيماري او له هغې د

ېلو بېلو ې په وار وار او د تاريخ په بې فتنړي شوراوال

سر راايستلى، ېږ كي په غټولنو پلو ځپړاوونو كي د جهل 

ړو ايستلى خو ې له جرټى ئيغمبر راغلى دا گنده بوهر پ

ې ېدلى او حتى د همدټوكپه تلو سره بيا راد هغه 

پيغمبر په نامه يوه بله ستانه او ممتازه قبيله 

تر د عربو ې قريش دي، قريشو ې، يو مثال ئځته شورامن

ړې، د ښمني كلفت او دزيات مخا معلصپيغمبر بل هر قوم د 

 چي قرآنړى د ده دومره مخالفت ك تره ابولهب معلص هللا رسول

ښمن نوم نه دئ ياد څ دبل هيد  معلص هللا له ده پرته د رسول

ېر داسي گڼ شمله رحلت وروسته  معلص هللا خو د رسولړى، ك

ښيي قريش يو ړ او خواره شول چي موضوعي روايات جو

ې د د قرآنې ډېرو دا روايات منلي، نه ئممتاز قوم دئ، 

ټول انسانان له يوه مور او  ړې چيك ءښوونو ته اعتناالر

ښوونو ته چي ې الرد معلص هللا رسولې د پالر پيدا شوي او نه ئ

 ې وفرمايل:همدا خبره كوي، په حجة الوداع كي ئ

ي ا أ يُّه ا النَّاسُ أ ال  ِإنَّ ر بَّكُْم و احٌِد و ِإنَّ أ ب اُكْم و احِـٌد أ ال  ال  
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ٍّ و ال  
ٍّ ع ل ى أ ْعج ِمى

ٍّ و ال  أل حْم ر  ع ل ـى  ف ْضل  ِلع ر ِبى
ٍّ ع ل ى ع ر ِبى

ِلع ج ِمى

 مسند احمد.   أ سْو د  و ال  أ سْو د  ع ل ى أ حْم ر  ِإالَّ ِبالتَّْقو ى

خلكو! پوه شئ چي ستاسو رب يو دئ، او ستاسو پالر يو ې ا

دئ، پوه شئ چي نه عربي پر اعجمي كوم فضيلت لـري، نـه 

نه تور پر سور مگـر اعجمي پر عربي، نه سور پر تور او 

 په تقوى سره.

" ُكّلكُْم ب ُنو آد م و آد م ِمـْن  ّـق ال  ر سُول هللاَّ  :ع ْن حُذ ْيف ة ق ال  

ُتر اب ل ي ْنت ِهي نَّ ق ْوم ي ْفخ ُرون  ِبآب اِئِهْم أ ْو ل ي كُوُننَّ أ ْهو ن ع ل ى 

 مسند البزار هللاَّ ِمْن اْلجِْعال ن "

ټول د آدم وفرمايل:  ّـ هللا رسولچي روايت دئ  ّـله حذيفه 

پيدا شوى، يا بـه هغـه خلـك اوالد يئ او آدم له خاوري 

حتمًا ډډه كوي چې پر خپلو پلرونو فخر كـوي او يــا بـه 

هم سـپك ټ په نزد كي به تر گونگ تعالى داسي شي چي د هللا

 وي.

 همدا راز فرمايي: 

ٍّ ف ْضٌل، و ال لِ 
ٍّ ع ل ى ع ج ِمي

ٍّ ف ْضٌل، و ال ف ل يْس  ِلع ر ِبي
ٍّ ع ل ى ع ر ِبي

ع ج ِمي

أل سْو د  ع ل ى أ ْبي ض  و ال أل ْبي ض  ع ل ى أ سْو د  ف ْضٌل ِإال ِبالتَّْقو ى، ي ـا 

م ْعش ر  ُقر ْيش  , ال ت جِيُئوِني ِبالدُّْني ا ت حِْمُلون ه ا ع ل ى أ ْعن اِقكُمْ 

 ي ع ْنكُمْ ِمن  هللاَِّ ش يًْئا". و ي جِيُء النَّاسُ ِباآلخِر ِة ف ِ نِّي ال ُأْغنِ 

نه عربي پر اعجمي كوم فضيلت لري، نه اعجمي پر عربي، 

نه تور پر سپين او نه سپين پر تور، مگر په تقوى سره، 

چي دنيا مو پر ځئ ټوليه! ما ته داسي مه راې د قريشو ا

نور خلك له آخرت سره  چي كي حال داسي پهړه وي غا

څه له تاسو نشم دفع څ دي هيړان، زه د هللا په وځيرا

 !كولى!

     

    

   

   

    

    

    

      

ړى، ووايه: ايمان ډوالو وويل: ايمان مو راوبان -14

ال ږ تسليم شوي يو، موړى بلكي ووايئ: مو نه دئ راو
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او كه د هللا ړونو كي نه دئ ننوتى، ايمان ستاسو په ز

ړئ نو ستاسو د عملونو او د هغه د رسول اطاعت وك

ونكى ښړي، يقينًا چي هللا مهربان بخڅه به كم نه كڅ هي

  دئ.

ځور ډوالو حالت انې مبارك آيت كي د هغو بانپه د -(14)

ځينو امتيازاتو ترالسه كولو ې د ړل ئچي ايمان راوشوى 

څه به پاره وو، د مسلمانانو خوا ته به راتلل او دا هل

پر مسلمانانو يو احسان ېدا ې كوله چي خپله مسلمانئ

ن چي د دوى ممنون او مرهوړي ې وغواړي او ترثابت ك

ښوونه كوي ته الر ّـ هللا رسولړه د دوى په ا تعالى اوسي، هللا

ړى، ورته : ايمان مو راواييډوال واو فرمايي: بان

ږ تسليم موړى بلكي ووايئ: ووايه: ايمان مو نه دئ راو

ړونو كي يا اسالم مو منلى، ال ايمان ستاسو په زشوي يو، 

ړئ نو كه د هللا او د هغه د رسول اطاعت وكنه دئ ننوتى، 

كه ايمان لرئ ړي، بشپړه بدله دركعملونو هللا به ستاسو د 

ړئ نه له كوم وغوا تعالى نو بايد د ايمان بدله له هللا

ستاسو  تعالى چي هللاې حقيقت باور ولرئ پر دانسان، بايد 

ږدي، ستاسو معامله له هغه ېې نه پرې بدلېك عمل بڅ نهي

  ښونكى دئ.هللا سره ده چي مهربان بخ

چا د څېر وي، له هغه په ډوالو خلك د دغو بانېر ډ

ړي ېدو بدله او معاوضه غواړلو او مسلمانخپل ايمان راو

په كار  چي كي حال داسي ړى، پهې دعوت كچي ايمان ته ئ

ې گڼلى. په دړي پورواحسان هغوى د  ځان دده دوى خپل 

ښود مؤمنان د خپل داعي او الر تعالى هللامبارك آيت سره 

   ځان ساتلو ته بللي.ه داسي كچه چلن لړاندي په و

  

   

   

  

  

     

    

دي چي پر هللا او د  يقينًا مؤمنان خو يوازي هغه -13

شك نه څ ې هيړى، بيا ئايمان راوې هغه پر پيغمبر ئ
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ې د هللا په الر كي ځان سره ئاو په خپل مال او  ړىدئ ك

  ښتيني دي.ړى، همدا دوى رجهاد ك

څو ښتيني مؤمن ې مبارك آيت كي د رپه د -(13)

 ې:ښودل شوړتياوي راوځانگ

 ړىن راوايماې پر هللا تعالى او د هغه پر پيغمبر ئ. 

 چي د شك لپاره ېدلى ړه تل ته لوې داسي د زايمان ئ

څ حالت نه دئ څه او هيڅ ځاى نه دئ پاته شوى، هيڅ هي

ړي او د د ده ايمان كمزورى او كمرنگى كي ېدلى چتوان

ې ړه ئپه اړو كېد دين او د هغه د وعدو او پرد هغه  ،هللا

 ړي.شكمن ك

 پل ې ده او خپه جهاد كي برخه اخيستې عمالً په خپله ئ

ې په چارو ئړى او د جهاد په الر كي وقف كې د هللا مال ئ

 گولى.ل

   

    

    

    

     

     

    

     

    

   

 ووايه: آيا هللا پر خپل دين پوهوئ )خبروئ(، په -16

پوه دئ چي په څه هم هللا په هغه  چي كي حال داسي

چي په زمكي كي څه هم آسمانونو كي دي او په هغه 

پر ې كبله له د -10ښه پوه دئ، څه  په هر دي، او هللا

تا احسان باروي چي مسلمان شوي، ووايه: پر ما د 

چي ږدي ، بلكي هللا پر تاسو منت ږدئخپل اسالم منت مه 

  ښتيني يئ.ړئ كه رك ې هدايتد ايمان لوري ته ئ

ډلي په ۍ آيتونو كي د پورتنې مباركو په د -(16-10)

 ې:ښووني شوته دا الر ّـ هللا رسولړه ا

 په خپلي دغي وينا سره چي ړئ دوى ته ووايه: آيا غوا
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ړى؛ هللا تعالى په خپل دين او ايمان ږ ايمان راووايئ مو

پوه شي چي تاسو مسلمان شوي يئ؟!! ړئ هغه ئ، غواړخبر ك

پوه دئ چي په څه هم هللا په هغه  چي كي حال داسي په

دي،  چي په زمكي كيڅه هم آسمانونو كي دي او په هغه 

ښه پوه دئ، ستاسو معامله خو له هغه عليم رب څه په هر 

ړ اې ته ږي، نو كومي خبري دېپوهڅه سره ده چي په هر 

ته وايئ  ّـ هللا په مكرره توگه رسولځئ او ړي يئ چي راك

 ړى؟! ږ ايمان راوچي مو

 احسان په ې ې د دړي ته ئدوى په دغي وينا سره غوا

ې چي ايمان ئې او ممنون وبولړى ځان پوروړاندي و

ې طمع معاوضپه بدل كي د ېدو ړى!! له تا د مسلمانراو

 او انتظار لري. 

  بلكي ږدئدوى ته ووايه: پر ما د خپل اسالم منت مه ،

ځان ړاندي بايد په وړى او د هغه هللا پر تاسو احسان ك

كه  ؛ړئك ې هدايتممنون وگڼئ چي د ايمان لوري ته ئ

 د هللاښتيني يئ نو كي رښتيني يئ. كه د ايمان په دعوى ر

چي د ايمان ځاى كوئ پر ې ستر احسان شكر به د د تعالى

  ړ. ې دركتوفيق ئړلو راو

ډېرو داسي له  ؛ې سابقه لريچي د دعوت او مبارزڅوك 

و مخامخ شوى وي چي په دغو مباركو څېرو سره به هرومر

آيتونو كي معرفي شوي، هغه چي له تا د ملگرتيا بدله 

ې، ستا ړى يپوروې داسي لكه چي ته ئړي، او معاوضه غوا

ې، ې ممنون وپه شخصي كار كي درسره شريك شوى، ته به ئ

ې ږي، هغه هم د دې، ژر ژر به مرور كېهغه به راضي سات

ړى او د ده ښي امتياز دي نه دئ وركپاره چي د ده د خول

له تا به  ړې،د ملگرتيا احسان ته دي اعتناء نه ده ك

ړې، هغه مهال به الزيات او ې كال ئدا انتظار لري چي پخ

ړي ږ پرانيزي، گمان وكېچي بل ورته غېږي ژر ژر مرور ك

ې ځاى به ئې ړي او تر دڅه ترالسه كچي هلته به زيات 

ېر ډ، خو ېتل به له دوى شكايتونه اور ږي!!ېزيات قدر ك

ې ته اعتناء نه ڼي كي: دلته د خلكو سابقپه داسي بځله 

و!! مستحقو كسانو ته توجه نه ړي يېر كهې ئږ ږي، موېك

   ېږي.ك

    

   



 

 

 

 

 

    الحجرات                                                                                                                

   ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

310 

   

     

پوه دئ ټو زمكي په پ او يقينًا چي هللا د آسمانونو -18

  ې كوئ.چي تاسو ئڅه ليدونكى دئ او هللا د هغه 

ې جامع تتمه او خالصه ده، ې سوردا مبارك آيت د د -(93)

تأكيد  ړيكي لري،ژوري اښوونو سره ټولو الرې له د سور

څه د هغه ږي او ېپه غيب پوه تعالى چي هللاې دئ پر دې ئ

ږئ چي انسان ې. تاسو پوهې كوئچي تاسو ئليدونكى دئ ښه 

هغه مهال په گناه او بد كار الس پوري كوي چي گمان 

د خلكو تر مخ ږي، ېخبرې پرنه گوري او ې نه څوك ئړي وك

نه يوازي له گناه او غلط كار ړاندي په وې او د كامر

ې ډډه كوي چي خلك ئځان ساتي بلكي له داسي حركاتو هم 

ايمان ړه له تل د ز تعالى ښوي، خو كه هغه پر هللانه خو

 او د آسمانونوتعالى هللا چي ې باور وي ئې ولري او په د

؛ ې كويگوري چي دى ئ څههر هغه پوه دئ او ټو زمكي په پ

، فساد او ظلم ړي چي د گناهڅكله به دا جسارت ونه كهي

ې سره همداسي يوه جامع او ې مباركي سورله دمرتكب شي، 

اوچت اوچت اخالقي ې چي له پيل تر پاى ئښايي ې تتمه ښكل

 ښي. ېاړاندي مسئوليتونه د مسلمان په و

 
الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 ق

 ژندنه:پېې د سور

ې چي همدا سوره پر)ق( دئ ې نوم سوري مباركې د د

د ې آيتونو فواصل ئ 87د آيتونه لري،  35 ې،پيل شو

)فروج( آيت  ږمد شپې ئ 1)مجيد(، او د پاتي ړي آيت لوم

هغو سورتونو ته ې ږدوالى ئو اوآيتون ورته دي، دته 

 . كي نازل شويكلونو متوسطو ي دور په كچي د مورته دئ 

ې ې د سورگه چي دا سوره په يوه توري پيل شوڅنلكه 

ړه د بياژوندون په اد  اساسي مضمون هم يو دئ، سوره

ېړي، او د اثبات څځوابونه منكرينو ويناوي او د هغوى 

د ې خالصه د سورړاندي كوي. څو مضبوط دالئل وې پاره ئل

او هلته ويل شوي:  ېپاى په دوو آيتونو كي راغلې د هغ

ې ده چي انسانان به ژر ژر او په ځ حتمًا راتلونكهغه ور

ټي د زمكي داسي لكه چي بو ځي،تلوار سره له زمكي راو

ټو سره د زمكي خاورين ې بوړه سر راباسي، په همدله ز

ته ويل  معلص هللا رسولږي. ېټوكژر ژر راټي چوي او بو پوستكى

پيغمبره! ته د بياژوندون پر منكرينو باندي ې شوي: ا

ستا دنده دا ده ې، خپله خبره په زور او جبر سره نه من

سره هغه چا ته د قيامت د راتلو يادونه  چي په قرآن

  ږي.   ېېرښونو وچي زما له گواړې وك

ې، د څېړل شوې كي ورټولي سدغه اساسي موضوع په 

ړاندي شوي، د آسمان او ېر دالئل وگڼ شمې اثبات لپاره ئ

ځ تنسيق او ړو ترمند دواړښت، زمكي دقيق او هدفمن جو

ېدا او په دغو اوبو سره د ږي، له آسمان د اوبو ورهمغ

ېدا د بياژوندن لپاره د ټوكټو راړه د بوزمكي له ز

ېر د گڼ شم ړاندي شوي،گند او مشهود دليل په توگه وڅر

ېدا باغي او طاغي ولسونو هالكت او په الهي عذاب اخته ك

ښيي چي دلته د مكافات ې او ځور شوړاندي انپه وږ زمو
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 ،ېږياو مجازات سلسله روانه ده او ظالمان مؤاخذه ك

ړاو سره همداسي به د مكافات او مجازات له اخروي پ

داسي نه ده چي د ږ ته وايي: دا سوره موږئ، ېمخامخ ك

لپاره كوم دليل ې بياژوندون منكرين د خپلي غلطي عقيد

د  چي كي حال داسي لري، بلكي دوى عمدًا انكار كوي، په

دا حقيقت عمدًا خو ېدلي پوهښه پېغمبر د وينا په حقيقت 

و او رنگا ډده چي دوى په گډو وې كبله له همدذيبوي، كت

څه، څه وايي او كله بل رنگو خبرو لگيا دي، كله يو 

 څرگنده وينا نه لري.ځ او دري ثابت
گ، د قيامت په انسان مرې كي د ې سورهمدا راز په د

ېدو سره سم د انسان بيا كي له پو كۍ په شپېلځ ور

ې ېول، له محاسبېدا، د حشر ميدان ته د ده بژوندي كرا

ېړل څتگ ځينو جنت ته ځينو دوزخ ته تگ او د وروسته د 

پړاو دئ، ړى ومشوي، ويل شوي چي مرگ د آخرت د سفر ل

ې ته منقاد دئ، ې ارادچي داسي ذات شته چي انسان ئښيي 

توان نه مخالفت  دې ړه كوي او دى ئېكد ده د مرگ پر

پړاو او د آخرت ږده سفر يو بل لري. بيا د انسان د او

 تعالى چي د هللا ځور شوىانحالت  يځد منكرينو د هغي ور

چي ې فرشت ړهې هغه دواړ وي، خوا ته ئوالبه ړاندي په و

د ته  معلصهللا  ې كوله، په پاى كي رسولڅارنه ئد ده 

دوه ړاندي مخالفينو د معاندانه تبليغاتو په و

ې: صبر كوه او د خپل رب په تسبيح او ښتني شوسپار

 ستايني لگيا اوسه.
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نه؛ بلكي له  -2پرتمين قرآن، ې قاف، قسم پر د -1

ښونكى گواځه يو چي د دوى له من ېښ شولهې كبله د

آيا  -3ورغى، نو كافرانو وويل: دا خو عجيب شى دئ، 

چي ومرو او خاوري وو؟! دا خو )له امكان( لري كله 

په ږ مو چي كي حال داسي په -4ېدل دي، بيا راستن

ې كموي، او له تر ېچي زمكه ئشوي يو هغه څه پوه 

ې نه؛ بلكي دا حق ئ -3، ږ سره ساتونكى كتاب دئمو

دوى ه ې كبلړ چي ورغى، نو له همدهغه مهال تكذيب ك

    كار اخته شوي.ډ په گډ و

ېدا ښه پوهښوونو د آيتونو په الرې مباركو د د -(9-5)

 پاره الندي مطالب په پام كي ولرئ:ل

  ې ې د سورشوگه چي دا سوره په يوه توري پيل څنلكه

ړه د بياژوندون په اد  اساسي مضمون هم يو دئ، سوره

ې خالصه ېړي، د سورڅځوابونه منكرينو ويناوي او د هغوى 

 ې:گه راغلې توپاى په دوو آيتونو كي په دې د د هغ
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چوي چي دوى به ې وچي زمكه به په داسي توگه ترځ هغه ور

ږ په سان دئ، موآږ پر موڅون تلوار كوونكي وي، دا پا

ې جبر پرې وايي، او ته ښه پوه يو چي دوى ئڅه هغه 

چي ړه سره پند ورك ې، نو هغه ته په قرآنكوونكى نه ي

 ېږي.ېرزما له وعيد و

ې ده چي انسانان به ژر ځ حتمًا راتلونكيعني هغه ور

ټي داسي لكه چي بو ځي،ژر او په تلوار سره له زمكي راو

ټو سره د زمكي ې بوړه سر راباسي، په همدد زمكي له ز

ې ته اي. ږېټوكژر ژر راټي خاورين پوستكى چوي او بو

پيغمبره! پر دغو منكرينو باندي خپله خبره په زور او 

سره هغه  ستا دنده دا ده چي په قرآنې، جبر سره نه من

چي زما له ړې چا ته د قيامت د راتلو يادونه وك

  ږي.   ېېرښونو وگوا

  ې او د ړه شوقرآن لوې دروند پر دړي آيت كي په لوم

ړاندي په توگه و داسي ادعاء د اثبات لپاره د شاهدې يو

راته چي په وروستيو آيتونو كي له غور وروسته شوى 

تونو د سوراو ص ځل بيا د يس يو  دلته قرآن، ږيېجوته ك

په ې او ورپسړاندي شوى خو ېر د شاهد په توگه وڅ په

د كومي  پسي متصل دا نه دي ويل شوي چي دا قرآنړي لو

ډول په نورو دا  مدعاء د اثبات شهادت وركوي، د قرآن

ځي او په قسم پسي متصل راځواب قسمونو كي تل د قسم 

څه ده او د كومي وينا د موخه  يړږي چي د لوېپوهمخاطب 

په څه د شاهد په قرآن كي معموالً هغه ې، اثبات لپاره شو

ې او ورپسې ځواب ئې كوي، پرړه چي لوږي ېړاندي كتوگه و

ل ړي وروسته ويدلته له لوځي، گندو الفاظو سره راڅرپه 

بلكي ې وايي، خبره داسي نه ده لكه چي دوى ئشوي: 

چي  شولاو حيران ېښ هې كبله حقيقت دا دئ چي دوى له د

ښونكى ورغى، نو كافرانو وويل: گواځه يو د دوى له من

چي ومرو او خاوري وو؟! دا دا خو عجيب شى دئ، آيا كله 

په ې الفاظو له دېدل دي، خو )له امكان( لري بيا راستن
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ږي چي دوى بيا ژوندون محال گڼلو ېحت سره معلومېر وضاډ

ې: بيا به چي ويل ئې وينا ته حيران شوي او د پيغمبر د

 هللاځواب دئ، ږئ، په اصل كي دغه وينا د قسم ېژوندي كرا

شاهد  د دوى وينا ترديدوي او فرمايي: دا قرآن تعالى

 ّـ هللا هم د رسول ږئ، قرآنېدئ چي تاسو به بيا راژوندي ك

پر  ّـ هللا لت په حقانيت گواهي وركوي او هم د رسولد رسا

كافي  ږي، قرآنېچي انسانان به بياراژوندي كې وينا د

چي ړې ې ثابته كړي او دا ئړاندي كېر مضبوط دالئل وشم

ې كي ې مباركي سورږي، په دېانسانان به بياراژوندي ك

ېلگي وگورئ، همداراز څو ببه تاسو د دغو مضبوطو دالئلو 

ښه پوه دئ چي څه په هغه  تعالى يل شوي: هللادوى ته و

او تر خاورو الندي ورسره مخامخ ړيني وروسته انسان له م

له الفاظو څه كموي، ږي زمكه د ده له بدنه ېږي، پوهېك

ې كموي، ږي چي زمكه د انسان يوه برخه ترېداسي معلوم

ړ شوى: روح او بدن، له هو؛ انسان له دوو برخو جو

ړي، روح ې كم كي يوازي د ده بدن ترخاورړيني وروسته م

ږي چي څنگه د روح ېپوه تعالى هللا ټه پاته شي،ې روغه رمئ

څه تجزيه شي دا كالبوت په زمكي كي تجزيه شي، په داسي 

انسانان له هغه پيدا كوي، د انسان بدن له  تعالى چي هللا

ځ انسانان هره ور تعالى وروسته خاوري شي او هللاړيني م

 پيدا كوي!! ري له همدغي خاو

 ېره د عالم پېښي او حوادث تصادفي او له ې سربپر د

ې په يوه خوندي كتاب كي څه ئپرته نه دي، هر ې منصوب

گه چي ستاسو ژوند د الهي ثابتو سننو څنثبت شوي، لكه 

ږي همداسي به ستاسو ېمطابق پيل شي او پاى ته ورس

 .الهي سننو مطابق ويثابتو ې بياژوندون د همد

 ه ده چي د بياژوندون منكرين د خپلي غلطي داسي ن

لپاره كوم دليل لري، بلكي دوى عمدًا انكار كوي، ې عقيد

ښه د پيغمبر د وينا په حقيقت  چي كي حال داسي په

ده چي ې كبله له همدذيبوي، كېدلي دا حقيقت عمدًا تپوه

و او رنگا رنگو خبرو لگيا دي، كله يو ډدوى په گډو و

څرگنده وينا نه ځ او ه، ثابت دريڅڅه وايي او كله بل 

وايي چي د څ كي د گڼ شمير آيتونو په تر لري. قرآن

څ دليل نه آخرت او بياژوندون منكرين د انكار لپاره هي

 لكه چي فرمايي: ېل دي،ېل بډ او بې گډ ولري، خياالت ئ
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  3-1النبأ: 

په  دوى چيكوم  خبري، ستري هغيله  ،يښتپويو بل  له څه

 مختلف دي. پلهپه خ كي

 ...     

     
     

                                                                                                                              

  933:  االنعام

ږ ته موچي ووايه: آيا كوم علمي سند درسره شته ... 

 پسيگمانونو په خو يوازي تاسو ړئ، ړاندي كې راوئ

 .يئ دروغجنو خبرو بوختپه خوشو يوازي او  ئدروم

   

   

  

     

  

   

   

    

   

    

   

   

    

   

    

   

    

    

نو آيا د خپل سر له پاسه آسمان ته نه گوري چي  -6

، داسي چي ړه كښايستړ او هغه مو ړ كگه مو هغه جوڅن

او زمكه مو داسي چي هغه مو  -0ې نشته، چاود ئڅ هي

ې چول او په هغې كي مو غرونه واپه هغړه او خوره ك
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هر رجوع  -8ټوكول، ټي راوړ بوړه جوډول جوكي مو هر 

او له  -5او پند په توگه،  كوونكي بنده ته د بصيرت

ې چي په همدړې آسمانه مو بركتناكي اوبه نازلي ك

ټي دانه وال بوېدونكي ېبل كباغونه او رسره مو 

ډك ې ږي ئاو د خرما هسكي وني چي و -10، ړلراشنه ك

د بندگانو لپاره د رزق په  -11پر بل پراته، يو 

هغه ړ، ژوندى كټوبى ټاړ مې سره مو توگه، او په همد

    سي وي.ايا راوتل به همدب

 ښووني دا دي:آيتونو الرې مباركو د د -(7-99)

 پام نه كوي چي د ې ته آيا د بياژوندون منكرين د

ې دوى د سر له پاسه دا ستر او پراخ آسمان له دومره ب

ځالندو ڼو او گه پيدا شوى، چا په رڅنېرو ستورو سره شم

ې كي ئ څ برخيى، داسي چي په هيړه كښايستستورو سره 

ې په منظمه توگه څه ئكوم چاود، تشه او خأل نشته، هر 

پلنه او ې ږي؟ او زمكه داسي چي يوه برخه ئېساتل ك

ې په هغړ غرونه، ړ لوې لوآواره او په بلي برخي كي ئ

ېل ېل ببړو كي ړ، په لوړه جوټول جوټي، بوډول ډول كي 

ېل، كه زمكه داسي نه وى ېل بډولونه او په آوارو كي ب

ټولي ځيني آواري نو د ړي او ې لوځيني ئې چي ه شوړجو

ټي به په ډول بوډول وو او يوازي يو زمكي موسم به يو 

هر  ښت كيړې جود آسمان او زمكي په دېدل، كي راشنه ك

ځالنده گندي او څررجوع كوونكي بنده ته د بصيرت او پند 

ې ښيي. دا كافي دي چي د بصيرت خاوندان په دځان ښي ن

ې بڅ خوشى او پراخ عالم كي هيې چي په دړي باور وك

څوك پر آخرت عدم باور داسي دئ لكه چي هدفه شى نشته، 

پراخ عالم خوشى پيدا شوى او هم انسان، ووايي: هم دا 

انتباه  حال دا چي دا غلط باور او ناسمه عقيده له هغي

له ې ړخ نه لگوي چي د بصيرت خاوند انسان ئسره قطعًا ا

 ي.ې عالم ترالسه كود

 ښي ديگندي نڅركي ړښت نه يوازي د هر يوه په جو 

ږي كي په ژور تنسيق او همغځ ړو ترمنبلكي د دوى دوا

له  تعالى گورئ چي هللاېښي، نه ښي برځالنده نڅومره 

د ې سره او په همد يړآسمانه بركتناكي اوبه نازلي ك

ټي راشنه دانه وال بوډول ډول ډول ونو باغونه او ډول 

پر بل ډك يو ې ږي ئسي هسكي وني چي وي، د خرما داړك



 

 

 

 

 

    ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 ق

 

315 

په خدمت كي، دوى ته رزق ټول د انسانانو پراته، او دا 

 .ېې او دانېوم برابروي، خوندوري او گټوري

 ه زمكه، سپېره ړمسره اوبو ې او گورئ چي په همد

اگونه، وچي بيدياوي زرغونه شي او هر لوري ته د ژوند ډ

 گند شي.څرآثار را

 سي وي.اراوتل به همدرونو بيا بيا ژوندون او له قب    

صحنو له ليدو سره او عقل پاروونكو نكو وښوېې هد د

 ې؟! گه له بياژوندون انكار كوسره څن

   

   

   

   

   

     

    

  

      

     

كوهي زاړه ړاندي د نوح قوم، د هغه تر دوى و -12 

او  -13ړ، تكذيب )غوره( ك ثموديانوو او خاوندان

هغه ځنگله د  -14ڼو، فرعون، د لوط وروعاديانو، 

ړل، پيغمبران تكذيب كټولو خاوندانو او د تبع قوم، 

په ږ نو آيا مو -13محقق شو، ښ( گوانو زما وعيد )

؟ نه؛ ښت سره ستومانه او ناتوانه شووپيدايړي لوم

    په شك كي دي.ړه په اښت بلكي دوى د نوي پيداي

آيتونو كي د بياژوندون او ې مباركو په د -(96-95)

ړاندي شوى، مخكنيو رت لپاره يو بل مضبوط دليل وآخ

له هر يوه سره مجرمو او مفسدو قومونو ته سزا وركول، 

محاسبه، د خپل جرم او فساد مطابق مناسبه سزا، د دوى 

ځاى نور او د دوى پر ټغر ټولول د ژوند او اقتدار 

له لوري د مكافات او  تعالى ښيي چي دلته د هللاراوستل 

 وايي:وانه ده، ړۍ رمجازات ل

 تر پام نه كوي چي ې ته آيا د بياژوندون منكرين د

ړاندي د نوح قوم، د هغه كوهي خاوندان، دوى و
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هغه ڼو، د ، د لوط ورويانوفرعونثموديانو، عاديانو، 

، هړغوره كالر تكذيب د ځنگله خاوندانو او د تبع قوم 

ې تكذيب او د همدړل، پيغمبران تكذيب كخپل خپل ټولو 

په الهي عذاب اخته شول، هغه الهي ت له كبله مخالف

گڼلو، دوى د خپلو ې چي دروغ ئ محقق شو ښگوااو وعيد 

خپلو بندگانو  تعالى پيغمبرانو دا وينا نه منله چي هللا

په دنيا كي هم ړنو بدله او سزا وركوي، ته د هغوى د ك

ړنو دنيايي سزا او په آخرت كي هم، هر يوه د خپلو ك

صيرت خاوندانو ته دا تاريخي پېښي د آيا د بوكتله، 

 عبرت او پند لپاره كافي نه دي؟!!

  ټول مخلوقات آيا د بياژوندون منكرين هغه رب چي دا

ې ې عاجز گڼي چي بيا ئړي له دوار پيدا كړي ې په لومئ

ښت پيدايړي آيا داسي انگېري چي په لومړي؟! پيدا كرا

ختم ې سره ستومانه شوى او د بيا پيدا كولو توان ئ

په ښت بلكي دوى د نوي پيداينه؛ داسي نه ده؛  شوى؟!!

ۍ شكمن دي، كوم دليل نه لري، هسي د شك په بيمارړه ا

    اخته دي.

   

    

    

   

    

  

  

    

     

    

څه په هغه ړى او پيدا كږ انسان او يقينًا چي مو -16

ږ د او موې وسوسه كوي، دى پرې چي خپل نفس ئېږو پوه

ڼ ښي او كيغه مهال چي ه -10ې يو، ږدړي تر رگ ورنغا

ړنه كوي، لوري ته ناست دوه ترالسه كوونكي السته راو

چمتو ې څ وينا نه وايي مگر دا چي خوا ته ئهي -18

 څارونكى وي.

 آيتونوې مباركو منكرينو ته د د د بياژوندون -(97-93)
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  ښووني دا دي:الر

 ړه له وونكى دئ، د ده د زپيدا كانسان د  تعالى هللا

 .ياالتو خبر دئوسوسو او خ

 ېر ډړي تر رگ هم غاهغه د د انسان ته  تعالى هللا

 ې دئ.ږدورن

  ڼ لوري ته داسي ې د ده ښي او كيد انسان خوا ته ئ

هر انسان ې نظارت دئ، د چي دنده ئې گمارلې دوه فرشت

ځي ې نه وې له خولڅ وينا ئهيڅه په دقت سره ثبتوي، 

تو څارونكى ناست او ليكلو ته چم ې گر دا چي خوا ته ئم

 .ې ثبتويئ

 سره د بياژوندون منكرينو ته  آيتونوې مباركو په د

په  حقيقت كي ړه ستاسو انكار ويل شوي چي د قيامت په ا

چي د ړى، هغه پيدا كې له هغه ذات انكار دئ چي انسان ئ

چي نه يوازي د ده ړه له وسوسو خبر دئ، هغه انسان د ز

د ده د هري د هري وينا منشأ ورته معلومه ده بلكي 

ې ټاكلې ې داسي فرشتوينا د ضبطولو او ليكلو لپاره ئ

ڼ لوري ته چمتو ناستي دي، د ده ښي او كيچي د ده 

 ې ليكي.  څه ئمراقبت كوي او هر 

  د انسان ته  تعالى آيت په پاى كي ويل شوي چي هللا 11د

 ې دئ، دا مطلب د قرآنږدېر ورنډړي تر رگ هم غاهغه د 

ټول ېلو الفاظو راغلى، ېالبكي په ب آيتونوېر په گڼ شم

ې ږدډېر نانسان ته  تعالى چي هللاې حقيقت تأكيد كوي پر د

 ږي او هللاېډله چي د اهل ظاهر په نامه ياددئ، يوه 

 ؛ې له انسان سره تشبيه كوياو افعال او صفات ئ تعالى

په تعبير كي له سختي ستونزي سره  آيتونوډول ا د د

د ړي، گڼي چي هغه تأويل كړ اته ځان ې مخامخ شي او د

په خپل علم سره  تعالى چي هللاړه وايي دغه آيت په ا

ې دئ، نه په خپل ذات سره؛ گواكي د اقرب ږدانسان ته ن

د  تعالى معنى اعلم ده او د آيت معنى دا ده چي هللا

 تعالى !  دوى ته وايو: كه هللا!پوه دئښه انسان پر حالت 

پر ې وايئ نو د اقرب ئچي تاسو څه ووايي هغه ښتى غو

ځايونو كي ړې وه، په نورو ې د اعلم صيغه راوئځاى به 

ې، ستاسو اصلي ې نه كارولې هم د قرب او معيت صيغبه ئ

له انسان سره تشبيه كوئ، دا  تعالى ستونزه دا ده چي هللا

هم پر عرش استوى  تعالى درته گرانه ده چي ومنئ چي هللا
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ځاى كي دئ او په هر ره ږ سې او په عين وخت كي له موړك

ځكه ې دئ، ږدړي تر رگ هم زيات ورنانسان ته د هغه د غا

داسي موندلى چي په يوه وخت كي يوازي په لوق ختاسو م

له مخلوق سره تشبيه  تعالى ېدى شي، هللاځاى كي اوسيوه 

د ځاى كي هغه آيتونه تأويلوئ چي تل په هر ځكه كوئ نو 

پر  تعالى هللاږ وايو: وپه حضور تأكيد لري، م تعالى هللا

او په عين وخت كي انسان ته د هغه تر ړې عرش استوى ك

ږ سره دئ، ځاى كي له موپه هر ې دئ او ږدړي زيات ورنغا

 تعالى ټ ته ورته شى دئ او نه د هللاخو نه عرش يوه ك

 ټ د انسان ناستي ته، او نه هللاېر يوه كاستوى پر عرش 

زمان محدود او مقيد  ېر په مكان اوڅد مخلوق په  تعالى

 دئ. 

   

    

    

     

   

    

    

     

   

   

        

ړ، گنده توگه( راوڅر)په ې سدي حقيقت د مرگ ب -15

او په  -20كوله، ې ډډه څه دي چي تا تردا همغه 

، ځ دهور وعيدهمغه د ړى شي، دا به پو كۍ كي شپېل

او هر نفس به په داسي توگه راشي چي له هغه  -21

يقينًا چي ته  -22گواه، او يو  يونكى وسره به يو بو

چي ړه ستا پرده مو اوچته كې نو په غفلت كي وې له د

  .ېزي وينن ستا سترگي تې له كبله به ئ

پيل شوى، ړه بحث په اړخ دلته د موضوع د بل ا -(91-66)

انسان د ې كي آيت پوري دوام كوي، په د 85دا بحث تر 

ېدو سره سم كي له پو كۍ شپېل پهځ گ، د قيامت په ورمر

ېدا، د حشر ميدان ته د ده ژوندي كد انسان بيا را
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ځينو ځينو دوزخ ته تگ او د ې وروسته د ېول، له محاسبب

كي  آيتونومباركو ېړل شوي، په پورتنيو څتگ جنت ته 

 ويل شوي: 

 په لوري د حقيقت د هغه ې سدي د مرگ سكرات او ب

ډډه كوله، مرگ ه منلو ې لانسان د سفر پيل دئ چي ده ئ

چي داسي ذات شته چي ښيي پړاو دئ، ړى د آخرت د سفر لوم

ړه كوي ېكې ته منقاد دئ، د ده د مرگ پرې ارادانسان ئ

 توان نه لري.مخالفت  دې او دى ئ

  كله چي د مرگ داعي د ده خوا ته راشي او پوه شي چي

ړۍ لوري ته د ده ېدلى او د بلي ند ده ژوند پاى ته رس

څه دئ چي تا دا همغه يل شوى ورته وبه ويل شي: سفر پ

ې ساتلو خو ځان دي ترښتلو كوله، تا مرگ نه غوې ډډه تر

ښي او رضاء خالف درته راغى، په هغه لوري دي ستا د خو

 . ې انكار كولوبيايي چي تا تر

 پو ۍ كي او په شپېلځ راشي بيا كله چي د قيامت ور

رته وبه ويل څي او ودوى به له قبرونو راپاړى شي، ك

ېرولئ ې وچي پيغمبرانو تر ځ دههمغه ور وعيدد شي: دا 

 .ې انكار كولواو تاسو تر

 ېول هر يو به په داسي توگه د هللا تعالى لوري ته ب

گواه، او يو  يېوونكى وچي له هغه سره به يو بږي ېك

ړ باسي او په لوري تللو ته اې د محشر يوه فرشته به ئ

شهادت وركوي، ده په دنيا  ړنوټولو كپر د ده به بله 

كي له دوو خبرو انكار كولو: د هللا په لوري تگ، له 

ړاندي په و تعالى بياژوندون او د هللاړيني وروسته م

ځكه به نن ېدل، محاسبه او مكافات او مجازات، نو ودر

گ ته ړاندي تيوه فرشته دى د خپل انتظار خالف مخ په و

 ي وركوي.گواهړنو پر كړ كوي او بله به د ده ا

 په غفلت كي ې ده ته به وويل شي: يقينًا چي ته له د

، پر خپلو سترگو دي د خپلو غلطو باورونو توره پرده ېو

ډډه څرگند حقيقت له اعتراف دي ې ې وه، پر دړولغو

ې ، د دړهاوس مو ستا هغه توره پرده اوچته ككوله، 

ې او هغه وشېزي ستا سترگي تېدو له كبله څيري ك دې پرد

ې، هغه و زې له ليدلو عاجچي په دنيا كي ئ ېش ىيدلڅه ل

 ې وه. ړولپرده تا په خپله پر خپلو سترگو غو
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چي له څه دي دا هغه ې ووايي: گى به ئڅناو هم -23

ېر كفر ډهر ړه تاسو دوا -24ما سره تيار حاضر دي، 

د همغه  -23ځوئ، كوونكى عنادگر په دوزخ كي وغور

هغه  -26ېرى كوونكى، شك كوونكى، ، تېر مانعډخير 

په شديد عذاب كي ې بل معبود نيولى، چي له هللا سره ئ

ږ ې زموې ووايي: ائگى به څنهم -20ځوئ، ې وغورئ

ى بلكي په خپله په ړړ كړاوي ته نه دئ اما سرغ ربه!

ړاندي زما په ووبه وايي:  -28ېروتني كي وو، ژوري ت

ړاندي مي ال له و چي كي حال داسي په ؛ړه مه كوئشخ

ږي، ېزما خوا ته وينا نه بدل -25ږلى وو، ېوعيد درل

   او زه پر خپلو بندگانو ظلم كوونكى نه يم. 

ږده كي د انسان د او آيتونوې مباركو د په -(68-61)

ځ حالت پړاو او د آخرت د منكرينو د هغي ورسفر يو بل 

ړ وي، خوا ته والبه ړاندي په و تعالى چي د هللا ځور شوىان

ې ې كوله، د دڅارنه ئچي د ده ې ړه فرشتې هغه دوائ

 څو برخي داسي دي: ې هيبتناكي صحن

 گى به څنړى شوي همضر كحاد ړاندي په وې د الهي محكم

چي له ما سره تيار حاضر دي، د څه دي دا هغه ووايي: 
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ې كه دا د شاهد فرشتېدى شي: دوه تعبيرونه كې الفاظو د

ړه شواهد دا چي د ده په اې دا ده وگڼو نو معنى ئ وينا

ې دا ې وينا وگڼو نو معنى ئې د سائق فرشتكه ئ دي او

ې او محاسب ړىك چي دا همغه كس دئ چي ما دلته حاضرده 

ځاى د )ما( حاضر دئ. خو د )من( پر ې ته او محاكم

   ې وينا ده.چي دا د شاهد فرشتښيي ړل راو

 ېر كفر ډړي: هر ړو فرشتو ته امر وكبه دوا تعالى هللا

ېر ډد خير همغه ځوئ، كوونكى عنادگر په دوزخ كي وغور

ې چي له هللا سره ئېرى كوونكى، شك كوونكى، هغه ، تمانع

ځوئ. لكه چي ې وغورپه شديد عذاب كي ئعبود نيولى، بل م

په گوته شوي چي له څو خصلتونه گورئ دلته د هغه چا 

چي له آخرت انكار په ښيي بياژوندون انكار كوي، او دا 

ېره ډ ېږوي،انسان كي دغه بد بد او كركجن خصلتونه ز

ېدونكى عناد او ناشكري، له حق او حقيقت سره نه پخال ك

ېرى، ر له چارو ممانعت، د نورو پر حقوقو تښمني، د خيد

ټولو ستر څرگندو حقائقو ته د شك په سترگه كتل، او تر 

او د هغه په  بل معبود نيولشرك او له هللا سره جرم 

د دغه  تعالى هللاځ به د قيامت په ورټول، ټيړاندي سر و

ې ړي: په شديد عذاب كي ئړه حكم وكستر مجرم په ا

 ځوئ.  وغور

  ې ووايي: گى به ئڅنچي همځل بيا ويل شوي دلته يو

ى بلكي په ړړ كړاوي ته نه دئ اما سرغ ږ ربه!ې زموا

چي دا ږي ړېښتنه راوالپوېروتني كي وو، خپله په ژوري ت

ې كه كوم بل قرين؟ د ۍ دوه فرشتگى دئ، مخكنڅنكوم هم

ته پام سره ويلى شو چي دا د انسان  نورو آيتونو قرآن

ې دى شرك، كفر، له دنيا كي ئڅنگى دئ چي په همهغه 

په  قرآنڅولى وو، گناهونو ته هاو ، طغيان آخرت انكار

ې چي د قيامت ړي ته اشاره كړكي هغي شخ ېر آيتونوڼ شمگ

ځ روانه ځ او حتى دوزخ كي به د دوزخيانو تر منپه ور

يو به بل مالمتوي، كشران به خپل مشران د خپلي وي، 

 اب مستحق گڼي، له هللاد دوه برابره عذېروتني عامل او ت

ې چي دوى ئړي به دوى ته د هغي گناه سزا هم غوا تعالى

وركوي او نوم ته د تخاصم اهل النار  ېدړل، ې الري كب

: دا د 73ص: النَّارِ  َأْهلِ  تخَاصمُ  لَحََق   َذِلك ِإنَّ  فرمايي: 

دلته له قرين د دوزخيانو  ړه يو حقيقت دئ.دوزخيانو شخ

د شرك او كفر لوري ې ي نورو ته ئهغه مشران مراد دي چ
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څول، د قيامت په ې طغيان ته هته بلنه وركوله، نور ئ

ې د په خپله ئړى ړ كځ به وايي: ما طغيان ته نه دئ اور

  .ړې وهړاوي الر غوره كطغيان او سرغ

 ؛ړه مه كوئشخړاندي زما په و ايي: فرموبه  تعالى هللا 

نه دئ، تر ځاى او وخت ړي اوس او دلته د تخاصم او شخ

ړي وئ، ما ځي له راتلو خبر كې ورد دړاندي مي وې د

 ېدونكي نه دي، ړي بدلېكدا پرړې، ړه كېكپله پرخ

  :  زما خوا ته

نه لري،  ږي، تخاصم او يو بل مالمتول گټهېوينا نه بدل

ړي نشي بدلولى، لكه چي د هللا سنن ثابت ېكپر تعالى د هللا

ړي او ويناوي ثابتي ېكپرې ږي همداسي ئېنه بدلدي او 

ېږي چي علم ړي بدلكېدي او تغيير نه مومي، د هغه چا پر

او سبا يوه خبره سمه ورته معلومه شي  نې ناقص وي، نئ

عالم  تعالى ړي، هللاې كپوه شي چي هغه سمه نه وه بدله ئ

ې بدلون نه ړه ئېكالغيب و الشهاده دئ، وينا او پر

پر خپلو بندگانو ظلم ې عادالنه وي، ړه ئېكهره پرمومي، 

  نه كوي. 

 )ې آيت دغه فقره ته مو پام وي چي د دې د

  ) ړوند د معراج ا

 گه راغلى چي گواكي هللاې توپه ديوه كمزوري روايت كي 

ړه نه يا په اېر ځونو د شمځني فرض لموند ور تعالى

ېر ې شمځوسو ئپنړه او له ه كړه بدلېكځله خپله پرځه پن

القول ل ې وفرمايل: ما يبدړ او بيا ئځو ته راكم كپن

ړي آيت ې د لومې تفصيل د االسراء سوراميد دئ د دلدى!! 

 په تفسير كي وگورئ. 
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ې؟ او وډك شچي دوزخ ته به ووايو: آيا ځ هغه ور -30

او جنت به  -31آيا مزيد څه شته؟! هغه به ووايي: 

له كوم لري والي پرته،  ړى شيې كږدمتقيانو ته ن

ږي، ېې وعده كچي له تاسو سره ئڅه دي دا هغه  -32

ښه )توبه كوونكي( او  يېدونكېر ستنډېر ډهر  له

رب په غياب كي  هغه چي له رحمن -33سره، ساتونكي 

 -34ړه سره راغلى، ېدلى او له انابت كوونكي زېرو

ځ ده، ېدو ورځئ، دا د تل پاته كۍ سره ورننوپه سالمت

ې چي دوى ئڅه وي دوى ته به په هغه كي هر هغه  -33

 ږ سره الزيات دي.له مو چي كي حال داسي ړي پهغوا

كي د دوزخ او دوزخيانو  آيتونوې مباركو په د -(81-85)

 ړه داسي ويل شوي:د جنت او جنتيانو په ا او

 ې؟ او هغه وډك شچي دوزخ ته به ووايو: آيا ځ هغه ور

وينا چي  ېد آيا مزيد څه شته؟! د دوزخ دبه ووايي: 

ړى دا ېدى شي، لوموايي )هل من مزيد( دوه تعبيرونه ك

چي آيا نور دوزخيان هم شته چي په ما كي واچول شي، او 

چي نور هم ځاى شته كي مزيد دوهم دا چي آيا په ما 

كي شيطان  ې ته په پام سره چي په قرآنړى شم، دقبول ك

دا وينا  تعالى هللاد او د ده انسي تابعينو او ملگرو ته 

ويلى شو چي ړم، ډك كړو چي جهنم به له تاسو دواې راغل

ې دا دئ د دوزخ د وينا دوهم تعبير دقيق دئ او مراد ئ

څ تش هيچي ې ډك شوى يم چي له دوزخيانو داسي تر خول

ځواب په كي نشته. خو دا چي آيا دا خطاب او ځاى را

ړو احتمال بايد ووايو چي د دوامجازي دئ كه حقيقي، 

به دوزخيان په  مكي دا هم راغلي چي جهن په قرآنشته، 

 :بليې ئځان لوري ته به د خپل نامه يادوي او 

     
                                            
 93-96المعارج: 

و ا ېې كړډډه ئاو  ړولېې اشا ئ چيبولي ځان ته هغه به 

 .ې ساتلې، بيا ئډول ئراغون



 

 

 

 

 

    ق                                                                                                                             

                                                                                        ې                                       پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

328 

 د دوى او جنت تر ړى شيې كږدجنت به متقيانو ته ن ،

 تعالى چي هللاڅه دي به كوم لري والي نه وي، دا هغه ځ من

ېر ډهغو سره چي  ړې، لهوعده كمؤمنانو سره د هغه له 

ېره توبه كوي، هغه ډږي او ېېر د خپل رب لوري ته ستنډ

گناه، غلطي او حرام كار ې نفس او شيطان كومي چي كله ئ

ښتني ته د د نفس او شيطان غوڅوي او وينا ته وه

څه ږي او هغه ېپل رب لوري ته ستنځاى د خېدو پر تسليم

ړې، هغه چي حفيظ وي، ښوونه كورته الرې چي خپل رب ئكوي 

ي په پام كي نيسي، د ديني حدودو او ښووند خپل رب الر

پر عهد ېږي، وي، پر خپلو ژمنو ودر ىښه ساتونكضوابطو 

ېدلى او ېروفا كوي، هغه چي له رحمن رب په غياب كي و

دوى ته به وويل شي: ړه سره راغلى، له انابت كوونكي ز

ځ ېدو ورځئ، دا د تل پاته كننو جنت تهۍ سره په سالمت

ې چي دوى ئڅه وي ده، دوى ته به په هغه كي هر هغه 

ټولو هغو نعمتونو له د ټولو جنتيانو ته ړي، غوا

بيا به هم له ړي، ې غواړه ئسره سره چي د دوى زوركولو 

 نعمتونه پاته وي.الزيات سره  تعالى هللا

    

    

   

    

     

     

   

    

څومره هغه نسلونه هالك ړاندي مو او تر دوى و -36

يد ول؛ له ېر شدډچي تر دوى په الس اچونو كي ړل ك

ې( )ئځى رونو ته ننوتل، آيا كوم پناه ې كبله ښاهمد

پند دئ چي ې كي هغه ته حتمًا چي په ديقينًا  -30وو، 

ږدي چي )په توجه ږ غو كي حال داسي ې وي او پهړه ئز

 سره( حاضر وي.

ړه ويل كي د قريشو په ا آيتونو ې مباركوپه د -(87-86)

 شوي:

  او د  ړيمغرور كك ځواد قريشو مشران هسي خپل زور
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څولي، نه گوري چي ې همسلمانانو په ضد زور زياتي ته ئ

چي تر ړل څومره هغه نسلونه هالك كړاندي مو تر دوى و

ځواك همدغه زور ېر شديد ول؛ ډكي الس اچونو دوى په 

ېوادونو نيولو د نورو هېري او ړل، پر نورو تمغرور ك

 ونهبريدې پاره ئښارونو د نيولو ل، د څولې وهته ئ

داسي آيا ې نازل شو، ونيول او عذاب پر تعالى ړل، هللاوك

 ژغورل شي؟!ړي او وچي پناه ورو ومومې وئځى پناه 

  او عبرت پند  دته چا هغه په دغو تاريخي پېښو كي

څاروي نه د  ؛ړه، د انسان زړه ويزې ړه ئدئ چي زدرس 

چي د تور ېزمن شي نه هغه هغه چي له حق وينا اغ ړه، ز

ېر وي، او هغه چا ته چي خبره په دقت سره څپه ڼي كا

ړه او زږدي چي ږ غوحق وينا ته  كي حال داسي پهاوري، 

 ې متوجه وي. ذهن ئ

  

  

    

    

      

   

    

   

     

  

     

څه او هغه  زمكه او آسمانونهږ او يقينًا چي مو -38

 پهړل پيدا كځو كي چي په دوى كي دي په شپږو ور

راباندي رانه غله، ني ستوماكومه  چي كي حال داسي

تر ې وايي او ړه چي دوى ئڅه صبر وكنو پر هغه  -35

پل ړاندي د خېدو وړاندي او تر )لمر( لولمر ختو و

ې او د شپې په يو -40رب په ستايني لگيا اوسه، 

 په سجدو پسي هم.برخي كي د هغه تسبيح وايه او 

 ښووني دا دي:الر آيتونوې مباركو د د -(83-31)

 چي په دوى كي څه او هغه  زمكه او آسمانونه ىتعال هللا

ې پر چي كي حال داسي پهړل پيدا كځو كي دي په شپږو ور
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گه د څند بياژوندون منكرين ستومانه شوى نه دئ، 

بيا راژوندي  زمكي خالق ذات د انسان له او آسمانونو

 كولو عاجز گڼي؟!  

 د مخالفينو د معاندانه تبليغاتو په ته  معلصهللا  رسول

ې: صبر كوه او د خپل رب په ښتني شودوه سپارندي ړاو

 تسبيح او ستايني لگيا اوسه.

  په گوته شوي: تر لمر څو وختونه د حمد او تسبيح

ه او برخ، د شپې يوه ړانديېدو وتر لمر لو ،ړانديختو و

ېږي چي دلته د تسبيح او ې معلومله سجدو وروسته. له د

ځ، فجر لمون ړاندي دتر لمر ختو وئ، دځ حمد مراد لمون

 ځونهگر لمونښين او مازديړاندي د ماسپېدو وتر لمر لو

ځونه افاده ښام او ماخستن لمونه د مابرخد شپې يوه  او

څه ده، كوي، خو دا چي تر سجدو وروسته د تسبيح معنى 

 و تعبيرونه درلودى شو: څ

، او له سجدو وروسته ځ دئدلته د سجود مراد لمون .9

ږي ېځه وروسته ويل كر لمانتسبيح هغه تسبيحات دي چي ت

ځه ې په رواياتو كي مومو، لكه له فرض لماناو تفصيل ئ

ځله هللا  83ځله الحمد هلل،  88ځله سبحان هللا،  88وروسته 

ځه ې ته ورته نور تسبيحات، كه سجود د لماناكبر، او د

چي يوازي يو ركعت ې دا ده په معنى ونيسو نو معنى ئ

يوه ركعت كي سجود )تر په ځكه گڼلى ځ نشو بشپړ لمون

ې( نه وي بلكي يوازي سجدتين )دوه سجدې( دوه زياتي سجد

 وي.

ې وروسته تسبيح ويل دي، او په ې له هري سجدئمراد  .6

ې چي د دوو سجدو تر هغو تسبيحاتو ته اشاره شوسره ې د

 .ږيېځ ويل كمن

ېوتو وخت دئ، د ادبار السجود مراد د ستورو د پر .8

په ې، او ې سره تشبيه شوجدېوتا له سستورو پرد يعنى 

، دا مطلب د الطور ېځ ته اشاره شود تهجد لمونسره ې د

   ې صيغه راغلى:په دې كي په سور

   

   ې برخي كي د او د شپې په يو

په ړولو( د ادبار )شا اهغه تسبيح وايه او د ستورو 

    وخت كي هم.

څو ړاندي په پام سره چي تر ادبار السجود وته ې د

تر لمر  ،ړانديوختونه په گوته شوي، تر لمر ختو و
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ځ د تر من ه، د آيتونوبرخ، د شپې يوه ړانديېدو ولو

چي دا )ادبار السجود( هم د ښتنه دا ده ړاو او نظم غوت

 ېر وخت وي.څنورو په 

   

    

   

   

    

    

   

    

    

    

    

   

   

   

   

ځاى ې ږدچي منادي به له نځ او واوره؛ هغه ور -41

گه به هغه تو ېښتينځ چي په رهغه ور -42ړي، ږ كغ

يقينًا  -43ځ ده، چيغه اوري، همدا د بياراوتلو ور

ږ لوري ته ړ كول كوو او زموژوندي كول او مږ چي مو

چوي ې وچي زمكه به داسي ترځ هغه ور -44 ېدا ده.ستن

سان آږ پر موڅون دا پاچي دوى به تلوار كوونكي وي، 

ې وايي، ښه پوه يو چي دوى ئڅه ږ په هغه مو -43دئ، 

 ې، نو هغه ته په قرآنې جبر كوونكى نه يپراو ته 

 ېږي.ېرچي زما له وعيد وړه سره پند ورك

 ښووني دا دي:الر آيتونوې مباركو د د -(41-43)

 خپل هر مخاطب ته وايي: په غور سره  دلته قرآن

چي منادي به له ې ده ومرو راتلونكهرځ واوره؛ هغه ور

گېري چي دا منادي څوك به داسي انهر ړي، ږ كځاى غې ږدن

ړه ځ د دغه منادي لوې ورټول به په دې خوا ته دئ، ئ

چيغه په سمه توگه اوري، د ده بلني ته به لبيك وايي، 

وي ځ همدا به د بياراوتلو هغه ورځي، له قبرونو به راو
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 .ې انكار كويځيني ترچي نن 

 ړه كوي، د ېكدئ چي د ژوند او مرگ پر تعالى دا خو هللا

ړې هغه ذات چي نن له م ده.د ده لوري ته ېدا ستنټولو 

ژوي د ده په ټول ژوي پيدا كوي، هغه چي ډول ډول خاوري 

ړي، د اراده او له هغو سننو سره سم مري چي ده وضع ك

ټول ناچار د ړاوي توان نه لري، ړي د سرغېكگ له پرمر

ټول انسانان بيا ه لور درومي، همدا ذات به ده پ

ژوندي كوي. ولي بياژوندون گران او محال درته را

 ! ېښي؟!بر

  بياژوندون او له قبرونو راوتل به داسي وي چي زمكه

به د انسانانو په راوتلو سره چوي او انسانان به په 

ږ ې تالندي غهمغسي لكه چي نن د يوځي، تلوار سره راو

ټي پيل شي، تر خاورو الندي بوېدل شي، د باران ور

ټكى خاورين پوړي، د زمكي ږي، وده وكېځوخوراژوندي شي، 

ټو سره ې بوړه سر راوباسي، په همدد زمكي له زوچوي او 

 ،ږيېټوكژر ژر راټي د زمكي خاورين پوستكى چوي او بو

گه د بياژوندون ې توچي اوس په مسلسل او پر له پسلكه 

ې ته تر د تعالى ژوندون هللابياځي شاهد يو د قيامت د ور

ې ده چي ځ حتمًا راتلونكهغه ور ېر آسان دئ.ډهم 

 ځي،انسانان به ژر ژر او په تلوار سره له زمكي راو

  په پسرلي كي له زمكي سر راباسي. ټيداسي لكه چي بو

 تر  تعالى چي د هللاړى شوى ته اطمئنان ورك ّـ هللا رسول

چي ستا ېږي ښه پوهڅه ه هغپه ې، رعايت او عنايت الندي ي

، د دوى د تبليغاتو او مخالفتونو پروا ې واييئښمنان د

 مه كوه.

 ته ويل شوي: ستا دنده دا نه ده چي دوى د  ّـ هللا رسول

ړې، له مخالفتونو او غلطو تبليغاتو ړ كحق منلو ته ا

ړې، ته پر دغو منكرينو باندي خپله خبره په ې منصرف كئ

 دنده دا ده چي په قرآن ستاې، زور او جبر سره نه من

 چي د هللاړې سره هغه چا ته د قيامت د راتلو يادونه وك

  ږي.   ېېرښونو وله گوا تعالى

ې ې سوردوه وروستي آيتونه د دې لكه چي گورئ د سور

ې له ږدي او د سورړاندي په وږ جامع تتمه او خالصه زمو

ې دئ پر دې تأكيد ئ ړيكي لري،ژوري اښوونو سره ټولو الر

ې ده چي انسانان به ژر ژر او ځ حتمًا راتلونكهغه ور چي
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چي په  ټيداسي لكه بو ځي،په تلوار سره له زمكي راو

ټولي پسرلي كي له زمكي سر راباسي، همدا موضوع په 

ې، همدا راز لكه ېړل شوڅې كي په مختلفو الفاظو سور

ته ويل شوي چي د دوى د  معلص هللا څنگه چي دلته رسول

فتونو پروا مه كوه، ستا دنده دا نه تبليغاتو او مخال

ړې، دنده دي دا ده چي په ړ كده چي دوى د حق منلو ته ا

چي ړې سره هغه چا ته د قيامت د راتلو يادونه وك قرآن

په سر كي هم ې ږي، د سورېېرښونو وله گوا تعالى د هللا

ې پرتمين قرآن، نه؛ بلكي له دې ويل شوي:  قسم پر د

ښونكى ورغى، نو گواځه يو له منچي د دوى  ېښ شولهكبله 

چي ومرو او كافرانو وويل: دا خو عجيب شى دئ، آيا كله 

  . ېدل ديخاوري وو؟! دا خو )له امكان( لري بيا راستن

 
سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الذاريات

 ژندنه:پېې د سور

( دئ چي همدا سوره الذاريات)ې نوم ي سورې مباركد د

آيتونو  څلوروړيو لومد ، آيتونه لري 71 ې،پيل شو ېپر

ې سپځو ورند پته،  (ذرواً )ړي آيت د لومې فواصل ئ

د لسم ې )صادق( او )حُبك( ته او د نورو ئې ئ آيتونو

 دو د دولسم آيت )الدين( ته ورته دي، آيت )خراصون( ا

چي د مكي هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئو اوآيتون

 . كي نازل شويكلونو ړيو لومدور په 

ې، د پيل شوڅلورو قسمونو دا مباركه سوره په 

 : په پاى كي ويل شويقسمونو 

    

    :شكه چي له ېب

د قيامت د )او دين  ده نېيتاسو سره كېدونكي وعده رښت

همدا  .ئد ىواقع كېدونكحتمًا  مكافات او مجازات(ځي ور

ې آيتونه ئټول ، هدد بحث اصلي موضوع ې سورې مطلب د د

پر دغي اساسي خبري تركيز كوي چي د قيامت او 

ې ده او مكافات او مجازات حتمًا ښتينبياژوندون وعده ر

خالصه په  آيتونو مباركوټولو ې د ېږي، د سوررسره كت

 ې:گه راغلې توآخري آيت كي په د

    

     :

ړى؛ د ې كنو هغو ته به افسوسناك حالت وي چي كفر ئ

  ږي.ېې وركول كچي وعده ئځي له كبله خپلي هغي ور

څېړل كي دا موضوع  آيتونو مباركويو ړلكه چي په لوم

ستا ې؛ تاسو به وگورئ چي په دولسم آيت كي راغلي: شو

ځ به كوي چي دا د مكافات او مجازات ور نهښتمخاطبين پو

ې د دوى دچي دوى به په اور معذب شي، ځ ركله وي، هغه و
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ځواب ويل شوى او د دوى د اقناع لپاره په ښتني ته پو

د هغو ولسونو ړاندي شوي، ئل وې كي مضبوط دالټولي سور

چي د كفر، ظلم او له قيامت د انكار له ې يادونه شو

قوم،  معلصكبله په الهي عذاب اخته شوي، لكه د لوط 

، په قوم معلصفرعونيان، عاديان، ثموديان او د نوح 

ښي، د آسمان او زمكي تر ې نكي خور زمكي او آسمانونو

وجود كي  ژور تنسيق، په خپله د انسان پهځ دقيق او من

د ده د خالق او پالونكي رب د قدرت او صفاتو مظاهر د 

څ چي هي ړاندي شويداسي قانع كوونكو دالئلو په توگه و

 ې انكار نشي كولى. عقلمن انسان تر
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بيا د  -2د خورولو په حال كي،  نكوووپه خورقسم  -1

 ۍپه آسانبيا  -3، ړونكوپر شا و يټېپدرانه 

 -3، وكونشېپه وبيا د يوه كار  -4، ځېدونكوخو

 -6 ده وعده رښتينې شكه چي له تاسو سره كېدونكېېب

  .ئد ىواقع كېدونكاو دين )مكافات او مجازات( حتمًا 

ړيو ې په لوميات د سوررد الذالكه چي گورئ  -(9-7)

په ې: ړه شوڅلورو شيانو لوكي په  څلورو آيتونو

الذاريات، الحامالت، الجاريات او المقسمات او له 

 ي:قسمونو وروسته ويل شو

    

     :شكه ېب

د )او دين  ده نېيوعده رښت ېچي له تاسو سره كېدونك

 ىواقع كېدونكحتمًا  مكافات او مجازات(ځي قيامت د ور

 .ئد

ړه شوې او دا څه لوڅه په دلته  گورو چيراشئ و

وعده قيامت د  چي يپدې خبري شهادت وركوگه څنقسمونه 

 ده؟ ېنكواقع كېدوهرو مرو او  نېيرښت

 پام كي ولرو:په خبري بايد څو 

 دلته د يوه  د بيان له فحوى او انداز معلومېږي چي

په وروستيو دريو ړه شوې، څلورو حالتونو لوپه شي 

 . گوته كويپه همدا خبره تورى  (ءفا)آيتونو كي د 
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  ب ته جوت گند، واضح او د قرآن هرمخاطڅردا شى بايد

 وي. 

 څه ئې  ړو چيټه وكپه قرآن كي د دې لبايد  ىړلوم

حمل  ىټپيشيندل كوي، دروند  ړي چيپدې صفاتو ياد ك

لو دنده څه د وېشي او د يوه ځېږخو ۍپه آسانكوي، 

 ترسره كوي؟

  پاره واضح دليل وي چيل ءدعاادا شى بايد د دې 

 ىده او حساب كتاب تر سره كېدونك نېيشوې وعده رښت)

 ئ(د

گڼ شمېر آيتونو كي په ړو نو كه قرآن ته مراجعه وك

 چي ړيو ياد كصفات بادونه ئې په همدې به ومومو چي

لري لري سيمو ته ئې په سر اخلي، ړي شيندي، ورېځي دو

ي، د باران د ورولو په بېلو بېلو لوريو ئې وېشړي، و

 ۍژوندمكه رازړه پدې باران سره مبيا  ي، چيسبب كېږ

شمېر  ڼگپه . او قرآن يكېږټي راشنه و بووني ا او يكېږ

ژوندي كېدو په رامكي ز ېړباران سره د م پهآيتونو كي 

ژوندي تاسو به هم دغسي بيا را استدالل كوي او وايي چي

  ونه دي:څو آيتونه ئې مثالدا  .كېږئ

   

    

     

    

   

    

    

   

                                                                                                                  

 56االعراف:

پل رحمت )باران( خ ترچي بادونه او دى هغه ذات دئ 

 يېځور ېچي درن، تر هغه لېږيگه توپه ري ېد زړاندي و

په په لوري ئې وخوځوو، نو  يټوبټاړه د م، چتي كړياو

سره هرراز ميوې هغه سره اوبه راووروو او پدې 

 .ئپند واخل ښاييراباسو،  ، همداراز به مړيراوباسو

 څو مهمو خبرو تأكيد كوي:په آيت  دا مبارك

  هغو  ، ورېځيخوځېږيپه حكم بادونه د ده چي هغه ذات

گي او ستر يړباران ته اچي لرو لرو سيمو ته انتقالوي 
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په همدې باران سره په هغوى باران وروي او په الر دي، 

او ميوې راشنې كوي، همدا  ېړه راز راز دانزمكي له زد 

 ژوندي كوي.همداسي بيا را ذات به مړي

  په ذريعه د بيا ۍ ځ د يوې سيلهره ورچي تاسو

گه د قيامت څننو  ؛گورئگو پلو سترپه خ يگلېژوندون ب

ۍ هري سيل لهېښي؟ گران برژوندون درته ځ بيا په ور

پيل كېدل خو بايد تاسو ته هره ۍ ړژوندون د لوروسته د 

  .ىځ دريادولبه د قيامت ورېش

  ې باران پسۍ او وريلې سپه يوړه زمكه مچي هغه ذات

هم ې راباسي، تا ډول نياتات ترډول ۍ كوي او ژوندسره 

  كولى شي. ژوندى ېرته راب

    

   

    

    

    

     

                                             

 35الكهف:

هغه چي داسي دئ لكه ړه ېر كژوند مثال ورته تد دنيايي 

د ې سره په همداو  له آسمانه راووروو ېئږ چي مواوبه 

شي  ژر( داسي مات ماتاو )ږي، ېټوكراو ڼگڼ گټي بوزمكي 

 څه توانمن دئ، په هر ځوي، او هللا ې الوچي باد ئ
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 30-33الروم: 

ځوي، ځي خوېورچي ږي ېلراۍ سيلدغه چي هللا همغه ذات دئ 

او ې ورې خورې په آسمان كي ئړي چي غواگه ې څنبيا ئ

 ځيڅكي راوڅاې ځه ئله من چي ېگورړي، بيا كې ټټوې ټټو

ې چي دى ئورسوي گانو ته پلو هغو بندې خچي كله ئاو 

چي ي په داسي حال كږي، ېخوشحالې( پرپه )څاړي؛ ناغوا

ناهيلي ول. نو د هللا د  ږيېې وورپرړاندي چي ې وتر د

ې ړيني ئگه زمكه له مڅنچي گوره رحمت آثارو ته و

ژوندى ړو چي همدا ذات د مۍ كوي، يقينًا ژوندوروسته را

  ښه توانمن دئ.څه پر هر كوونكى دئ، او هغه 

   

   

    

    

    

                                                                                                                             

 1فاطر:

ورېځي  ل چيلېږوئې را نهبادو او هللا هغه ذات دئ چي

، بيا مو ېپه لور مو بوتلټوبي ټاړه ځوي، نو د مخو

ېدا خورړه، ك ۍژوندوروسته پرې راله مړيني ې د هغمكه ز

 ژوندون( به همداسي وي.  بيا)

  ځواب كي دوه خبري شوې: له تاسو سره د قسمونو په

ځي مكافات د قيامت د ور)ده. اودين  نېيشوې وعده رښت

 ئ.د ىاقع كېدونكو (او مجازات

  او خورولو  لودد بادونو د شيند قسمونو په سر كي

صفت ته اشاره شوې او په پاى كي د تقسيم او وېشلو 

ځ د دې دنيا د قيامت په ورصفت ئې د  ىړصفت، لوم

تى صفت ئې د مكافات او سره او وروس ېختمېدو له صحن

گوي، شيندونكي بادونه ړخ لمجازات له قضيي سره ا

تقسيموونكي بادونه هرچا او هري ړوي او راوالطوفانونه 

، يو پدې داللت كوي دويسيمي ته خپله مناسبه برخه لېږ

چي په يوه ستر ورانوونكي طوفان سره به دا دنيا 

بل پدې چي له هرچا سره به مناسبه معامله  ي اوختمېږ

  ي او مكافات مجازات به تحقق مومي.ترسره كېږ

ي سره تقسيم شي، په زه ورېځي گورم چي په آسمان ك

بېلو بېلو الرو رواني شي، هري خوا ته يوه مناسبه برخه 
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په آوارو  ډېري واوري ووروي اوپه غرونو  ي،ېږځوخو

ډېرو واورو ته باران، هلته د ضرورت په اندازه مكو ز

كافي مقدار ذخيره شي او بيا په دوبي څو ضرورت دئ تر 

او ويالو په كي ورو ورو ويلي شي او د چينو، كاريزونو 

ي او په هغه وخت كي انسان، حيوان او ڼه كي وبهېږب

خو په آوارو  ،يړي چي بارانونه نه ورېږړوبه كنبات خ

همدا كار ړتيا زياته وي او ورېځي سيمو كي باران ته ا

 كوي!!

ړو قسمونو شرح او كه لدې سره سره چي قرآن د نومو

 پليله خپورته شي او راڅوك ، ديږږ مخي ته مونز رتفسي

ړي كرأيي او خيال دغو قسمونو ته داسي تعبير وړاندي 

څه دليل لري او نه د قسمونو او ورته ن نه له قرآ چي

پر قرآن ښودلى شي، نو ړاو او تځ ئې ارتباط ځواب ترمن

څ داسي تعبيرونو ته هي د ايمان تقاضا خو دا ده چي

  ړو.اعتناء ونك

  

    

    

     

   

      

 يقينًا چي -8باندي،  آسمان د الرو خاوندقسم  -0

ږي ېړول كې اهغه تر -5، په مختلفي وينا كي يئتاسو 

ټكل دروغجن ا داړه دي وي م -10ړول شوى، چي ا

 .ېخوده ديچي په ژور جهالت كي بهغه  -11، كوونكي

پر ړي شاهد يو، بلي لوې د يو دلته د قرآن -(6-99)

ې اشاره شوې گړي صفت ته ئځانې او يوه ړه شوآسمان لو

ې باندي او ورپس آسمان د الرو خاوندقسم او ويل شوي: 

 په مختلفي وينا كي ياست.تاسو  يقينًا چيويل شوي: 

څه تر ړه په اځ ئې د ارتباط ځواب ترمنقسم او د 

 ټكي واضح شي:څو بايد ړاندي وويلو 

 بايد داسي  ئ؛د الرو خاوند د د آسمان دا صفت چي

مخاطب ته قابل درك او  هرد قرآن  گند صفت وي چيڅر

 قابل فهم وي.
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 شي چي صفت استدالل سره بايد دا خبره ثابته كړى پدې 

 ينو باور د حقيقت خالف دئ.فړه د مخالژوندون په اد بيا

 په هغه الري په آسمان كي يوازي ړو نو ږ دقت وككه ل

ستوري او آسماني اجرام پرې درومي، له  ځي چينظر را

پاره بېله بېله د آسمان د هر ستورى ل پرته چيهغو الرو 

خوا بلي خوا ته له انحراف هر ستورى يوې  او شوې ېټاكل

يدلى. قرآن د لمر او پكي درومي، نوري الري نشو لپرته 

پل خپل خاص فلك او په خهر يو  په هكله وايي چيۍ ږمسپو

 مدار كي درومي: 

    

  

     

                    :88االنبياء  

ې ئ ۍږمپواو س ، لمرځور ،پهشچي او دى هغه ذات دئ 

 په يوه فلك كي المبو وهيهر يو چي داسي  ،ړلپيدا ك

 .ځي()خو

     

    

     

      
 40يس: 

ځ پر ورپه ړي او نه شۍ الندي كږمپوچي سښايي نه لمر ته 

پل فلك كي المبي پل خپه خده، او هر يو  ېېدونكړاندي كو

 په فضاء كي درومي(.)

 دا مبارك آيت وايي:
 ړي مداره د گځانپل ۍ د جذبولو، له خږمپولمر د س

په مدار كي ې د ايستلو فرصت نه ترالسه كوي، يو د بل هغ

هر يو په خپل مسير كي خوځېږي، د دوى ترمنځ ځي، نه ننو

ې اځي، په دې وسيع كائنات كي دا بټكر او تصادم نه ر

ېره اجرام، هر يو په يوه معين مدار كي خوځېږي، يو شم

، بل نه مومي چي له هغه سره ټكر وكړي او هغه جذب كړي

هر يو خپل حد پېژني، له هغه تېرى او تجاوز نشي كولى، 

مدار او مستقر بل لوري ته ټاكلي نه لمر له خپل 

ار كي داخليدلى شي او خوځېدلى شي او د سپوږمۍ په مد

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 

لري، دا څنگه  اندازه د تجاوز او تېري توان نهذرې په 

 محكوم او مقهور دي؟ړاندي په وې چا د اراداو د 

ې او منظمه پسپرله په زرگونه كاله چي لمر گورئ 

له يوه ځايه طلوع كوي او په يوه ځاى كي غروب  ؛گهتو

كوي او له هغه  ىپلكوي!! دغه معين مسير طوعًا او كرهًا 

 يوه خوا بله خوا د انحراف قدرت نه لري، دا څوك اداره

كوي؟ دا په وسيع آسمان كي د ستورو ترمنځ ټكر او 

يو د بل مسير ته نه داخلېږي؟  ينه راځي؟ ول يتصادم ول

مسير كي څوك اداره كوي؟ د دې تر خپل دا هر يو په خپل 

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 

له هغه يوه او  خوځېږي او يو انچمعين مدار كي په خپل 

 ته انحراف نشي كولى؟! لوري بل 

چي ورته ژني ېپحد پل هغه همدا راز شپه او ورځ خ

او نه ږي ېږدټاكل شوى، له هغه تېرى نشي كولى، نه او

ه له بلي سبقت نه كوي چي د شپې پر ځاى هم لنډېږي، يو

يوه له بلي ځاى شپه راشي او  ورځ راشي يا د ورځي پر

سبقت وكړي، بلكي هره يوه خپل حد پېژني او په خپل وخت 

 كي راځي. 

د ثبوت لپاره كفايت نه كوي  آيا دا دليل د دې خبري

اداره كوي، او هر څه د ټولواك چي دا هر څه يو مالك 

 هغه مالك هللا د ارادې په وړاندي محكوم او مقهور دي؟

آسمان په  ځير شو نو راته جوته به شي چي دږ كه ل

دي، د آسمان  ېځېدلېږ كي د ملياردونو اجرامو الري غغ

 دئ ) صفتډېر موزون او مناسب لپاره دا صفت 

.)د الرو خاوند : 
  خور او ستر آسمان كي، دا دقيق او كلك نظم، دا پدې

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

دي پرېږي او نه كېږ ىمخنيو ټكر ئېله تصادم او ي، كېږ

په ړي، يو د بل ړه جذب كواړه ستر ستر ستوري وا چي

پدې داللت دا ډ شي، ډ وگڅه سره هر  مدار كي داخل شي او

هوده او ېعالم كي نظم حاكم دئ، خوشى او بپدې  كوي چي

 ودل شوى،پرېښ ئمخي ته ند پيدا شوى، خپلي بې هدفه ندئ

په واك څه ئې هر ي چيداسي واكمن ذات اداره كو ټولدا 
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   څه قادر دئ. په هر كي دي او 

ړاو ځ ئې تځواب ترمنله دې شرحي وروسته د قسم او 

په  له قيامت منكر انسان چيډېره آساني موندلى شو. په 

څه وايي، دا له هغه څه باور لري او د دې باور له مخي 

هر لدې منظم او ستر آسمان  سره اختالف لري چيڅه 

پوهي خاوند ئي ترالسه هر د عقل او او  گور انسانستر

څه څه داللت كوي او دوى د دې خالف بل په يوه كوي، دا 

وايي، دوى عالم بې هدفه، بې مقصده، نامنظمه، خپلي 

نه خالق لري او  ، چيگڼيمجموعه  شوې ودلپرېښمخي ته 

همدا  او اداره كوونكى!!ځواكمن ساتونكى نه واكمن او 

ې انكار ته امت او الهي محاسبې له قيغلطه انگېرنه ئ

پدې بې شمېره الرو باندي تياروي خو آسمان او د آسمان 

څه حكم په بل ټه تصور خالف بنستلونكي ستوري د دې بې 

څرگند حقيقت به يوازي هغه انكار كوي او ې له د كوي.

له  ،ې بدل شويچي معيارونه ئي ږېول كړبل لوري ته به ا

سالم انساني  او ړول شوىې مخ بل لوري ته اسمي الري ئ

گمان د تل دروغجن او ې قضاوتونه ئږ شوى، كوې فطرت ئ

ټكل اړه دي وي دا دروغجن م ټكل له مخي وي،او ا

 .ېخوده ديچي په ژور جهالت كي بهغه  ،كوونكي

   

    

    

   

   

    

ځ به كله چي دا د مكافات او مجازات ورښتي پو -12

د  -14چي دوى به په اور معذب شي، ځ رهغه و -13وي، 

چي تاسو په  يڅه دڅكئ؛ دا هغه ې خوند وخپلي فتن

  ښتلو.تلوار غو

ړه په اينو دا مبارك آيتونه د قيامت د منكر -(12-14)

مكافات او ې او نه كوي چي دا د محاسبښتپووايي: دوى 

ښتنه كوي له هغه وروسته دا پو ؟ځ به كله ويمجازات ور

ډېر مضبوط او انكار نه كي  چي په مخكنيو آيتونو

چي ځاى پر ې ړاندي شوي، خو د دمنونكي دالئل دوى ته و

ړي د استنكار په توگه ې رد كدا دالئل يا ومني او يا ئ
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پوري رانه غى، ځي، ولي تر نن وايي: قيامت به كله را

پيغمبران راغلي او هر يوه د قيامت د ېر دا گڼ شم

ښتيا نه شوه؟!! د دوى ولي يوه هم ر ؛ړېراتلو خبره ك

هغه چي په دغو مضبوطو عقلي ځواب كي ويل شوي: په 

په ځ ه چي هغه ورږدې ې ئپر ؛ېږيدالئلو هم نه قانع ك

چي دوى به په اور معذب ځ رهغه و خپلو سترگو وگوري،

څكئ؛ هغه ې خوند وشي، او ورته وبه ويل شي: د خپلي فتن

ې فتنه چي ستاسو غلط باورونه او له قيامت انكار ئ

ړئ، دا ې ورسره مخامخ كهغه عذاب چي دغي فتنباعث شو، 

، تاسو له الهي ښتلوچي تاسو په تلوار غو يڅه دهمغه 

او ويل مو: كه الهي مكافات او مجازات انكار كولو 

ډېږي، دا دئ ځنمحاسبه او مجازات حقيقت لري نو ولي 

  ترسره شوه!!ښتنه ستاسو غو

    

    

    

   

   

    

  

  

   

  

  

  

يقينًا چي متقيان به په جنتونو او چينو كي  -13 

 ي،ړوركچي د دوى رب څه به ترالسه كوي هغه  -16وي، 

ږ برخه به شپې لد  -10ېكان ول، ړاندي نې ودوى تر د

ې مغفرت او سحر مهال به ئ -18ېوتل، پرړخ په ا

ې د سائل او محروم په مالونو كي ئاو  -15ښتو، غو

  گړى حق وو.ځانپاره ل

كي متقيان او په جنت  آيتونوې مباركو په د -(13-15)

 ځور شوى:كي د دوى حالت داسي ان

 ،متقيان به په جنتونو او چينو كي وي 
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  ي،ړوركچي د دوى رب كوي څه به ترالسه هغه  

 ېكان ول، ړاندي نې ودوى تر د 

 ېوتل، پرړخ د خوب لپاره په اږ برخه به د شپې ل 

 له خپل رب مغفرت سحر مهال ې ې به ئخو سره له د

 ښتو، غو

  گړى ځانپاره ې د سائل او محروم لپه مالونو كي ئاو

  حق وو. 

   

   

    

   

   

   

   

    

  

ېري ډاو په زمكي كي د يقين كوونكو لپاره  -20

ل وجود كي هم، او ستاسو په خپ -21ښي دي، گندي نڅر

او په آسمان كي  -22نو آيا سترگورتيا نه كوئ، 

ېږي، چي وعده ئي دركول كڅه ستاسو رزق دئ او هغه 

پر رب قسم چي دا په يقيني نو د آسمان او زمكي  -23

  توگه داسي حقيقت دئ لكه چي تاسو خبري كوئ.

 ږ ته وايي:مودا مبارك آيتونه  -(20-23)

  گندي څرېري ډنكو لپاره په زمكي كي د يقين كووهم

ستاسو په خپل وجود كي، نو آيا هم او ښي دي ن

چي څه ته د زمكي هر لوري او هر سترگورتيا نه كوئ، 

ي چي ږ وايتاسو ته به د حال په ژبه په جگ غ ځير شئ

هر ې عليم او حكيم رب دئ، خالق، پالونكى او ساتونكى ئ

لگي ېېدو ببياژوندي كړيني وروسته د لوري ته به له م

پيدا كوي، ړې خاوري وگورئ، همغه رب دئ چي ژوي له م

ومري او بيا راژوندي شي، د انسان په خپل ټي او وني بو

د صفاتو مظاهر گورو، له خاوري د  تعالى وجود كي د هللا

ړۍ د ند مور د رحم له  ېټېې نټاكلپه ښت، ده پيداي
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ړښت د ده وده له ماشومتوب تر زته د ده تگ، ړۍ دنيا ن

ناچاري او په  ړاندي د دهروج او زوال، د مرگ په واو ع

ښي گندي نڅرگ داعي ته لبيك ويل، هغه ېټې د مرې نټاكل

چي د بصيرت خاوندانو ته د ايمان او يقين تلقين  دي

ې په سر كي ويل شوي د بصيرت ې سورچي د دڅه كوي، 

څه ترالسه كوي او هم د م د زمكي له هر هې خاوندان ئ

چي خالق ښيي انسان سترگي لري او دا . ړښتانسان له جو

ځ د قضاوت كولو ښه او بد تر منې بصير دئ، انسان د ئ

صفت متصف ې په دې حتمًا چي خالق ئښيي صفت لري او دا 

د علم د صفت مظهر دئ، د  تعالى دئ، د انسان علم د هللا

پراخ، دقيق ړښت كي د علم او حكمت دومره انسان په جو

ږ ته وايي: ږ مورو چي په جگ غاو حيرانوونكي مظاهر گو

په توگه د ې عليم او حكيم ذات دئ، د مثال خالق ئ

ړه ټونو جوانسان سترگه دومره ظريفه او پر علمي بنس

ډ شي، ټول ساينسپوهان راغونړۍ چي كه د نې وسيله ده شو

پر مخ تللي وسائل په واك كي ټول يويشتمي پېړۍ د 

ځ كاله شپه ور په يوه مجهز البراتوار كي سلړى شي، ورك

ې چي د سترگي د يوړولى ړي؛ داسي وسيله نشي جوكار وك

د انسان دماغ دومره ړى شي، ړې برخي كار تر سره كو

ټول پر مختللي ړۍ پېچلى نظام دئ چي كه د ن

ې ړئ او داسي ستر كامپيوتر ترډ ككامپيوترونه راغون

ځاى ښار په اندازه څېر ستر چي د نيويارك په ړئ ړ كجو

چي د څه نشي كولى پيوتر دومره همدا ستر كم ونيسي نو

د انسان د ويني سپين ې كوي، انسان د مغز يوه برخه ئ

كرويات د ميكروبونو په تشخيص او د هغوى په ضد د 

ړۍ ستر ضروري دوا په توليد كي دومره مهارت لري چي د ن

ۍ ې د توليد ستري ستري كمپنستر البراتوارونه او د ادوي

    ې عاجز دي.  تر

 په آسمان كي ې ړه ئېكپرځي، ستاسو رزق له آسمانه را

ټولو ڼا او تودوخه چي د رزق تر ېږي، اوبه او د لمر رك

ېدو اساسي ټوكو د راو دانېوو اټو، مد بومهم توكي او 

او آسمان چي ښيي عوامل دي له آسمان رادرومي، او دا 

ځ دا زمكه د يوه خالق له لوري پيدا شوي، د دوى تر من

 ې.ځته شوږي د ده له لوري رامنو همغتنسيق ا

 ذات له لوري دي چي همدا نن له غه مې د هد جنت وعد

 زمكي تاسو ته روزي دركوي.  او آسمان
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  پر رب قسم چي دا په يقيني نو د آسمان او زمكي

توگه داسي حقيقت دئ لكه چي تاسو خبري كوئ، په زمكي 

ې او آسمان كي د ربوبيت مظاهر شهادت وركوي چي د د

داسي څرگند حقيقت دئ او ې وينا يو ې په سر كي راغلسور

ې چي هم ئې گران لكه د انسان خپلي خبرې انكار تر

 انكار ورته گران. ې څرنگوالى ورته جوت وي او هم تر
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ېدلى، ېلمنو خبر دررسآيا د ابراهيم د درنو م -24

ې ويل: ې ورغلل او وئهغه مهال چي خوا ته ئ -23

نو  -26ړي، سالم، ده )ورته( وويل: سالم، ناآشنا وگ

ې )وريت څورب سخوندر ئته ورغى او ټبر غلى خپل 

 كي حال داسي پهې نو دوى ته ئ -20ړ، ړى( راوك

نو  -28 ئ؟ې خورآيا نه ئې ويل: ړ چي وئې كږدورن

ې ويل: مه ه، وئړېره احساس كډول ويو ې لدوى ئ

 -25ړ، ې وركېرى ئځوانكي زږه، او د يوه پوه ېېرو

 پهې او په حيرانتيا سره ئړاوو ې مخ ورواېرمني ئم

ړه پېڅپه ې وويل چي خپل مخ ئږ په جگ غ كي حال داسي

ې وئ -30رى(؟!، ې)او د زوى ز ۍډبو هډ: يوه شنوواهو

چي هغه پوه داسي ويلي، يقينًا ويل: ستا رب هم

ې استازو! مأموريت ې ويل: نو اوئ -31 باحكمت دئ،

ې ويل: د يوه مجرم قوم لوري ته وئ -32 څه دئ؟مو 

 -34ې ووروو، ډبري پرټيني چي خ -33ېږل شوي يو، ل

ې ښه شوپاره ستا د رب خوا ته ند مسرفينو لهغه چي 

هغه چي په ې وايستل نو هغه مؤمنان مو تر -33دي، 

په هغه كي د مسلمانانو  نو موږ -36، ولكي ښار( )

او په  -30ونه موندله، پرته )بله( ۍ كورن ېيوله 

ښه گنده )د عبرت( نڅردوى كي مو د هغو لپاره 

 ږي.ېېرچي له دردناك عذاب وېښوده پر

ې څو آيتونو كي د سورې وروسته دلته او تر د -(24-30)

په دغو ې، ړل شوېڅو كي څو تاريخي قصپه اساسي موضوع 

ېږي، په سر كي ځلقصو كي د مكافات او مجازات الهي سنت 

ړښت كي ې چي په زړل شوې دا برخه راود قص ّـد  ابراهيم 

ې ېرمن ئړى شو چي مېرى وركد زوى ز كي حال داسي او په

پر يوه مجرم ولس د ې گ ئڅنېري تر ې زد همدډه وه، شن

 ې:  شو قصه داسي پيلړ، خبر وركېدو الهي عذاب نازل

 ېدلى، هغه ېلمنو خبر دررسآيا د ابراهيم د درنو م

كي ورغى،  ڼيانانو په بځولگى د ټومهال چي د فرشتو يو 
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په سالم سره ې واب ئځسالم واچاوو، د سالم  ېپر ده ئ

ته ټبر وموندل، غلى خپل ې ، نابلد او ناآشنا ئړورك

لمنو ېړ او د مې راوئڅورب سخوندر ورغى او وريت شوى 

ې ، وئړيود، متوجه شو چي هغوى الس نه وروېښكې ه ئمخي ت

 ېد دوى دا حركت باعث شو چي پر ې خورئ؟ويل: آيا نه ئ

 ېي، گمان ئړېره احساس كډول وشكمن شي او له دوى يو 

امله له ې اراده لري او له همدۍ نښمايي د دښچي ړ وك

ې ږه، او ورپسېېرويل: مه وه كوي، هغوى ورته وډډخوراك 

ې مخ ېرمني ئړ، موركېرى ځوانكي زوه د يوه پې ئ

په  كي حال داسي پهې او په حيرانتيا سره ئړاوو وروا

 هډ: يوه شنړه وواهوپېڅپه ې وويل چي خپل مخ ئږ جگ غ

ېرى ستا رى؟!، هغوى ورته وويل: دا زېاو د زوى ز ۍډبو

چي هغه پوه باحكمت دئ، يقينًا له لوري دئ، رب د 

څه ستازو! مأموريت مو ې اورته وويل: نو ا ّـابراهيم 

ېږل شوي يو چي ې ويل: د يوه مجرم قوم لوري ته لوئ دئ؟

پاره ستا د د مسرفينو لهغه چي ې ووروو، ډبري پرټيني خ

له  تعالى ې دي، همداسي وشول، د هللاښه شورب خوا ته ن

شو او  نازلړي سره سم پر هغه مجرم ولس عذاب ېكپر

 ړ.ړښت كي زوى وركپه زې ته ئ ّـابراهيم 

 ېوتل پرې راټوبى وران، چتونه پرې مجرم ولس ټاد د

په سخت الهي عذاب ټول مجرمين ې خسف شوه، او زمكه ئ

ړى وو وژغورل شول، ې راواخته شول، خو هغه چي ايمان ئ

 ېيود مسلمانانو له سيمي كي  يپه هغچي ې سره له د

 ونه موندل شوه. پرته بله ۍ كورن

 گنده څرد عبرت پېښي كي د هغو لپاره ې تاريخي په د

 ږي.ېېرده چي له دردناك الهي عذاب وښه ن

 ې الفاظو راغلى:دا مطلب د هود په سوره كي په د
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                                 65-03 

سالم ړ، روورى ېزو ابراهيم ته زږ استازمون يچاو يقينًا 

ډه ځنڅه له او چاوو، ده هم ورته سالم ووايو، ې واپرې ئ

د دوى السونو ته  يچخو ړ، راوسخوندر شوى ې وريت پرته ئ

ې ڼل او ترگې وشنا ئآځي ناورخونه  يچپام شو ې ئ

په ږ د لوط د قوم ږه، مونېېرې ويل: مه وېدو، وئېروو

ې خندل، نو ړه وه او وئې والېرمن ئږل شوي يو، مېوري لل

ړ، ېرى مو وركد اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب ز

ږوم ېي به زوى زحال ك يپه داسواى واى، آيا ې ويل: وئ

ډا دئ! دا خو عجيبه بو ۍ او خاوند ميډپله بوپه خ يچ

ې، د هللا تعجب كو هه كارويل: آيا د هللا لې خبره ده؟! وئ

ې كور ې د دپر تاسو وي ا متونه او بركتونه ديرح

هغه ستايل شوى د عظمت خاوند  يچشكه ې ب ېدونكو!اوس

 ئ.د

ځيني ې د قص السالم عليهو كي د ابراهيم آيتونې په د

ږ مخي ته گه زموپه توگي ېلې بلي تاريخي ببرخي د يو

 ې دا دي: ښووني ئمهمي او اساسي الرچي ، ېېښودل شوا

  عليه ابراهيم ږل شوو فرشتو ېلوري ل لههللا تعالى د

گي ته ټوليوه ې د زلميو فرشت ،ړرى راوېته زالسالم 

ووايو، سالم  ده هم ورته ،چاووې واپرې سالم ئ، ېورته و

ې پرته ئډه ځنڅه له ړ، ې وكگمان پرېلمنو ابراهيم د م

ې د دوى السونو ته ئ يچخو  ،ړراوورته سخوندر شوى وريت 

 ،ېدوېرې ووڼل او ترگې وشنا ئآناځي ورخونه  يچپام شو 

دا زلميان به په ښه نيت نه وي ښايي ړ چي ې وكگمان ئ

ې په دډډه كوي، قرآن ړلو ۍ له خوډډوراغلي چي زما د 

ېر ستر څپه عليه السالم ږ ته وايي چي د ابراهيم موسره 

ېدا معنوي مقام سره په غيب له پوهړ شخصيت؛ له هغه لو

ې، پېژندې ونه ې فرشتې راغلچي كور ته ئدومره عاجز وو 
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ورته ې ړ، وريت شوى سخوندر ئې وكپرې گمان ئد زلميو 

ۍ ښمنښايي د دړ چي ې وكېدو او گمان ئېرې ووړ، ترراو

په گڼ قرآن په نيت راغلي، او دا همغه مطلب دئ چي د 

پرته هللا تعالى چي له ښيي كي راغلى او ېر آيتونو شم

 ېږي. پوهڅوك به غيب نه هي

 په ږ د لوط د قوم مون ،ږهېېرويل: مه وته وفرشتو ور

د هغي ې د لوط عليه السالم دا فرشت ،ږل شوي يوېلوري ل

چي له  ېې وږل شوېكي او د ده مرستي ته ل بځوادعاء په 

ې وه، ښتپل مفسد قوم په خالف مرسته غوې د خئهللا تعالى 

ۍ ژغورنه او د كورند ده د مؤمني ې د ده او مأموريت ئ

ې د ده قوم د عذاب نازلول او په ضمن كي ئده پر مفسد 

ېرى وركول وو، خو ته زتره ابراهيم عليه السالم 

د بلكي  ،ېژندېنه يوازي دوى ونه پابراهيم عليه السالم 

ړه ې وكې ترئښتنه دوى له مأموريته هم خبر نه وو او پو

پوه شو چي ې په دې يئ؟ هغه مهال پاره راغلڅه لچي د 

لوري په ږ د لوط د قوم مونويل: فرشتو په خپله ورته و

 ږل شوي يو. ېل

  دا هر ړه وهوالهملته ېرمن معليه السالم د ابراهيم ،

ې، دا هم په ېدې اورځ خبري ئې ليدل او د دوى ترمنڅه ئ

ې تشويش رفع ېشانه وه، خو هغه مهال ئي پرړي سر كلوم

و ترتيب آيتوند دغو ېدو، ې واورځواب ئشو چي د فرشتو 

ېري ېرمني د زميي د ابراهيم عليه السالم ښداسي دئ چي 

ځان هغه مهال خندلي چي فرشتو خپل او  ېدو د مخهله اور

ې سره د دوى تشويش رفع شوى خو كله ړى او په دمعرفي ك

اسحاق او تر اسحاق  له لوري دهللا تعالى چي فرشتو د 

په آيا  ،واى واىې ويل: وئ ،ړوركېرى وروسته د يعقوب ز

ۍ او خاوند ډپله بوپه خ يچږوم ېزوى زبه  يحال ك يداس

وويل: آيا فرشتو ! ؟دا خو عجيبه خبره ده ئ!ډا دبو يم

پر  يد هللا رحمتونه او بركتونه د ،ېتعجب كو هه كارد هللا ل

هغه ستايل شوى د  يچشكه ې ب !ېېرمنمكور ې د تاسو وي ا

 .ئعظمت خاوند د

 و كي ويل شوي چي آيتون (60-32)په ې د الحجر د سور

ته هم دا زيرى عجيب غوندي عليه السالم براهيم ا

په داسي حال كي د زوى ې دي: آيا ېدلى او ويلي ئېښبر

ې له فرشتو بيا ئ ړ شوى يم؟او لمسي زيرى راكوئ چي زو

څه دئ؟ هغوى ورته ويلي: د چي ستاسو مأموريت ښتلي پو
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ږل شوي يو، د لوط ېقوم په لوري ل يوه مجرم او بدكار

هللا په شمول؛ د ېرمني ه نور؛ د ده د مپرته ب ۍله كورن

ږ ته موې سره قرآن ږي. او په دېپه عذاب اخته كتعالى 

ېرمني ته د غيب او د ده معليه السالم چي ابراهيم وايي 

ېدل پوهې هم نه حتى په دې، ړ وخبري د حيرت او تعجب و

ې هم به دوى ته زوى او لمسى وركوي، په دهللا تعالى چي 

پر قوم به الهي عذاب عليه السالم لوط چي د ېدل پوهنه 

ږي او ېژغورل كۍ به كورنعليه السالم ږي، د لوط ېنازل

   ږي!! ېېر په الهي عذاب اخته كڅپه ې د نورو ئېرمن به م

 عليهابراهيم ښايي چي ځينو مفسرينو ويلي څه هم كه 

الس نه د ړو ته ېلمنو له لوري خوې امله د مله دالسالم 

چي پوه شوى ې سره چي په همدېدلى ېرپه سبب وږدولو او

الهي عذاب ښايي د دي او ې فرشتانسانان نه بلكي دا 

ې وي، خو دا تفسير نه له الفاظو پاره راغلنازلولو ل

په الفاظو كي مضمون سره،  لهگوي او نه ړخ لسره ا

راتلو سره سم ښيي دا ميلمانه له چي نكرهم( راغلي )

چي الزيات ناآشنا په نظر ورغلي او هغه مهال ناآشنا 

او مضمون خو له ړى، ك ږدالس نه دئ اوې ته ئ ۍډډو

نفي ده، او داسي ېدا پوهغيب د په السالم  عليهابراهيم 

 ښايي.تفسير نه ورسره 

   

   

   

   

    

  

   

    

كي چي فرعون ته  ېاو د موسى د هغه مهال په قص -38

نو پر خپل  -35 ېږو،گند دليل سره ولڅرمو له يوه 

ډگر دئ يا مجنون، ې ويل: كوښت او وئواو( ړخركن )ا

 حال داسي پهري مو ونيول او ښكنو دى او د ده ل -40

   و.و مالمتولو وړ چيځول مو په سمندر كي وغور كي

او فرعون  ّـد موسى كي  آيتونو ې مباركوپه د -(38-40)
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ې د ې او د سورڅو الفاظو كي خالصه شوپه ږده قصه او

ېلگي او شاهد په ې تاريخي بپاره د يواساسي موضوع ل

 ېه مهال په قصهغ د ّـې، وايي: د موسى ړاندي شوتوگه و

چي فرعون ته ښه ده گنده نڅركي ستاسو لپاره يوه بله 

گند څرله )مبين سلطان:  چي كي حال داسي پهېږو مو ول

فرعون چي پر خپل څه ورسره نه وو، برهان( پرته بله 

ځواب نه يوازي د ده دعوت ته منفي  ځواك مغرور ووزور 

دا ې ويل: ښت بلكي وئواو ړخړ او پر خپل ركن او اورك

گر په نامه ډد كوې لپاره ئې ډگر دئ يا مجنون، د دكو

ړي، غلط تعبير كېز چي پر خلكو د ده د دعوت اغړ ياد ك

كوډو له كبله دئ نه له ېز د چي دا اغړي ولس تحميق ك

ې ېزمن دئ، او له دښتينى دعوت اغچي د ده رې كبله د

ړ چي گواكي د يوه ېوني نوم وركې د مجنون او لكبله ئ

له يوه مطلق څېر داعي مقابله د فرعون په تش السي 

ېدى شي سره د يوه مجنون كار كځواكمن العنان او مغرور 

  نه د يوه عقلمن كار!!

پايله د فرعونيانو د انگېرنو خالف وه، ې خو د مقابل

او په شديد الهي عذاب اخته شول ښكري فرعون او د ده ل

مالمت  چي ځولپه سمندر كي وغور كي حال داسي په تعالى هللا

گوتي د ده لوري ته  ۍو، له هر لوري د مالمتو ىړى شوك

 ې. ې ونيول شو

    

  

     

    

    

ډه نچي شې كي هغه مهال او د عاديانو په قص -41

چي ورتله داسي څه پر هر  -42ې راوسته، ۍ مو پرسيل

 .ځاوو لكه وروستگرې وبه ئ

ېلگي ې بلي بدلته د عاديانو د هالكت قصه د يو -(41-42)

ۍ ې سيلداسي تباه كوونك تعالى ې، هللاړاندي شوپه توگه و

وه، پر هر ډه چي له هر خير عاري او شن ړهې مسلطه كپر

ړ شوى او زو ړ لكه وروستكې چي لگېدله داسي به ئڅه 

 ټى.ډوكى او بولرگى، ه
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چي ورته ې كي هغه مهال او د ثموديانو په قص -43

نو  -44، شئاو متمتع ې برخمن ېټې نوويل شول: تر يو

چي په نتيجه كي ړ ړاوى وكې سرغد خپل رب له امر ئ

، ې)ورته( كتل ئچي ونيول ې په داسي حال كي تندر ئ

ېدل او نه غچ څون وتواننو نه په كوم پا -43

  اخيستونكي ول.

ېلگي په بدلته د ثموديانو د هالكت قصه د بلي  -(38-35)

كه توبه ونه چي دوى ته ويل شوي وو ې، ړاندي شوتوگه و

ډ مهلت به عصيان الس وانه خلئ لنړئ او له كفر او ك

او متمتع برخمن به ې ېټنې ټاكلې تر يوړى شي او درك

د خپل رب ، بيا به د هللا په سخت عذاب اخته شئ، دوى شئ

ې په داسي حال چي په نتيجه كي ئړ وكړاوى سرغله امر 

ېدل وتوانې نه په د، نو ېورته كتل ئچي ونيول كي تندر 

ځانه ې له ئنه ژغوري، ځان وله الهي عذاب څي او چي پا

  غچ اخيستونكي ول.دفاع كولى شوى او نه 

     

   

   

ړاندي د نوح قوم، يقينًا چي دوى ې ود او تر -46

 ړي ول.فاسق وگ

د نوح قوم بد برخليك او په سخت الهي عذاب د  -(46)

 گه وه.ېلې الهي سنت يوه بله بېدل د ددوى اخته ك
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 ږړ او مونكړ پلو السونو جوپه خمو و آسمان ا -40

  پراخوونكي يو. (ې)ئ

 ږيو ستر علمي اعجاز زمو دا مبارك آيت د قرآن -(40)

ړ او ړ كدا آسمان جو تعالى هللاږدي او وايي: ړاندي په و

او مسلسله  ېپسپر له په پراخوونكى دئ، يعني ې هغه ئ

  پراخوالى وركوي!!گه تو

ۍ ړنلومښت له د پيدايعالم دا چي ساينس وايي 

گه په سريع او مسلسله توپوري  چاودني وروسته تر نن

ځونو كي او د هر ستورليكي په خپلو منږي، ېپراخ

گه د ې توپه دږي او ېستورليكي ستوري يو له بل لري ك

په ږ له زمكي ځيني ستوري زموږي، وايي: ېعالم لمن پراخ

ږ نه ې تر موچي نور ئږي ېدومره سرعت سره لري ك

تر سرعت ې د نور ېدو سرعت ئږي. يعني د لري كېرارس

پېړۍ څوارلس  او دا همغه خبره ده چي قرآنزيات دئ!! 

ې ړې وه او علم نن د شلمي پېړۍ په پاى كي پرړاندي كو

هر با انصافه عالم او هر باشعوره انسان به پوه شو!! 

دا د قرآن يو بل ستر علمي چي ړي ې اعتراف وكپه د

 ئ.اعجاز د

لري  لوازمځيني چي دا نظريه پام وي ته مو بايد ې د

و ړباور وك خبروداسي ځينو په چي ړ كوي ې ته اږ داو مو

چي يو مهال به ې دا يوه ئې همدا نظريه ده، ئټ بنس چي

ټن ورو ورو زيات شي واموجود ځ د عالم د اجرامو تر من

به ځ جاذبه د دوى تر منچي ږي ېته به ورسړاو پاو داسي 

تج ېدو منېدو او جال كېلپه باو دا به د دوى ې شي كمزور

په نامه ې د قيامت ئ چي قرآناو دا همغه حالت دئ شي، 

ځواك ې هغه د جاذبچي ستوري به توى شي، يادوي او وايي 

پل په خې چي دا ستوري ئړ شي ځه والبه كمزورى او له من

ې مخه ئېوتو پرېدو او پل مدار كي ساتلي او د شلخ

كه چي ې بله تقاضا او نتيجه دا ده ې نظريد دې. يولن

ځي شا ته درومو نو عالم به تر څومره له نن ور ږ هرمو

نظر علمي ژور ړ او محدود مومو. محققين او د نن وو

چي پام سره په ې حقيقت ته ي دړونكېڅاو  انخاوند

ې جې نتيږي، دېپراخگه ې توسپله پرپه مسلسل او كائنات 

څو  ړو اوڅومره شا ته نظر وككه موږ هر چي ېدلي ته رس

دا به ړو نو د كائنات حجم معلوم كړاندي ومليونه كاله 

كائنات څومره شا ته درومو د هر چي راته جوته شي 
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به گ كي ې شا ته تپه دړ مومو، پراخوالى او حجم وو

ې مليونه كاله مخكي ټول كائنات د يوگونو او زرگونو سل

پ ټبال د يوه توفد په اندازه او تر هغه مخكي ې ې ُكرړو

څو  يچاودني ستر يغهگ له گ بيند بي په اندازه او

ښايي . په اندازه وموموې ڼې ميود ې به ئړاندي ې وثاني

او حتى د نه ېره حيرانوونكي ډځينو ته دا خبره به 

او آسمان د زمكي د چي وايي قرآن ېښي، ړ وبرمنلو و

ېدو وروسته به نوى آسمان او اوسني نظام له متالشي ك

ې خوا وبه له يپه نوي نظام كي ړى شي، پيدا كزمكه ې نو

ېره ډچي كۍ ي خوا تر اوسنواره وي او له بلآزمكه 

ړو او ږ توقف وكپه وړاندي هم لې مطلب پراخه، راشئ د د

څه وايي؟ آيا ې اړه په دننى علم او ساينس نچي گورو و

ردوي ېدو امكان پراخد مزيد زمكي له اوسني مقداره د 

  يدوي؟!!أيې تاو كه ئ

هغو او )مركز( ړه د اتم د زكه وايي:  هانوپساينس

موجود او  ؛چورليې رائپير چي په چاځ الكترونونو تر من

حجم به د زمكي  نو زموږ ،ړى شيږ زيات كټن لاوسنى وا

ځله زيات شي او كه دا ونونو په مليه اوسني مقداره ل

د ې ړو نو حجم به ئږ له اوسني مقداره راكم كټن لوا

ن او اتم كي د الكتروپه اوسني حجم مليونمه برخه شي. 

ځواك ې له ټون د جاذبپروټن د ځ اوسنى واتر منپروتون 

ړاو لري، د دغو ځواك سره تټرون د فرار له او د الك

چي ې منتج شوى په دځ موجود تناسب ځواكونو تر منړو دوا

ځواك كي تغيير د اتم ې په دټن وي، ې اوسنى واځ ئتر من

په حجم كي ږي، او د اتم ېپه حجم كي د تغيير باعث ك

ېر زياتوالي او ډحجم د ولي تغيير د اجسامو د معم

 ږي.ېكموالي باعث ك

ته مو هم پام وي چي په آيت كي د )ايد( لفظ په ې د

دوه تعبيرونه مومو: أيد د السونو په تفسيرونو كي ړه ا

په پام سره ې ته په معنى، دځواك په معنى او د قوت او 

ې د د كي تل د الس په معنى راغلى او چي دا لفظ په قرآن

په معنى راغلى وي نو ځواك او قوت گه نه مومو چي د ېلب

د )موسعون( ړنى تعبير دئ، همدا راز غوره تعبير لوم

: پراخوونكي او توانمن، ړه دوه تعبيرونه مومولفظ په ا

د يو راغلى، خو دلته نړو معاكي په دوا دا لفظ په قرآن

ي دا ده چغوره په پام سره ې آيت د ماهدون لفظ ته ورپس
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د پراخوونكو په معنى تعبير شي، همدا تعبير د آيت له 

 تعالى چي هللاې دا ده معنى ئېښي، سياق سره مناسب بر

ې گه پراخوي او زمكه په پر له پسې توآسمان په پرله پس

ږ عماًل د ړوي، مووې جگه آواروي او د انسان مهد ترتو

( شاهد يو، ځولوپراخولو او آوارولو او مهد گرړو )دوا

پوري ېښت تر نن زمكي له پيدا او آسمانونوړۍ د لدا 

ې ورو ورو او دوام لري، د زمكي پر سر په زرگونو در

ځه ۍ له منډې دي، غرونه او غونړي شووروسته وروسته جو

ځ په آوارو زمكو بدل شوي. اوس هم هره ورې دي او تلل

ږي ېالبونو له كبله غرونه سولېړو د بارانو او سله لو

ږي چي ژوري ېړل كزمكي هغو برخو ته وې د او خاوري ئ

 دي.  

   

  

 آواروونكي.څومره غوره نو  ړولهاو زمكه مو وغو -48

چي د انسان د كور ړې زمكه داسي پيدا ك تعالى هللا -(48)

ې ې او آواره، تگ راتگ ته ئړېدلفرش ته ورته ده، غو

په ټي د خڅېر ډېره كلكه او نه په  ډبري نه دمساعده، 

ډېره ړه او نه ډېره سډېره نرمه، معتدله؛ نه څېر 

ې او آرامه زانگو، دا كار ښكلپاره يوه توده، د ده ل

پر مهال نه ښت ځل او همغه د زمكي د پيدايې يوازي يو ئ

د چي ږ موې كوي، گه ئې توپه پر له پسړى بلكي دئ ك

وو نو د يوه داسي رب د ړهر لوري ته سترگي وغ زمكي

گورو چي په مسلسله توگه زمكه د تصرف مظاهر او آثار 

ې كي ضروري شرائط انسان لپاره تياروي او په هغ

 برابروي. 

    

  

   

هيله  ېړپيدا كړې جو ېگونڅه مو دوه او د هر  -45

 پند واخلئ.ده 

ړه ړه جوڅه جوهر  تعالى هللاږ ته وايي: دا آيت مو -(49)

نسان، له نظره ا قرآن دې معنى دا ده چي ړي، د دپيدا ك

پيدا ړه ړه جوڅه جوهر د عالم او  يژوټول و احيوان 
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ې تر ددئ، يو بل ستر علمي اعجاز د قرآن  دا او شوي، 

چي د ژوو او ېدو پوهنه  ېپه دڅوك پوري هيوروستيو 

ټو( كي هم نر )ونو او بوپه نباتاتو ېر څو په حيوانات

ځاى ځي د نطفو له يو ښېوه د نر او ځه شته او ماو ښ

په ې ې ئځينه نطفښدا نرينه او ږي، ېپيدا كېدو راك

د دوى القاح يا د بادونو گالنو او نورو برخو كي وي، 

ېر حشراتو څپه چيو ږي او يا د موېپه واسطه تر سره ك

د تذكير او گالن نباتاتو او ونو د مختلفو په واسطه، 

چي ډوله وي: مذكر، مؤنث، او خنثى ې پلوه درتأنيث له 

ځينه خصلت، ښپه هغوى كي هم د نارينتوب خصلت وي او هم 

گه په تود مثال  ږي.ېځته كېوه رامنمله القاح ړو د دوا

په يوه جوار د  او چي مذكر او مؤنث لريد خرما وني 

ې نن ساينس په دږي. ېك پيداډوله راړه ټي كي دوابو

ټولو مخلوقاتو كي چي دا د زوجيت اصل په اعتراف كوي 

پوه كوم ساينس وينا د دا  قرآند كه تاسو صدق كوي، 

يو ستر علمي  قرآنچي دا به د نو يقينًا ږدئ ېمخي ته ك

 ڼي.گاعجاز 

د كمال  (زوجيتځ )ټولو توكو تر مند طبيعت د  قرآن

ټه او ې بنسيه د هغه بظرندا دقيقه ڼي. گباعث او دوام 

ستانو ماتريالستي يد كمونچي ده خالف غلط تصور كاماًل 

هغوى كوي،  ړانديړه وپه اې د تكامل د عواملو فلسفه ئ

تكامل د  (نزاع)ځ دائمي )تضاد( او د متضادو توكو ترمن

ټول عالم د  يچي حال كپه داسي وسيله گڼي!! دا 

ې خور عالم د دړه توكو مجموعه ده، ړه جو)ازواج( او جو

ه نه شو گېلد تضاد او عدم زوجيت ب ي كيبرخ په هيڅ

يقت شاهد يو ې حقد د كي يبرخ يپه هرموندلى، د عالم 

ژور ځ د گډ كار او ړو ترمند ازواج او جوتكامل  يچ

په  و كيو نباتاتا وحيواناتنتيجه ده، په تنسيق 

پاره لري او بل څه د )وركولو( لې يو ئ چيورو نده گگڅر

ړتيا وي او د يوه وركول يوه اپاره، د )اخيستلو( لې ئ

ړي، يو د ې كږدد بل اخيستل، همدغه احساس يو بل ته ن

ړي، ې رفع كضرورت ئځواب وايي او ته ړتيا بل نقص او ا

ي رابطه او تنسيق د ړي وركړځ د راكړو ترمنهمدا د دوا

 (زوجې او ړ)جو د دغي ت باعث شي اوپيداېښي موجود د ون

 پهد طبيعت ړي. او ممكن كميسر  ءو بقاام دواد نسل 

هغه وخت يو له دوه توكي يوازي چي ورو گهم  و كيعناصر
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ځته ځوان توكى رامننوى او و اېدى شي كتركيب بل سره 

پاره ړي لې د وركل وي، يو ئې د بل مكمِ يو ئچي كولى شي 

ځاى، پاره تش ې د اخيستو لكوم اضافي شى ولري او بل ئ

ړي، سره يو شي، يو د بل ه الس وركړه يو بل تدا دوا

ې د ئاخلي او بل وږو په اود بل بار  ېل شي، يو ئمكمِ 

ې سره نوى تركيب په همدړي او ډكه كې تشه ړجو پليخ

ړ شوي، د جو ټول مركبات همداسيړي، د عالم ځته كرامن

د  په عالم كيټه ده او ې بنسو با يواه ؛نظريه)تضاد( 

او ناتوانه او د  هعاجزتكامل د عواملو له توجيه سخت 

 نه كوي.ړه صدق په اگوالي څرنڅه د تكامل د  هيڅ

او  قرآنماترياليستان وايي ماده ازلي او ابدي ده 

ده، دوى عالم د  ېځه تلونكې او له منپيدا شوعلم وايي 

ې د ازواجو مجموعه، دوى ئڼي او قرآن گاضدادو مجوعه 

امل كړ او پپه بشږ په تدريجي تكامل باور لري، مو

ځي، دوى له خالق انكار كوي، حال ۍ ورړښت له لومپيداي

په شته والي شهادت وركوي، څه د خالق چي د عالم هر دا 

تصادف منتفي  علماو  په تصادف باور لري او قرآندوى 

  ڼي.گ

     

    

     

     

      

چي زه تاسو ړئ، يقينًا نو د هللا په لوري تلوار وك -30

او له هللا سره بل  -31گند نذير يم، څرته د هغه 

يقينًا چي زه تاسو ته د هغه  ؛ځوئمعبود مه گرڅوك( )

 گند نذير يم.څر

  ووني دا دي:ښالر آيتونوې مباركو د د -(30-31)

 ې چي خلكو ته ووايي: له ښتنه شوپارته س ّـ هللا رسول

ښتئ، يوازي هغه ته مخ جعلي معبودانو د هللا لوري ته وت

چي يقينًا  ړئ،ړئ، د هغه لوري ته په تلو كي تلوار وكك

گند نذير يم، له څرزه تاسو ته د هللا تعالى له لوري يو 

خرافي عقائدو ېروم چي پر خپلو مخكنيو شركي او ې مو ود

 ړئ.ډډه وكپاته وئ او د خپل رب لوري ته له تگ ښتلي ن
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  چا او بل ځئ، بل پرته بل معبود مه لمان تعالى هللاله

مه گورئ، يقينًا چي زه تاسو ه معبود په سترگ څه ته د

ې مو گند نذير يم، له دڅرته د هللا تعالى له لوري يو 

څوك بل پرته  تعالى هللاې وروسته له ېروم چي له دو

 ځئ.ولمان

    

     

   

   

      

    

    

   

   

پيغمبر څ ول هيړاندي همداسي هغه چي تر دوى و -32

گر دئ يا ډكوې ويل: يا نه دئ ورغلى مگر دا چي وئ

ړې؟! ښتنه كپارې سآيا يوه بل ته د همد -33مجنون، 

نو مخ  -34 نه؛ بلكي دوى طغيان كوونكي وگړي دي،

او  -33ې، ې سره به ته مالمت نه وړوه چي په دې واتر

د وركوه چي يقينًا پند وركول مؤمنانو ته گټه پن

 رسوي.

 ته ويل شوي:  ّـ هللا دلته رسول -(32-33)

 د خپلو پيغمبرانو په ړاندي نورو قومونو تر قريشو و

ړه وويل په ا ّـڅه ويلي چي فرعونيانو د موسى ړه همغه ا

!! آيا (گر دئ يا مجنونډكوړه )يا په ااو قريشو ستا 

يو د حق معاندينو يوه بل ته د دغو مخكنيو او وروستن

ې وينا سره ځكه ئړې، نو ښتنه كپارڅه ويلو سهمداسي 

بلكي يوه  ؛ړېې نه ده كښتنه ئورته ده؟! نه؛ سپار

تيا ورته ړځانگې سره ورته ده او همدغي گړتيا ئځان

دوى طغيان كوونكي ړې ده، وينا د دوى په خوله جاري ك

پيغمبرانو ې د وگړي دي، دا د دوى گډ خصلت دئ، طغيان ئ

 .څويۍ ته هښمنپه خالف د ّـ

 ړوه، د دوى تبليغاتو ته اعتناء مه ې وانو مخ تر
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ته د به ړولو سره مخ اې كوه او اهميت مه وركوه، په د

ې، ستا دنده دا ده چي ړاندي مالمت نه وپه و تعالى هللا

ې نه هغو ته چي د پند ړپند وركړونكو ته ايمان راو

څ پل شوى او هيځپړه توگه په بشې قبلولو استعداد ئ

يقينًا چي پند وركول دغو مؤمنانو ته ې نه كوي، ېز پراغ

 گټه رسوي.

   

   

     

    

    

    

    

څه پرته د بل ې او پېريان او انسانان مي له د -36

نه  -30ړي، چي زما عبادت وكړي پاره نه دي پيدا كل

ړه ړم چي خواې غواړم او نه دا ترلدوى كوم رزق غوا

ځواك خاوند روزي يقينًا چي هللا د مضبوط  -38ړي، راك

 دئ. ىوركوونك

  ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(36-38)

 فرمايي چي پېريان او انسانان مي يوازي د  تعالى هللا

ږ دلته بايد لړي، چي زما عبادت وكړي پاره پيدا كې لد

چي دا كوم عبادت دئ او ړو ځان پوه كې ېږو او په دودر

ږ د ټول ژوند احتوى كوي او زموږ چي زمو ې څه دهمعنى ئ

پرته بل هدف او مقصد دئ! داسي چي كه له هغه ښت پيداي

و مښت د هدف او مقصد خالف كار نو د خپل پيدايړو كار وك

ځه، ړى؟!! آيا دا خبره صحيح ده چي عبادت په لمانك

كه ړو؟! او اذكارو كي راخالصه كجهاد ، ې، زكات، حجژرو

گه تعبيروو چي دا كارونه څنې به ېبداسي وي نو هغه ش

ښتنو دقيق او ې ته ورته پوې او دپه كي نه كوو؟! د د

ځواب هغه مهال موندلى شو چي د )عبادت( په معنى صحيح 

دئ، عبد يعني ې عبد عربي لفظ دئ، اصل ئعبادت پوه شو، 

چي مريى  ېاو ته پوهېږ ، مرييتوبيعني مريى او عبادت 

 هغه چاته ويل كېږي چي: 

هغه بشپړه توگه په بل خرڅ شوى وي او خپل واك ئې په  .1
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 ته سپارلى وي. 

څه وي هغه د ده نه بلكي د ده د د ده په واك كي چي  .2

 آقا او مالك وي. 

مطابق نشي  يهيڅ كار په خپله خوښه او د خپلي مرض .3

كولى، يوازي هماغه څه كوي چي خپل آقا ورته امر كړى 

 وي. 

 ءپه خپلو ټولو كړو وړو كي د خپل مالك او بادار رضا .4

 لپاره هيڅ نشي كولى.  ءلټوي، د خپلي رضا

او نه دښمن، د آقا دوست ئې  مريى نه شخصي دوست لري .3

 دوست او دښمن ئې دښمن وي. 

داسي مرييتوب ړاندي په و تعالى نو عبادت يعني د هللا

عبادت يعني داسي ژوند چي ړتياوي ولري، ځانگۍ چي پورتن

ژوند كي ټول ، په خپل ړېښوونه كې تا ته الرئ تعالى هللا

ې، لدښودر تعالى گالره غوره كول چي هللاړنالره او تهغه ك

ې ې له دېبه ئژوند احتوى كوي، يوه شټول دا عبادت ستا 

ړه، والاو ې صورت كي ستا ناسته په دځي، ې نه ودائر

، ليكل او لوستل، كي كاراو دفتر ټي په پښه او خوب، وي

ځني كارونه عبادت گڼل ټول نور وراو  څښاكخوراك او 

د ېبه دي ږي، خو كه كوم كار دي او د ژوند كومه شېك

ښوونو خالف وه نو تا بغاوت مغاير او د الهي الر عبادت

چي ستا د ژوند د هدف او مقصد ړى ړى، هغه كار دي كك

 خالف دئ.   
 ښووني وروسته او متصل ويل شوي چي نه ې مهمي الرله د

ړه ړم چي خواې غواړم او نه دا ترله دوى كوم رزق غوا

 ىكځواك خاوند روزي وركوونړي، يقينًا چي هللا د مضبوط راك

گورو چي د ړو او وگ وكږ درن، دلته هم په كار ده لدئ

څه ې څنگه دئ او معنى ئۍ سره ړاو له مخكنې وينا تد

 تعالى ږي چي هللاېده!! په سطحي نظر سره خو داسي معلوم

ې ټوله توجه بايد دړي يو، پاره پيدا كږ د عبادت لمو

ږ روزي نه له مو تعالى ړوو، نه يوازي هللالوري ته وا

هغه د داسي ږ د روزي ذمه وال هم دئ، بلكي زمو ړيغوا

گه روزي ښه تودئ چي هر چا ته په ځواك خاوند مضبوط 

 د نورو آيتونو ځير شو او د قرآنږ وركولى شي، خو كه ل

ږي ېټوو نو راته جوته كې دقيقه معنى ولكي د د ڼاپه ر

ړۍ ږ د نموړل شوى، چي دا مطلب په خاصه موخه دلته راو

پاره دام او دكان ځينو لسي مومو چي د اكثر اديان دا
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څه اخلي او ېر ډپه نامه ېدلو د هللا ړ شوى، له غولوجې تر

چوي، د دوى روزي له هغه ې اټي كي ئېپه خپل جيب او خ

د هللا له مظلومو او ې ېږي چي د هللا په نامه ئڅه تأمين

بندگانو ترالسه كوي. له هر الهي دين سره همدا ېدلو غول

ډلي د رزق مكاري ې تل الهي دين د يو، ېمعامله شو

پاره گورو چي هر پيغمبر د ې لېدلى، د همدځگروسيله 

گ او متصل خپل قوم ته څنتوحيد لوري ته د بلني تر 

ړم، زما اجر پر رب غوااجر نه څ ويلي: له تاسو هي

ې مهمي او اساسي خبري دتر ځكه العالمين دئ، دلته 

زي د عبادت لپاره وروسته چي انسانان او پېريان مي يوا

څ روزي له تاسو هي تعالى چي هللاشوي ويل ړي متصل پيدا ك

په څوك د هللا چي ې عبادت معنى دا نه ده ړي، د دنه غوا

  ړي.   څه ترالسه كنامه له تاسو 

   

   

  

   

ټاكلى ړى داسي ې كيقينًا هغو ته چي ظلم ئنو  -35

نو په ټاكلى عذاب، د دوى د يارانو عذاب دئ لكه 

 ړي.ې له ما نه غواتلوار د

ټولو ظالمانو ې مبارك آيت كي د تاريخ د په د -(35)

برخليك يو شان گڼل شوى، اوسني ظالمان به هرو مرو له 

ي چېږي هغه تور برخليك او شديد الهي عذاب سره مخامخ ك

نو تلوار د دوى سلف او مخكني ياران ورسره مخامخ شوي، 

ټاكلي ې چي په دېري داسي نه انگالمان دي ، ظدي نه كوي

چي د دوى تدبيرونه ې كبله دئ ډ يا له دځنعذاب كي 

څه له هغه ښايي ړ نه دي، يا ېزمن دي، يا د عذاب واغ

چي د دوى مخكني ياران ورسره مخامخ سره به مخامخ نشي 

 شوي.

   

   

     

ړى ې كنو هغو ته به افسوسناك حالت وي چي كفر ئ -60

  ږي.ېې وركول كچي وعده ئځي له كبله د خپلي هغي ور



 

 

 

 

 

 الذاريات                                                                                                                     

 ې پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

364 

ې تتمه او جامع ښكلې ې سورآيت د د دا مبارك -(60)

پراخ مطالب  ټولې ې مباركي سورړو د دخالصه ده، كه وغوا

ړه د وروستي آيت ژبانو ړو ې كي خالصه كې جملپه يو

څرخي چي قيامت ې راټوله سوره په دكفايت كوي، 

په ېږي، راتلونكى دئ، الهي محاسبه به هرو مرو ترسره ك

ېښودل، ږ مخي ته كدالئل زموېر مضبوط گڼ شمې ړه ئې اد

كي د قسمونو په پاى كي ويل شوي:  آيتونوړيو په لوم

او دين  ده نېيوعده رښت ېچي له تاسو سره كېدونك شكهېب

واقع حتمًا  مكافات او مجازات(ځي د قيامت د ور)

چي دا د ښتي پوئ، په دولسم آيت كي راغلي: د ىكېدونك

چي دوى به ځ رځ به كله وي، هغه ومكافات او مجازات ور

چي د ې بيا د هغو ولسونو يادونه شوپه اور معذب شي، 

امت د انكار له كبله په الهي عذاب كفر، ظلم او له قي

هغو ته دا دئ په وروستي آيت كي ويل شوي: اخته شوي، 

ځي له كبله هغي ورخپلي د  ؛ړىې كبه افسوس وي چي كفر ئ

  ږي.ېې وركول كچي وعده ئ

 
سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 ْيكَ َوَأُتوُب ِإلَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 طورال

 ژندنه:پېې د سور

( دئ چي همدا سوره الطور)ې نوم ي سورې مباركد د

آيتونو اوو ړيو لومد ، لري آيتونه 31 ې،پيل شو ېپر

د ، ې ديته ورته صيغ (الطور)ړي آيت د لومې فواصل ئ

)واقع( او )دافع( دي، د نهم، ې ئ ې دوو آيتونوسپور

مورًا(، )سيرًا( او )دعًا( دي او د ې )م او ديارلسم ئلس

د يولسم آيت )مكذبين( او د دولسم آيت ې نورو ئ

د ې ږدوالى ئو اوآيتون د)يلعبون( ته ورته دي، 

چي د مكي سورتونو ته ورته دئ ېر هغو څالذاريات په 

 . كي نازل شويكلونو ړيو لومدور په 

چي د  ېپيل شوځو قسمونو دا مباركه سوره په داسي پن

قسمونو پدې پوري مربوط دي، ې په قصو فرعون ا معلصموسى 

 و ته اشاره شوې چيپېښسره په حقيقت كي هغو سترو سترو 

له فرعون سره د موسى عليه السالم د مقابلې د تاريخي 

ه ړاوونپډك  او عبرتپند قصې بارز نقاط او حساس او له 

پدې سلسله كوي او همدا ټولي قصې خالصه وړاندي د  دي او

 ىستا د رب عذاب هرو مرو واقع كېدونك شهادت وركوي چي

ځان د هللا له عذاب  توانېدو چينه وكه فرعون  .دئ

ښكرو او نه د ژغورو، نه لژغوري، نه قصرونو وو

 كي شك مه كوه چي ېپه دتعذيب او ځورونو، نو مخالفينو 

څه نه د هللا تعالى حتمي عذاب څ په هيظالمان او فرعونان 

همدا حقيقت د قيامت او  ډولى.ځنفع كولى شي او نه ئې د

اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي 

دا محتوم الهي ، او ويل شوي: ړاندي شوىدليل په توگه و

په خپلو سترگو وگوري چي قيامت ټول عذاب به هغه مهال 

ږي، ځېېدا سره وخوځگړې هيبتناكي خوځانراشي، آسمان په 

هغه سره روان شي،  اېدگړې حيرتناكي روانځانپه غرونه 
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د دغو درواغ گڼونكو حالت افسوسناك وي، هغه چي ځ به ور

ې ، همدا بذيبولوتكې عمدًا قيامت او الهي محاسبه ئ

او په چټي مشغولتياوو دوى وه چي  ېې سبب شوباوري د د

مصروف وي، د يوه هدفمن او مسئول انسان په  كي لوبو

ړي ړ كې جوڅوك ترږدي، داسي ې نپرې ه ئژوند كولو تڅېر 

په به ځ هغه ورچي د دوزخ د اور خس او خاشاك شي، 

ل وهل شي، همغسي لكه ېټدوزخ ته ېل وهلو سره ټگړي ځان

چي په دنيا كي ستر ستر مجرمين او جنايتكاران د زندان 

ړه ويل په اې د متقيانو ېږي، ورپسټېل وهل كلوري ته 

او نعمتونو كي وي، پر هغه  به په جنتونو متقيانشوي: 

او خپل رب د دوزخ له ړي ښي كوونكي چي خپل رب وركڅه خو

چي څه له امله عذاب ساتلي، دوى ته به وويل شي: د هغه 

، پر داسي څښئتاسو كول په خوند خوند وخورئ او و

په منظمه توگه او په ي چ ويناست  تختونو به ډډه وهلي

 .ېښودل شوي ويليكه برابر به ا

آيت كي ويل شوي:  42په پاى كي په ې رد سو

   

   

   

  ړى ې ك: او هغو ته چي ظلم ئ

 ېږي. پوهډېرى نه عالوه بل عذاب دئ خو د دوى ې پر د

ړې ې غوره كيعني هغو ته چي د ظلم، كفر او شرك الر ئ

بل دنيايي عذاب دئ خو ړاندي غه ستر اخروي عذاب وتر ه

په تتمه كي ويل ې او د سور ېږي.پوهډېرى نه د دوى 

 شوي:
   

    

     

   

    :و د خپل ا

گو الندي ستر ږ ترچي يقينًا ته زموړه رب حكم ته صبر وك

او د خپل رب په ستايني سره تسبيح وايه هغه مهال ې، ي

شا ې برخي كي او د ستورو پې په يوې او د شږڅېچي پا

 پر مهال.ړولو ا

ويل شوي چي د صبر لمن كلكه ته  معلص هللا رسولې كي په د

ړي، ړه وكېكپرۍ تونيسه، تر هغه چي ستا رب خپله وروس
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ې بلكي ړاندي يوازي نه يپه وښمنانو چي د دمطمئن اوسه 

 ې. د خپل رب تر رعايت الندي ي



 

 

 

 

 

                                                                                 الطور                                          

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

368 

 

 

 

 

   

 

   

     

  

  

   

   

    

        

په  -3قسم په ليكل شوي كتاب،  -2قسم په طور،  -1

قسم  -3قسم په آباد شوي كور،  -4، ڼو كينشر شوو پا

شكه  ېب -0، حربډك شوي قسم په  -6شوي چت،  ړپه لو

څ هي -8حتمًا واقع كېدونكى دئ،  چي ستا د رب عذاب

 دفع كوونكى ئې نشته.

دلته پر الطور، كتاب مسطور في رق گورئ  لكه چي -(1-8)

منشور، البيت المعمور، السقف المرفوع او البحر 

 ېباو له قسمونو وروسته ويل شوي: ې ړه شوالمسجور لو

څ دفع شكه چي ستا د رب عذاب حتمًا واقع كېدونكى دئ، هي

دلته  گورو چيړاندي بايد وڅه وتر هر  ئې نشته.كوونكى 

پدې شهادت وركوي گه څناو دا شيان ې، ړه شوڅه لوڅه په 

څ دفع هياو  ستا د رب عذاب حتمًا واقع كېدونكى دئ چي

 كوونكى ئې نشته.

 په پام كي ولرو:څو خبري ړه بايد ې اپه د

  مخه  دڅه  هر تر دبايپاره قسمونو د تفسير لدغو د

په متن كي د د قرآن په خپله ړو، بايد جوع وكقرآن ته ر

په په مرسته د هغوى و او د قرآن ټودې قسمونو تفسير ول

د په قرآن كي  گورو چيخو بايد وړو. ك پوهځان مطلب 

په قرآن كي دغو شيانو اصلي مطلب موندلى شو كه نه، كه 

ږ بلي هري وضاحت شوى وي نو دا بايد موڅه ړه پدې ا
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 . ړيمستغني ك ېمرجع ته له مراجع

  او  ياستعمالېږپاره انو ليو شډېراكثرًا يو لفظ د

په يوه محل كي يوه ي، اخيستل كېږ ېي ترنابېلي بېلي مع

د موقعيت او محل له مخي ، په بل كي بله معنىمعنى او 

اصوالً د هر لفظ معنى او مفهوم  د لفظ معنى تغيير كوي.

دا لفظ  چيټوو په هغي جملې كي ولټولو د مخه بايد تر 

همدې جملې مخكي او وروسته جملو تر كى راغلى او بيا پ

د قرآن د هر لفظ معنى هم  .ټول مضمون كيپه بيا كي او 

پكي دا لفظ  ټوو چيپه هغه آيت كي ولټولو مخكي بايد تر

په په مخكنيو او وروستنيو آيتونو كي، بيا بيا  ى،راغل

 .ټول قرآن كيپه مربوطه سورې كي او بيا 

 ډېر واضح دئ قسمونو كي يو ئې پدې د سورې  د الطور

چي موسى په قرآن كي مكرر ياد شوى: الطور، هغه غر او 

مبعوث شو او د هللا له لوري  ۍپيغمبرپه پكي عليه السالم 

بليغ  څېر دپه د قرآن  ل شو.ته ولېږ ېد فرعون مقابل

دا وروستي شيان هم بايد د موسى  كالم تقاضا دا ده چي

د  گورو چيراشئ و ړاو ولري.سره ت ېه قصعليه السالم ل

شو  ىشيان موندل هپاتقصې كي دا په موسى عليه السالم 

له فرعوني نظام سره د موسى په قرآن كي كه  كه نه.

و نو څېړبېلي بېلي برخي و ېعليه السالم د مقابلې د قص

د هر ډېر بارز نقاط او ېښي پټولو ستري او حساسي څو تر

 پام جلبوي:لوستونكي 

  په غره كي هغه مهال  پهموسى عليه السالم د طور

له  ل شو چيمبعوث او د فرعون مقابلې ته ولېږ ۍپيغمبر

په لور تقريبًا لسو كلونو هجرت وروسته له مدين د مصر 

لري ږ ل ړه،په تياره كي ئې الر وركه ك ېپروان وو، د ش

، پدې هيلي هغه لور په نظر ورغلهڼا ډډه كي رپه د غره 

ښيي او ده ته به الر و يوپانه شو چي هلته به شته روان 

پل ړي او خترالسه كټه سكرواو يا به د اور كومه 

خو هلته د هللا تعالى له  ژغوري،و ۍماشومان به له يخن

مبعوث شو او د فرعون د مقابلې هغه  ۍپيغمبرپه لوري 

ډېره ستره پل توان ئې ترخ ړه شوه چيپه غاستره دنده ور

 .او درنه گڼله

 پيغمبرانو كي يوازي موسى عليه السالم ته ټولو  په

په لوحو كي ليكل شوى او تيار  شوى چي ىړداسي كتاب ورك

و يوازي وحي او صحيف وكتابوند مسطور وو، نورو ته 
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ى ړندي ورك ېشوې، مسطور او ليكل شوي كتابونه او صحيف

همدا كتاب بني اسرائيلو په )رق( كي وليكلو او  شوي.

پوستكي ته وايي چي له څه هغه ق د غرړ، رې كمنتشر ئ

ۍ نرړى شوى او د ړ وركولو وروسته ښه نرى كوچولو او آ

څلي كتابونه او پيسهغه مهال به څېر شوى وي، په ڼي پا

چي تر ېدل په داسي پوستكو باندي ليكل كمهمي ليكني 

  ې وساتلى شي.ې ئې مودږداو

 په موسى عليه السالم ايمان رمني آسيه ېد فرعون م

په فرعون تر شديد تعذيب الندي ونيوله، د هغې ړ، ورا

څو له ايمان الس ټكوهل، تر خونه ېښو او السونو ئې مپ

ځه د همدې ښپر خداى مينه او  همؤمن هخو دغ ،واخلي

ار ټينگپل ايمان پر خنه يوازي په وخت كي شديد عذاب 

ژوند له  څنگپه قصر كي او د ده تركوي او د فرعون 

 پلخ چيپل رب غواړي خله  يكنوي، بلاعال يزارېب خپله

 (بيت: كور)خوا كي ورته  په خپليلوري ته ئې وبلي او 

په جنت كي ورته تعالى ئې سوال مني او هللا او ړي. جور ك

ړ شوى كي د )بيت المعمور: جو په قرآن ړوي.دا كور جو

پدې سره قرآن پاره بل تعبير نه شو موندلى، كور( ل

او  ءعون د خپل اقتدار د بقاچي فرړي ږ پوه كمونغواړي 

گه څنپه  كول اوڅه څه پلو لپاره ځد خپلو مخالفينو د 

ځي سره او ښگه سختو عذابونو ئې تعذيبول، چي له يوې څن

ي نو له نورو رمن، داسي سلوك كېږېهغه هم د ده م

ښه په ه وه؟ لدې گمعامله څنفرعون د مخالفينو سره به 

پلو مخالفينو سره ى شي چي فرعون به له خمعلومېدتوگه 

 څه كول!!

 ړ ښتو لوپخو خپل وزير هامان ته وايي: د فرعون خ

څو بر آسمان ته ړه تر ړ كراته جو (قصرۍ او صرح: ماڼ)

هلته د موسى رب شته كه نه!! هغه  گورم چيژم او وېوخ

ړ ك ړ، جو)مرفوع سقف(، نه د اوسېدو قصرفرعون ته داسي 

 .يپه تاريخ كي ئې مثال نه ليدل كېږ چي

  د موسى عليه السالم او د فرعون د مقابلې قصه هلته

په بحر كي ښكر سره پل لفرعون له خ ى چيپاى ته رسېږ

 هللاشو او  (ډكمسجور: ) ړوپه مول بحر د دوى ټغرق شو، 

په همدې بحر رو ته گملد ده او موسى عليه السالم  تعالى

 .ړكي نجات ورك
آسان دي اوس او لدې توضيح وروسته پدې خبري پوهېدل 



 

 
 

 

 

 

 
ې                                                                                                                          پلوشد قرآن 

 الطور

 

 

 

 

 

 

 

301 

و پېښقسمونو سره په حقيقت كي هغو سترو سترو پدې چي 

له فرعون سره د موسى عليه السالم د  ته اشاره شوې چي

او پند مقابلې د تاريخي قصې بارز نقاط او حساس او له 

كوي ټولي قصې خالصه وړاندي د  ه دي اوړاوونپډك  عبرت

رو ستا د رب عذاب ه پدې شهادت وركوي چياو همدا سلسله 

د هللا  توانېدو چينه وكه فرعون  .دئ ىمرو واقع كېدونك

ښكرو او ژغورو، نه لژغوري، نه قصرونو وځان وله عذاب 

كي شك مه  ېپه دتعذيب او ځورونو، نو نه د مخالفينو 

څه نه د هللا تعالى څ په هيظالمان او فرعونان  كوه چي

 ډولى.ځنحتمي عذاب دفع كولى شي او نه ئې 

ټول وضاحت ړه لدې په اي د دې قسمونو كه په قرآن ك

تفسير كوي او له  ياو رأي خوښي د خپليڅوك سره سره 

سقف المرفوع او بحر كتاب مسطور، بيت المعمور، 

 كيه قرآن نه پ چيوړاندي كوي  ونهالمسجور داسي تعبير

گوته كولى شي او نه د په دليل ورته شاهد او كوم 

دا شي،  ىښودله ړاو او رابطځ تځواب ترمنقسمونو او 

 ته منسوب شوى وي ، كه هر مفسرتفسير تفسير بالرأى دئ

كوم معتبر مفسر ته د دې رأيي د انتساب ، ئد منلو ند

پدې وضاحتونو او د د قرآن  چيځاى  پرپه وجه د دې 

ړو ړه شك وكپه ا رڼا كي د دې قسمونو د تفسيپه رقرآن 

په او  گڼومنلي شخص ته دا انتساب غلط و ېبايد برعكس د

يا دغه مفسر  ډ او اطمئنان سره ووايو چيډاپوره 

څ شك پدې كي هي. بايد او يا راوي غلط شوى ېړاشتباه ك

مراد فقط او فقط همدا د موسى لدې قسمونو  ړو چيونك

دي  پېښيځه مهمي هغه پنعليه السالم او د فرعون د قصې 

څه. دا سمه خبره نده نه بل په قرآن كي ذكر شوې دي  چي

چا خبري ته اعتناء په مقابل كي د بل ك د قرآن څو چي

 د يوه آيت داسي تفسير ومني چيپه خاطر او د هغه  ړيوك

 گوي. ړخ نه لله قرآن سره ا

څو نتيجې ترالسه د الطور د سورې د قسمونو لدې شرحي 

 كوو:

 راغلي. رهاپقسمونه د يوې مهمي مدعا د اثبات ل 

  مونو له ځ كي او هم د قسپل منپه خدا قسمونه هم

 .لري يړيكژوري اځواب سره 

   پل مخاطب د خپلي مدعا د خ پهانسان  ه چيگڅنلكه

سره هم په قسم په  ؛ړاندي كويشاهد وپاره قانع كولو ل
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ېږي چي ړاندي كپه توگه وڅه د شاهد حقيقت كي هغه 

لكه چي ړي او د قسم كوونكي خبره ومني، مخاطب قانع ك

ړي پناه وته ه قسم انسان د خپل مخاطب قانع كولو لپار

له قسم ړه ته ئې زمخاطب د  ړه كوي چيڅه لوپداسي او 

ښتيا اوس نو دى حتمًا ر ي چيوروسته دا خبره ولوېږ

گانو د اثبات پلو مهمو ادعاهمداراز قرآن د خوايي، 

 ړه كوي چيڅه لوپداسي پاره له همدې اسلوب كار اخلي، ل

ړه په ا رگند وي او د مدعا د اثباتڅمخاطب ته واضح او 

او د شك مجال ړي ، مخاطب متقاعد كد دليل حيثيت ولري

 ږدي.ن ېپرورته 

 پاره داسي دليل نه د اثبات ل ءادعا د خپليوك څهي

مخاطب ته ئې مجهول، غيرقابل فهم او تر  چيوړاندي كوي 

ۍ، ږمپوگند وي. قرآن د لمر، سڅراصل مدعا زيات نا

 دې ته، سباوون، ستوري او يځ، ورېپش، يمكزآسمان، 

 ړه كوي او د خپليگندو او واضح شيانو لوڅرپه ورته 

گه د مخاطب په توگند دليل څرپاره ئې د د ثبوت ل ءادعا

 ږدي.مخي ته 

وايي:  ړه چيپه انتائجو له مخي د هغو كسانو  ېد د

له سقف المرفوع مراد آسمان دئ او له بيت المعمور 

مان چي په آسې خونه( ړه شو)جومراد هغه بيت المعمور 

په ځ په وركي ده او له بحر المسجور مراد د قيامت 

ړه دې ته په اډېدل او د نورو قسمونو گبحرونو اور 

څو اشتباهات پدې سره دوى ، وايو: ورته نظريات لري

 كوي:

 پام ښتنو ته ئې غو ۍږد كالم د نظم، يووالي او همغ

ځ يووالي ته اهتمام ، نه ئې د قسمونو تر منكړى ئند

 ځ ارتباط ته.ځواب تر منقسمونو او  او نه د كړى

  پدې شهادت گه څنبيت المعمور په آسمان كي آسمان او

 د هللا عذاب حتمًا راتلونكى دئ؟ وركوي چي

  ځ په وركافر خو نه بيت المعمور مني او نه د قيامت

پدې باندي قسم سره گه به څننو ستل، يد بحرونو اور اخ

عذاب واقع كېدونكى ښتيا د هللا په ر پدې خبري قانع شي چي

 دئ؟!

  ىستيده نه اور اخ (ډك)اصلي معنى  (مسجور)د. 

  په د قرآن  يدا خو تفسير بالرأى شو، دا دوى ول
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داسي رأيه وړاندي كوي هرومرو او  وضاحت اكتفاء نكوي

  په قرآن كي ورته دليل نشي موندلى. چي

  هغي  او فرعون پهپه قرآن كي د موسى عليه السالم كه

پاى ته  (بحرالمسجور)په او پيل  (ورط)له  كي چي قصې

 يټول قسمونه موندلى شو، نو بيا ولږ دا ، مونورسېده

پدې يوازي  پداسي حال كي چيدا  ړو؟!پدې اكتفاء ونك

ځواب هم د قسمونو او او ځ تر مند قسمونو هم سره 

گه ډاپه او دا خبره  يژور ارتباط مراعات كېږځ ترمن

څوك نشي عذاب مخه هي ينكد هللا د واقع كېدو ي چيكېږ

ښه واضح مثال د فرعون غرقېدل ئې په بحر كي ، نيولى

ظالمان د هللا له عذابه نشي څه څ څوك او هيهيهو؛  .ئد

خبري د اثبات  ۍكي د پورتنې ې سورا دئ په دد، ژغورلى

دل او د يوه داسي چا په الس د ده ېلپاره د فرعون غرق

 يشوگه وړاندي تودل د دليل په ېظالمانه واكمني نسكور

 په الس كي نه وو.څه چي له كتاب پرته ئې بل 

ځير شو نو راته جوته ته  آيتونو كه وروستيو مباركو

په څېر د نورو مواردو په  ېږي چي دلته هم د قرآنك

دنيا كي له فرعونيانو سره الهي محاسبه او د خپلو 

د قيامت او ېدل ظلمونو له كبله په شديد عذاب اخته ك

ذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي اخروي ع

  ړاندي شوى.دليل په توگه و

ړه دوه د بيت المعمور په اته مو پام وي چي ې د

ځينو د ې او ړې كعبه مراد كځينو ترې: ړاندي شورأيي و

چي دا بيت ې نه دي ويلي آسمان بيت المعمور، خو دا ئ

حتمًا گواهي وركوي چي د هللا عذاب ې گه په دڅنالمعمور 

ېر تعبيرونه گڼ شمبحر المسجور الېدونكى دئ، د واقع ك

ځينو ځينو اور اخيستى، نو تش، يځډك، و نځيي، شو

په قيامت پوري ې ، او دا ئړىمعنى ك ځينو محبوس، مختلط

د قيامت چي ې نه دي ويلي مربوط حالت گڼلى، خو دا ئ

ېدى شي چي الهي عذاب ې دليل كگه د دڅنپېښي ړوند ا

هغه مخاطب چي آخرت او  د قرآنستنولى،  څوك نشيهي

پېښي د گواه په ړوند گه به د قيامت اڅنقيامت نه مني 

په معنى ځينو السقف المرفوع د آسمان توگه قبلوي؟ 

د سقف اصلي معنى د خوني چت  چي كي حال داسي نيولى، په

كي آسمان د السقف په نامه نه دئ ياد شوي  دئ، په قرآن

شوى )سقفًا محفوظًا( گڼل شوى،  بلكي سقف ته ورته گڼل
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ړ شوي دلته ويل شوي: و السقف المرفوع: قسم په هغه لو

چت وي نه آسمان، ې خوني معروف چت، دا سقف بايد د يو

په ښودلى، ې راږ ته دا مرفوع خونه او سقف ئمو قرآن

هر مخاطب  قرآنې، د ړي خوني يادونه شوې لوكي د د قرآن

د فرعون هغه صرح  ږ تهمو ته معروف سقف دئ، قرآن

ړ ړ او په حقيقت كي له لوړ كچي هامان ورته جوښودلى را

، دلته او د الطور او كتاب مسطور څه نه دئچت پرته بل 

چي ښيي په واضح توگه ږ ته گ كي د هغه يادونه موڅنپه 

ې سقف دئ نه آسمان، همدا سقف په دې همدا مرفوع مراد ئ

هللا عذاب دفع د ېدى گواهي وركوي چي فرعون ونشو توان

 .ړيك

 راغلى، د  ېهمداراز البيت المعمور د معرفه په صيغ

ې وي، آيا كي شو په قرآنې بيت المعمور يادونه بايد د

ې ښتغو تعالى هللاېرمني له بيت پرته چي د فرعون م له هغه

 وه بل البيت المعمور موندلى شو؟!!  

   

   

   

  

  

    

   

    

    

   

   

    

   

   

   

     

   

ېدا سره ځگړې خوځانچي آسمان په ځ كومه ور -5

سره  اېدگړې روانځاناو غرونه په  -10ږي، ځېوخو
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ځ دغو درواغ ې ورنو افسوس په د -11روان شي، 

هغه چي په چټي مشغولتياوو كي لوبي  -12گڼونكو ته، 

ېل وهلو سره به ټگړي ځانچي په ځ هغه ور -13كوي، 

ئ چي تاسو دا همغه اور د -14ېل وهل شي، ټدوزخ ته 

نو آيا دا كوم جادو دئ او كه تاسو  -13تكذيبولو، 

ځئ، نو كه صبر كوئ ورننو -16داسي يئ چي نه وينئ، 

څه له يا صبر نه كوئ درته يو شان دئ، يوازي د هغه 

 چي تاسو كولو.ېږي مخي سزا دركول ك

كي ويل  آيتونو لكه چي گورئ په مخكنيو مباركو -(5-16)

داسي حتمًا واقع كېدونكى دئ،  ستا د رب عذابشوي چي 

ړي، همدا حقيقت د قيامت او دفع كچي هغه څوك نشته 

اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي 

كي  آيتونو مباركوې په د ړاندي شوى.دليل په توگه و

 ويل شوي:

  په خپلو ټول دا محتوم الهي عذاب به هغه مهال

گړې ځانپه  سترگو وگوري چي قيامت راشي، آسمان

گړې ځانږي، غرونه په ځېېدا سره وخوځهيبتناكي خو

د دغو ځ به هغه ورسره روان شي،  اېدحيرتناكي روان

درواغ گڼونكو حالت افسوسناك وي، هغه چي قيامت او 

ې ې باوري د د، همدا بذيبولوتكې عمدًا الهي محاسبه ئ

 كي او لوبوپه چټي مشغولتياوو دوى وه چي  ېسبب شو

ژوند څېر د يوه هدفمن او مسئول انسان په  مصروف وي،

ړي چي د ړ كې جوڅوك ترږدي، داسي ې نپرې كولو ته ئ

گړي ځانپه به ځ هغه وردوزخ د اور خس او خاشاك شي، 

ل وهل شي، همغسي لكه چي په ېټدوزخ ته ېل وهلو سره ټ

دنيا كي ستر ستر مجرمين او جنايتكاران د زندان لوري 

هال به ورته وويل شي: دا همغه ېږي، دغه مټېل وهل كته 

اور دئ چي تاسو تكذيبولو، نو آيا دا كوم جادو دئ او 

كه تاسو داسي يئ چي نه وينئ، آيا ستاسو هغه دروغجن 

ړه به مو ويل: تبليغات صحيح وو چي د پيغمبر په ا

حقيقت  ېې او د دې وړندگر دئ، او كه ستاسو سترگي جادو

ړئ، دا تاسو او وت وكپه خپله قضاله درك عاجز وئ، اوس 

ځئ، ورننوې انكار كولو، چي تاسو ترې هغه دوزخ ئدا 

گټه نه رسوي، كه صبر كوئ يا صبر نه كوئ درته اوس 

، يوازي د هغه هدستاسو د صبر او نه صبر پايله يو شان 
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چي تاسو كولو، نه كم او نه ېږي څه له مخي سزا دركول ك

 .ښاييرسره زيات، ستاسو عملونه داسي ول چي دغه سزا و

    

    

   

   

   

   

   

    

   

 

يقينًا چي متقيان به په جنتونو او نعمتونو كي  -10

ړي ښي كوونكي چي خپل رب وركڅه خوپر هغه  -18وي، 

څه له د هغه  -15او خپل رب د دوزخ له عذاب ساتلي، 

، څښئچي تاسو كول په خوند خوند وخورئ او وامله 

ډه پر ليكه شوو تختونو به ډ چي كي حال داسي په -20

ړه جو هړې جواو له حور عين سره به ئ ويناست  وهلي

 ړو.ك

كي په جنت كي د  آيتونو مباركوې په د -(10-20)

 ځور شوى:متقيانو حالت داسي ان

 به په جنتونو او نعمتونو كي وي،  متقيان 

  او خپل رب ړي ښي كوونكي چي خپل رب وركڅه خوپر هغه

 د دوزخ له عذاب ساتلي، 

 :چي تاسو كول څه له امله د هغه  دوى ته به وويل شي

 ، څښئپه خوند خوند وخورئ او و

 په منظمه ي چ ويناست  پر داسي تختونو به ډډه وهلي

 ېښودل شوي وي.توگه او په ليكه برابر به ا

 ړي. ړه كړ جوجوله حور عين سره ې به ئ تعالى هللا

ټي توري سترگي به غ ېښكلښايسته وي او ې به ئېرمني م

 ې وي.ئ
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ې ړى او زوزات )اوالد( ئې راواو هغه چي ايمان ئ -21

ې ورسره ؛ اوالد به ئړىپه ايمان كي د دوى متابعت ك

ورته كم به څه څ ړو او د دوى د عملونو هييوځاى ك

ې دي، ړي ئگرو كي دئ چي ك هڅهر كس د هغه ړو، نه ك

ې ړه ئچي د دوى زړو به وركښه غوېوه او داسي م -22

داسي جامونه ترالسه كوي چي يو له بل به  -23ړي، غوا

 -24نه به په هغه كي چټي وينا وي او نه گناه كول، 

چورلي چي خوندي ساتل شوو ې راې پرنكي به ئاوداسي ځ

   ملغلرو ته به ورته وي.

ړه كي د جنتيانو په ا آيتونو مباركوې په د -(21-24)

 مزيد ويل شوي:

 په ايمان كي دې ړى او اوالد ئې راوهغه چي ايمان ئ 

ورسره يوځاى به د دوى اوالد  تعالى ؛ هللاړىدوى متابعت ك

ې ونه ېښنه ئېلوالي اندړي، چي له خپل اوالد د بك

ځ د مقام او منزلت له ړو تر منڅه هم د دواځوروي، كه 

ې سره متفاوتي وي، خو ې ئپير وي او درجډېر توپلوه 

د ړي، نه؛ ټ كټيمقام راړ داسي نه چي دوى له خپل لو

له هر ، يړنه كې كم تربه څه څ هيې ونو د بدلدوى د عمل

ېږي، يو به د معامله كړنو مطابق چا سره به د هغه د ك

څوك جنت ته ړلى، كه ږو نشي وپه اوبار د گناه بل 

عمل له كبله به درومي ېك پل ايمان او ندرومي نو د خ

ږي خپل غلط باورونه او بد ېپه برخه كې دوزخ او كه ئ
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ړيكي نه ن س بي او نسلي ابيايي،  ې دوزخ تهعملونه به ئ

څوك جنت ته بيايي او نه دوزخ ته، هر كس د خپل عمل په 

ې عامي الهي پاره په دځينو لد  تعالى گرو كي دئ. خو هللا

ې ده، له هغوى سره ېښاستثناء اكي ې ې اوضابطقاعد

 ړه او د فضل له مخي وي، لكه چي قرآنمعامله تر عدل لو

 فرمايي:

     

     

    

                                                                                                          
 41-38المدثر: 

ې دي؛ ړي ئمله په گرو كي دئ چي كله اڅه هر نفس د هغه 

له اصحاب اليمين پرته، چي په جنتونو كي به يو له بل 

 ښتي.  پو ړهپه اد مجرمينو 

 به ورته ميسر وي چي ښه هره هغه غوېوه او هره هغه م

 .ړيې غواړه ئد دوى ز

  ښاك او شربتونو داسي جامونه ترالسه څيو له بل به د

وي او نه گناه كول، كوي چي نه به په هغه كي چټي وينا 

ې سده ېر به نه وي چي انسان بڅد دنيا د شرابو په 

ږي، ېځي او په چټي خبرو لگيا كې له واكه وژبه ئكوي، 

 څوي.ې هگناه ته ئې مخدوش كوي او حواس ئ

 ې په خدمت كي وي چي د دوى شاوخوا نكي به ئاوداسي ځ

ښايست ېبه به خدمت ته چمتو وي، په ېږي او هره شبه تاو

چي په صدف كي صفايي كي به داسي ملغلرو ته ورته وي او 

 .  ې ويخوندي ساتل شو

   

   

    

    

    

    

     

   

   

 داسي ړوي پهمخ راوا وځينو نورپر ځيني به او  -23
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ږ تر وايي به: مو -26ښتي، يو به بل پو چي كي حال

پل رب( ټبر كي )له خړاندي په خپل خپل ې ود

ږ ړ او موږ احسان وكنو هللا پر مو -20ېدونكي وو، ېرو

چي ږ داسي وو مو -28وونكي عذاب وساتلو، ې له سوزئ

چي دى مهربان ځلو(، يقينًا دى بللو )لمانړاندي مو و

 احسان كوونكى دئ.

ځي كي د جنتيانو خپل من آيتونو مباركوې په د -(23-28)

 ې:ځور شوخبري داسي ان

 كي حال داسي ړوي پهرواومخ ته  وځيني به ځينو نور 

ړاندي په ې ور دږ تښتي، وايي به: مويو به بل پو چي

ېري وې ېدونكي وو، د همدېرپل رب وټبر كي له خخپل خپل 

ې دوزخ ته ځان ساتلو چي نور ئڅه مو له هغه  له كبله

 ورسول.

 ړ ږ احسان وكهللا تعالى پر موېري له كبله د همدغي و

 ې له سوزوونكي عذاب وساتلو.ږ ئاو مو

 مو بللو او  تعالى چي هللاداسي وو په دنيا كي ږ مو

ه چي دى مهربان احسان كوونكى دئ، پځلو، يقينًا انلم

 ې مقام ته راورسولو.ږ دې موخپل رحمت او احسان سره ئ

   

   

    

   

    

    

    

چي ته د خپل رب د پېرزويني له ه نو پند وركو -25

آيا  -30كوم مجنون، ې او نه امله نه كوم كاهن ي

حالت( د داسي )ږ ورته وايي: يو شاعر دئ چي مو

 -31ړي(، ځه وچي شك قطع كوي )له منانتظار كوو 

ځاى سو سره يو چي زه هم له تاړئ ووايه: انتظار وك

  ډلي كي يم.كوونكو په  انتظارد 

ېدو پوهښه آيتونو په معنى د  مباركوې د د -(25-31) 

 په پام كي ولرئ:ټكي پاره الندي ل
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 ې چي پند وركولو ته ښوونه شوته الر ّـ هللا دلته رسول

ته د خپل رب د پېرزويني له امله نه كوم ړه، دوام ورك

، ښمن غلط تورونه ديدكوم مجنون، دا د ې او نه كاهن ي

كله ستا ويناوي له هغو كاهنانو سره ورته بولي چي 

په بدل ې او په درواغو د غيب خبري كولې خلكو ته به ئ

ستا سترو سترو ې، او كله ې ترالسه كولې شكرانكي به ئ

ېوني او پېرياني نوم لويناوو ته په پام سره د 

  ږدي.  درباندي 

 يو شاعر دئ  :وايي ړه كله بيا داآيا دوى ستا په ا

چي شك قطع كوي انتظار كوو حالت ږ ورته د داسي چي مو

ېر ژر ډږي، يعني ېگندڅرړي او حقيقت ې وئځه او له من

ړ شي او ثابته ځه والږ شكونه له منړه زموبه د ده په ا

به شي چي دى يا كاهن دئ، يا مجنون دئ او يا يو شاعر، 

ريب معنى شك  وايي د )ريب المنون( انتظار ورته كوو، د

ېر ړه گڼ شمې ااو د المنون قطع كوونكى ده، په د

گ ې بدلون، د مرد زمانځي: ږ مخي ته راتعبيرونه زمو

ړه نزول، مشكوك مرگ، خو دغو تعبيرونو ته د انسان د ز

گند مطلب څرله الفاظو چي كوم ېږي، ړه نه پرانيستل كد

ې مصداقونه پورتنى مطلب دئ او دا ئ ېږي همغهاخيستل ك

  گنلى شو.

 ړئ چي ورته ووايي: انتظار وك ته ويل شوي ّـ هللا رسول

ډلي كوونكو په  انتظارد ځاى چي زه هم له تاسو سره يو 

څوك، او څوك يم او تاسو گورو چي زه ړه به و، دواكي يم

په راتلونكي كي به له كوم كوم برخليك سره مخامخ 

 ېږو. ك
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گماري، يا دوى طغيان ې پر د ېآيا خپل عقلونه ئ -32

ړ ې جوه ئځانآيا وايي: له  -33كوونكي وگړي دي، 

نو د ده  -34ړونكي نه دي، ؟ نه؛ بلكي ايمان راوړىك

آيا  -33ښتيني وي، ړي كه روراڅېر كومه وينا دي په 

له كوم شي )خالق( پرته پيدا شوي او كه دوى په 

دا  او آيا دا آسمانونه -36خپله پيدا كوونكي دي، 

؟! نه؛ بلكي يقين كوونكي نه دي، ړيپيدا كې زمكه ئ

يا دوى په ې لدوى سره دي آيا ستا د رب خزان -30

آيا كومه زينه ورسره ده چي  -38خپله واكمن دي؟! 

ېدل كوي؟! نو د دوى كوم اور)بر درومي او( ې پر

آيا  -35ړي. ړاندي كدي څرگند دليل راوېدونكى اور

آيا كومه  -40دي؟! ه او زامن تاسو تده ته ڼي لو

ې له تاوان درانه ړې داسي چي دوى ئې غوابدله تر

آيا د غيب )علم( ورسره دئ چي دوى  -41ړى شوي؟! ك

آيا د پټ تدبير اراده لري، نو هغه  -42ې ليكي؟! ئ

تدبير په منگولو  ټړى دوى په خپله د پې كچي كفر ئ
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ه آيا له هللا پرته بل معبود لري، هللا ته ل -43دي، كي 

  شريكوي.)ورسره( ې پېڅلتيا ده چي دوى ئڅه سهغه 

كي د منكرينو او  آيتونو مباركوې په د -(32-43)

ړاندي ې چي د دعوت په وښتني شوپوړه داسي مكذبينو په ا

 ي: ښتني داسي دځونو حقيقت جوتوي، پود دوى د دري

 پر داسي غلطو ويناوو او ې آيا خپل عقلونه ئ

ې ې دطغيان ئښ دي او ا سركگماري؟ يځونو نارواوو دري

  څوي؟!!ته ه

 ه ځانله  ّـ هللا رسول آيا دا ادعاء كوي چي دا قرآن

چي ې غلطي ادعاء اصلي وجه دا ده ؟ او كه د دړىړ كجو

كه ړونكي نه دي، ايمان راوڅكله گه او هيڅ تودوى په هي

څېر په  قرآنښتيني وي نو د دوى په خپلي ادعاء كي ر

 ،ړيوراكومه وينا دي 

 له كوم خالق پرته پيدا شوي او كه دوى په خپله  آيا

ېدا پيدا كوونكي دي؟ نه له خالق پرته د مخلوق پيدا ك

د ځان خالق دئ، ممكنه ده او نه انسان په خپله 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 

څه پيدا كولو توان نه څ نسان د هيپه سترگه وگوري، ا

 لري. 

 ؟! آيا د ړيپيدا كې دا زمكه ئ او آيا دا آسمانونه

ډه لري او ښت كي كومه ونپه پيداي زمكي او آسمانونو

څه پيدا ې چي نه ئېږي پوهښه  ړي؟!!ې پيدا كڅه ئكوم 

څه پيدا كولو توان لري، د دوى اصلي ړي او نه د ك

چمتو ړلو ته ايمان راو چي يقين كولو اودا ده  ستونزه

 نه دي. 

 يا دوى په خپله ې له دوى سره دي آيا ستا د رب خزان

د خپلو نعمتونو او رحمت  تعالى واكمن دي؟! آيا هللا

ې له دوى سره دي او او كلياني ئ ېپارلې دوى ته سخزان

په خپله د خزانو كه دوى ې دوى ته سپارل شوى، او ېش ئو

د دوى په واك كي ده چي  ړهېكواكمن او خاوند دي، دا پر

غيرمستحق؟! كه داسي نه وي او څوك وگڼي او څوك مستحق 

چا ته نه وي ېش بل د خپلو پېرزوينو او رحمت و تعالى هللا

ړي؛ څه وركړه په خپله كوي چي چا ته ېكسپارلى او دا پر

ې كبله حسادت كوي او ستا نو ولي له تا سره له د
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ته د  تعالى هللا ې چيړلې مال تۍ ته ئښمنمخالفت او د

  ې؟!! ړپيغمبر په توگه غوره ك

 ې آيا كومه زينه ورسره ده چي د آسمان په لوري پر

څه ې داسي ېدل كوي؟! بر په آسمان كي ئاوربر درومي او 

چي د دوى ويناوي تصديقوي، كه داسي وي نو د ېدلي اور

 ړي. ړاندي كدي څرگند دليل راوېدونكى دوى كوم اور

 دي؟! آيا عجيبه  زامن تاسو ته اوده ته ڼي آيا لو

ڼي منسوبوئ او ځان ته ته لو تعالى نه ده چي تاسو هللا

ټي، ټيڼي گڼئ او لوڼو غوره ښوئ؟! زامن تر لوزامن خو

ڼي ته لو تعالى ښوئ او هللاې ځان ته زامن خوخو سره له د

محتمل دئ او ې وينا يو بل تعبير هم !!! د دمنسوبوئ

پلي خد ځان او ښت ياهغه دا چي تاسو د زامنو پيد

ښ ېدو خوپر پيدا كې ئځكه ړاني قوت ته منسوبوئ نو ېم

ښه نه ېړاني نپلي مښت كي د خپه پيدايڼو وئ او د لو

ې ناراض وئ ځكه پرې منسوبوئ نو ته ئ تعالى گورئ او هللا

 پېغور گڼئ!!  ې ځان ته ئاو 

 ې تاوان ړې داسي چي دوى ئې غواآيا كومه بدله تر

ې مخالفت ځكه ئنو دروند بار؟! ږو اوگڼي او پر خپلو 

 ې؟!! ړلته مال ت

 نو ې ليكي؟! آيا د غيب )علم( ورسره دئ چي دوى ئ

 انتظار كوي!! ځو راتلو رتا د بدو وپر ځكه 

 ړوي جوې آيا د پټ تدبير اراده لري، ستا په ضد توطئ

ږ ل :وايي خلكو ته ځكهړي تاوان درورسوي، نو او غوا

ې ېږي؟!! خو په دڅه ورسره كړئ او وگورئ چي انتظار وك

ځاى تاوان گټي پر ې د پوه شي چي دا تدبيرونه به ئدي 

الهي تدبير په  ټد خپل كفر له كبله د پورورسوي، 

 .ديمنگولو كي 

 پرته  تعالى آيا له هللا پرته بل معبود لري؟ آيا له هللا

ړ وي؟!! هللا ته له ځني وچي د لمانموندلى داسي معبود ې ئ

   شريكوي.ه ورسرې دوى ئتيا ده چي پېڅلڅه سهغه 
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ټه وگوري چي ټواو كه د آسمان كومه  -44

نو  -43ځ ده، ېې ده وايي به: متراكمه ورنكوېوتراپر

ي سره مخامخ ځچي له خپلي هغي ورېږده پرې تر هغه ئ

ځ هغه ور -46شي، ړى ك ې سدهې كي به بشي چي په هغ

ې دفع كولى او نه څه نشي ترڅ ې هيچي پټ تدبير به ئ

ې او هغو ته چي ظلم ئ -40  ېدى شي،مرسته كې به ئ

ډېرى نه عالوه بل عذاب دئ خو د دوى ې ړى پر دك

 ېږي.پوه

ته ويل  ّـ هللا آيتونو كي رسولې مباركو په د -(44-40)

 شوي: 

 ې او الهي محاسب ستا د عنادي مخاطبينو او د قيامت

ښتني سره دوى له غوكه د د منكرينو حالت داسي دئ چي 

په حال كي وگوري، د ېدو ه كوم عذاب د نازلآسمانسم له 

په ې ې ده نو د دنكوېوتټه وگوري چي راپرټوآسمان كومه 

گڼي او له كفر او شرك الس واخلي؛ ې وچي عذاب ئځاى 

اران ېز بگڼي چي پر دوى به تې ځ به ئېمتراكمه ور

ې ړندې گي ئړه سترپل شوى او د زځد دوى بصيرت ووروي، 

ې، نعمت ته د نقمت په سترگه گوري او عذاب ته د شو

 نعمت په سترگه. 

 له ېږي، ې راورسځ ئچي د عذاب ورېږده پرې تر هغه ئ

ې سده شي، ې بي سره مخامخ شي چي له هيبته به ئځهغي ور

دفع كولى  ېڅه نشي ترڅ ې هيچي پټ تدبير به ئځ هغه ور

 .ړيچي د دوى مرسته وكڅوك مومي او نه به داسي 

 ړې تر ې غوره كهغو ته چي د ظلم، كفر او شرك الر ئ

بل دنيايي عذاب دئ خو د ړاندي هغه ستر اخروي عذاب و

ې په دځاى كي دا مطلب په بل ېږي. پوهډېرى نه دوى 
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 گه راغلى:تو

   

   

   

        :21السجده  

ډ رالنړ )ووړاندي او هرو مرو به تر لوى عذاب و

 ځي. څو راوگرڅكو؛ تر عذاب ورو دنيايي(

په ړاندي يعني دوى ته به د آخرت تر لوى عذاب و

او دا په ؛ ل شيڅكعذاب ورو ډ دنيايياو لنړ دنيا كي وو

او له كفر او  ځيچي د خپل رب لوري ته راوگره ې موخد

 عصيان الس واخلي. 

   

   

   

    

  

        

ي يقينًا ته چړه او د خپل رب حكم ته صبر وك -48

او د خپل رب په ستايني ې، گو الندي يستر ږ ترزمو

پې او د ش -45؛ ېږڅېسره تسبيح وايه هغه مهال چي پا

 پر مهال.ړولو شا اې برخي كي او د ستورو په يو

په گډه ړلي دي او آيتونه چي سره تړه دا دوا -(48-49)

ې تتمه او جامع خالصه ښكلې ې سوري د دږړېې جويو آيت تر

 ې چي:ښوونه شوته الر معلص هللا رسولې كي په دده، 

  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 

ښمنانو سره د ړي، د حق له دړه وكېكچي ستا رب خپله پر

ېږي چي ستا ورس راشي او هغه مهلت پاى تهې وخت محاسب

 .  ړىرب دوى ته ورك

  مطمئن اوسه چي ته د خپل رب تر رعايت او عنايت

 . ږديېاو يوازي دي نه پر ېالندي ي

  د خپل رب په ستايني لگيا اوسه، هغه مهال هم چي

شا او د ستورو هم ې برخي كي پې په يوې او د شږڅېپا

 پر مهال هم.ړولو ا
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بايد وگورو چي په دغو دريو وختونو سره كومو كومو 

ې ته په پام سره چي )من د .ېشو مشخصو وختونو ته اشاره

الَّيل: 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 

ښام او ماخستن او )من الَّيل( ماڅېدل وي، خوبه پا

چي د ستورو ندي هغه مهال ړا)ادبار النجوم( تر فجر و

ېدو شي او د ټولپه ې لمن پيل شي، له ختيزه ئړول شا ا

چي  ږي،يو په بل پسي له سترگو پټېېدو سره په زياتڼا ر

 ځه وخت دئ.دا د تهجد د لمان

د رب  تاسپه پيل كي ويل شوي: ې لكه چي گورئ د سور

ې ، د دڅ دفع كوونكى ئې نشتههيېدونكى دئ، عذاب واقع ك

پاره د فرعون تور برخليك د شاهد لب د اثبات لمهم مط

همدا حقيقت د قيامت او ړاندي شو، او گواه په توگه و

اخروي عذاب لپاره د يوه مضبوط او انكار نه منونكي 

ې سورټولي او په  شوېښودل ږ مخي ته كدليل په توگه زمو

ښمنان چي د حق دڅېړل شوه په تفصيل سره وموضوع كي دغه 

كي خپل عذاب گوري او هم په آخرت كي، په دنيا به هم 

ويل شوي چي د ته  معلص هللا په پاى كي هم رسولې دا دئ د سور

ۍ صبر لمن كلكه ونيسه، تر هغه چي ستا رب خپله وروست

ړاندي په وښمنانو چي د دړي، مطمئن اوسه ړه وكېكپر

 ې. ې بلكي د خپل رب تر رعايت الندي ييوازي نه ي
 

ِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ وَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 النجم

 ژندنه:پېې د سور

چي همدا سوره )النجم( دئ ې نوم سوري مباركې د د

پوري  57ړي آيت تر له لومآيتونه لري،  10 ې،پيل شوې پر

ته ورته دي، (، هوىٰ )آيت  ړيآيتونو فواصل د لومټولو د 

ې دريو د ورپسزفة( او )كاشفة( دي، )االٰ ې ئ 28او  22د 

په ې ئ آيتاو آخري ورته دي، ته ( تعجبون) ونوآيت

ر ېډډېر ې ې ته ئټولي سور او ېدلى)واعبدوا( پاى ته رس

آيتونو ړى. د ږ او وزن وركپوري غړه ښكلى او په ز

ي دور په كچي د مهغو سورتونو ته ورته دئ ې دوالى ئږاو

 . كي نازل شويكلونو ړيو لوم

ې د بحث محوري موضوع دا ده چي ې مباركي سورد د

پاره د ستورو ې ادعاء د اثبات لې شوى، د دږدقيامت ران

په ې، ړاندي شوپه توگه وځېدا د شاهد او دليل غور

پي څانا پهچي ې ړه شوپه هغه ستوري لوړي آيت كي لوم

د ېږي، وځي او الندي لپل مسير وځي، له خېوپرگه تو

ړه ڼۍ زد عالم دا ستره ماچي ښيي ځېدا راغور وستور

په بلي پسي ښتي يوه ې خلونو ئاېوې، له چت او دشو

ې ږدې رانېدو وخت ئېږي چي د ورانې معلوم، له دځيراغور

 شوى.
او نه بې ېروتى تنه ى گرچي ستاسو ملې ويل شوي پسور

كوم  هوى او هوس خبري كوي، شوى او نه له خپلي الري

دا د ده خپل  ړاندي شوىچي د ده په الس تاسو ته و قرآن

ې د ده كتاب دئ، ويناوي ئتعالى  كتاب نه بلكي د هللا

كالم دئ چي ده ته د تعالى  پلي ويناوي نه دي د هللاخ

په پاى كي او د گڼ ې ېږي، د سورې له لوري وحي كفرشت

ړلو وروسته راغلي: قيامت څېله ضاياوو ړوند قاېر شم

آيا لدې خبري ې د قيامت منكرينو! انو ى، شو رانږدې
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 معلص هللا كله چي رسول ؟ئخاندځاى د ژړا پر او  ئتعجب كو

ورپوري ېدو خبره كوي ې كږدتاسو ته د قيامت د ران

ډېر كبر كوونكي يئ، په  چي كي حال داسي خاندئ، په

كه ده پر خبري خاندئ!! پر ده او د سره  ۍغرور او مست

ېږدو نو راته گ كي كڅنگ په څنړه برخي ې دا دواد سور

پدې خبري پيغمبر عليه السالم قريشو د ېږي چي جوته ك

هغه په استهزاء او تمسخر سره به ئې تعجب كولو او 

شوې، دا  ځ رانږدېده ورته ويل: د قيامت ور ردوله چي

تاب او د د حساب او كټول به ځي او ځه دنيا به له من

ې نه ې خبري به ئ، پر دپه لور درومواو سزا عالم  ءجزا

ېروتي او تد ې ته به ئ ّـرسول هللا يوازي تعجب كولو بلكي 

په دوهم آيت كي ويل شوي ه كځالروركي خطاب كولو!! نو 

(      

، او د او نه بې الري شوىېروتى تنه  ىگرستاسو مل: 

چي  ئتعجب كوآيا لدې خبري په پاى كي ويل شوي: ې سور

 ؟ئخاندځاى د ژړا پر او ې شوى ږدقيامت ران
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ستاسو  -2ي، ځپه وغورڅاكله نا په ستوري چيقسم  -1

او نه له  -3او نه بې الري شوى، ېروتى تنه  ىگرمل

داسي گر دا نه دئ م -4هوى او هوس خبري كوي،  خپلي

ښودلى، ځواك خاوند ورد مضبوط  -3ږي، ېكوحي چي وحي 

حال  -0د مكنت او متانت خاوند، چي برابر شو؛  -6

 ې شو نوږدبيا ن -8وو، كي پاس ړ دا چي هغه په لو

ن وو يا تر ټنو د دوو لينديو په وا -5كوز راغى، 

څه وحي ې هغه نو د ده بنده ته ئ -10ې، ږدې هم ورند

څه دروغ ونه ړه هغه نو دغه ز -11ړ، ې كړ چي وحي ئك

  ې وو،گڼل چي ليدلي ئ

ېدو پوهښه ښوونو د په الرې مباركو آيتونو د د -(9-99)

  كي ولرئ:پام په ټكي پاره دا ل

  په چي ې ړه شوپه هغه ستوري لوړي آيت كي لومپه

ېږي، وځي او الندي لپل مسير وځي، له خېوپرگه پي توڅانا

او نه بې ېروتى تنه ى گرچي ستاسو ملې ويل شوي پسور
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هوى او هوس خبري كوي، دا نه  الري شوى، او نه له خپلي

چي د دغه پاره لې دږي، د ېكوحي چي وحي داسي گر دئ م

گه درك په صحيح توځ ارتباط ځواب ترمن د هغه د م اوقس

مشركينو  ېد مكځواب شي: ښتني پوڅو  بايدړى شو ك

په وجه ويل پيغمبر عليه السالم ته د ده د كومى خبري 

پدې سورې آيا ؟ او بې الري شوى(ېروتى ت: ىضل و غو) چي

ويل شوي دلته خو  ټول قرآن كي دغه خبره موندلى شو؟يا 

د  ه ده، بلكينويناوو مجموعه  وپلخد د ده  قرآندا  چي

په وجه ده ته هللا له لوري وحي ده، تاسي هسي د دې خبري 

، نه آرام پرېوتلپي څاد ستوري نا .ئبد او رد واي

يا د ده دا خبره رښت پدې شهادت وركوي چيگه څن غروب،

 ده؟
تر آيت  56پاى كي لهپه د دې سورې ځير شو نو ږ كه ل

 :لولو داسيپوري آيت  71

     

     

   

    

    
گندونكى څرپرته بل شوه، له هللا  رانږدې ېراتلونك ېږدن

او  ئاو خاند ئتعجب كوورته نشته، نو آيا لدې خبري 

 نه؟ ئړژا

ېر وضاحت سره ډپه گه او توگنده څرپه لدې آيتونو  

پدې خبري پيغمبر عليه السالم قريشو د  ي چيمعلومېږ

هغه په استهزاء او تمسخر سره به ئې تعجب كولو او 

شوې، دا  ځ رانږدېده ورته ويل: د قيامت ور ردوله چي

د حساب او كتاب او د ټول به ځي او ځه دنيا به له من

قرآن كي دې ته په  په لور درومو.سزا عالم  او ءجزا

قريشو  گوته كوي چيپه ڼ شمېر آيتونه همدا مطلب ورته گ

ټولو خبرو كي د زياتي په پيغمبر عليه السالم ته د 

ځي، د چي قيامت به راخبره دا وه ړ وحيرانتيا او تعجب 

له  ،ځي، بله دنياځه ۍ دا موجود نظام به له منړن

ي او د ژوندي كېږړه به راځي، مراي نظام سره به گړځان

پوري به پدې خبري  گوري،به  ءپلو عملونو سزا او جزاخ

 معلصپيغمبر په وجه به ئې كله ئې خندل او د همدې خبري 

 ته مجنون ويل او كله ضال.

گه د د غي څنپي پرېوتل څاناد ستوري  خو دا خبره چي
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د ړه په اځي گه د دې ورڅناو گوته كوي په گ ځي راتور

ناروا  د قريشو په ارتباطبر عليه السالم د وينا پيغم

پي څاځواب ئې دا دئ: د يوه ستوري نا ردوي،ځ دري

په اليتناهي فضاء مسير وتل او  ټاكليپل له خ، پرېوتل

يوه  ۍ چيڼداسي دئ لكه له يوى ستري ما كي وركېدل،

په رارسېدو سره ذره ذره مكي ته او زځي پرېوښته راخ

دا  گوته كوي چيپه پرېوتل دا را ښتيشي، د همدغي يوې خ

پسي  يپه بلښتي به ئې هم يوه ړه شوې، نوري خۍ زڼما

. نو يېږۍ رانسكورڼټوله ماځ به دا ځي او يوه ورپرېورا

قيامت  پيغمبر عليه السالم دا وينا چيڅوك د اوس كه 

يا غلط  وايي چيړه اپه نه مني او د ده شوى  رانږدې

دا د  ، پداسي حال كي چيشوى يا قصدًا دا غلطه خبره كوي

پله خبره نه؛ بلكي د هللا له لوري د وحي خبره ده او ده خ

شهادت وركوي، پر حقانيت  ېد هغپرېوتل د ستورو ناببره 

گند څرله  آيا ؟پل عقل سره جفا نه كويآيا دا كس له خ

په عقل او عمدي انكار دليل انكار نه كوي؟ آيا د دوى 

 :ماييرړه فپه اد دوى  چي قرآنهمغسي  پكار؟ړا نده ژ

   
    

 :  او  ئتعجب كونو آيا لدې خبري

 نه؟ ئړژااو  ئخاند

 :لرول ئدوه اساسي داليد كي أيپه تد دې تعبير 

 يدځېدل او راغورپرېوتل پي څالغوي معنى نا (هوىٰ )د  .9

 پرېوتل د قيامت د نږدېغروب. دا  ول مطابقمعمد نه 

 څه.ښه كېدى شي نه بل نكېدو 

 نږدې :االَِزَفةُ )د ځ ورقيامت د آيت كي  56په د سورې  .6

 رانږدې ياده شوې او ويل شوي چي په نامه راتلونكې(

اصلي موضوع د  ي چيگنده معلومېږڅرپه شوې ده، لدې 

 دي. كېدل قيامت رانږدې
 هوس له خپل :ويل شويڅلورم آيتونو كي او  ميېپه در

څه پرته بل وحي داسي  لهدا خبري نه كوي،  ېېدلټوكرا

آيتونو معنى ې مباركو ږي، د دېكوحي چي )ده ته( نه دي 

د ده  قرآنړاندي شوى له لوري و معلص هللا دا ده چي د رسول

خپل كتاب او د ده د ويناوو مجموعه نه دئ، دا خو 

ملك يدالقوى ړي او شديوازي هغه وحي ده چي د يوه پياو

ته  له لوري ده ته وحي شوى، دلته په )هو( سره قرآن
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هري وينا  معلص هللا څه ته او نه د رسولې نه بل اشاره شو

ې او نه د وحي ېري ويناوي نه وحي وډ معلص هللا ته، د رسول

بايد ې ، دا درېپلي خبري وشرح او تفسير، بلكي د ده خ

او  وحي ده، حديث د وحي شرح قرآنړو، سره خلط نه ك

په خپل  معلص هللا رسولېره ړو سربې دواتفسير دئ، او پر د

ړې چي نه د وحي ې كېري داسي خبرډژوند كي ځني شخصي ور

د وحي شرح او تفسير گڼلى شو، ې نوم وركولى شو او نه ئ

چا ته د كوم كار كولو ځ هره ور معلص هللا لكه دا چي رسول

د ښتي، پاره غوڅښاك لې د خوراك او څه ئړې، ښتنه كسپار

ې كوم لوري ته ډله ئكومه ې، ړې كړه ئېككوم جنگ پر

ې ته ورته نور ړي، او دې غوره كډلي غړي ئې، د ږلېل

ې د وحي له مخي چي دا هره وينا ئكارونه، آيا ويلى شو 

ې هغه ته ښووني ئالرورته راغلى او دا  معلصجبرئيل وه؟! 

 ړې؟!! ك

ځواك خاوند د مضبوط شوي: ځم آيت كي ويل په پن

، د متانت خاوند، چي برابر شو حال دا چي هغه ښودلىور

كوز راغى، نو د  ې شو نوږدكي وو، بيا نپاس ړ په لو

ې، نو د ده ږدې هم ورنن وو يا تر دټدوو لينديو په وا

ړه نو دغه ز ړ،ې كړ چي وحي ئڅه وحي كې هغه بنده ته ئ

ې څه هم د د. كه ې ووڅه دروغ ونه گڼل چي ليدلي ئهغه 

گند څرېر ډې ډېر واضح او مطلب ئلفاظ ا آيتونو مباركو

چي ېږي پوهې پرۍ سره په آسان ړه خاونددئ او د صاف ز

له لوري د  معلصې: د جبرئيل څو خبرو ته اشاره شودلته 

 معلص هللا رسولڼي كي ځل په خپلي اصلي بړي وحي، په لوم قرآن

ېږ كي، بيا ړي غهغه هم د آسمان په لوښودل، ځان ته 

ټن، خو ځ واد دوو لينديو تر منلكه  ېدلې كږدورندومره 

ې خاوندان دا ږې سليقړي او د كځېني تور زمتأسفانه 

ځان ته  معلصهللا  رسول تعالى آيتونه تحريفوي او وايي: هللا

ړي ې شوى، دا پېښه د معراج په سفر پوري تږدښودلى، ورن

خامخ مالقات په المكان كي او د عرش له پاسه او دا م

 ږ او د قرآنڅومره كوحريف گڼي!!! راشئ وگورو چي دا ت

 ځير شئ:خالف دئ. الندي مطالبو ته نو وښوگندو الرڅرد 
 ې دغه مطالب د التكوير په سوره كي د النجم د سور

  ې صيغه راغلي: په د
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د عرش  ،ي وينا دهزاستا عزتمن)قرآن( د دا چي  كهش بې

 هلته منل شوى او امين. ،منځواكخاوند ته مخور او 

څو صفتونو لكه چي گورئ دلته د وحي حامل ملك په 

ياد شوى: كريم، ذي قوة، مكين، مطاع، امين او همدا 

ې صفتونو په آيتونو كي په دې د النجم د سورفرشته 

ړو ې دوامره، لكه چي په دې: شديدالقوى، ذوياده شو

ته منسوب  ېسورتونو كي دا دوه صفات د وحي حامل فرشت

د هللا تعالى په هيڅ آيت كي  شوي همدراز د قرآن

 )شديدالقوى( او )ذومره( په صفت نه دئ ياد شوى. 

په هغه حديث كي ېدا ې كږدې دا نته د فرشت معلص هللا رسول

د وحي د  معلص هللا چي پر رسول ېگنده توگه راغلڅرهم په 

 َحتَّى... ږدي: الفاظو ې په دږ مخي ته نزول پيل زمو

. اْقَرأْ  َفَقالَ  اْلَمَلكُ  َفَجاَءهُ  حَِراء   َغارِ ِفي  َوْهوَ  اْلَحق   َفجَِئهُ 

 َحتَّى َفَغطَِّنى َفَأَخَذِنى" َقالَ ". ِبَقاِرئ   َأَنا َما" معلصهللا َرسُولُ  َفَقالَ 

 َأَنا َما ُقْلتُ . اْقَرأْ  َفَقالَ . َلِنىَأْرسَ  ُثمَّ  اْلُجْهدُ  ِمنِّي َبَلغَ 

 ُثمَّ ، اْلُجْهدُ  ِمنِّي َبَلغَ  َحتَّى الثَّاِنيِةَ  َفَغطَِّنى َفَأَخَذِنى. ِبَقاِرئ  

 َفَغطَِّنى َفَأَخَذِنى. ِبَقاِرئ   َأَنا َما ُقْلتُ . اْقَرأْ  َفَقالَ . َأْرسََلِنى

 اْقَرأْ ) َفَقالَ . َأْرسََلِنى ُثمَّ  اْلُجْهدُ  ِمنِّي َبَلغَ  َحتَّى الثَّاِلَثةَ 

 َوَرب كَ  اْقَرأْ *  َعَلق   ِمنْ  ْنسَانَ ِءاال َخَلقَ *  َخَلقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباسْمِ 

 َعلَّمَ ) َقْوِلهِ  ِإَلى َياتِ ~اال. "( ِباْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي*  االَٴْكَرمُ 

ل په داسي حاچي وحي ترهغه ,,, ( َيْعَلمْ  َلمْ  َما ْنسَانَ ِءاال

غار کي وو، فرشته ورته په کي ورته راغله چي د حراء 

وويل: )زه خو  معلصراغله ورته وئې ويل: ولوله! رسول هللا

ږ كي ېپه غفرمايي: فرشتې  معلصلوستونکى نه يم(، رسول هللا

ېدو پاى ته رسپه وس او زغم مي چي داسي كلك ونيولم 

پرېښودم او راته وئې ويل: ولوله، ما وويل:  ېهغشو، 

وايي: هغي فرشتې بيا  معلصوستونکى نه يم(، رسول هللا)زه ل

ونيولم او دومره ئې ټينگ کړم چي څومره مي تحمل کولى 

شو، بيا ئې پرېښودم او وئې ويل: ولوله، ما وويل: )زه 

يم ځل ئې بيا ونيولم، دومره ئې ېلوستونکى نه يم(، در

، بيا ئې خوشى ېدو شوپاى ته رسپه ټينگ کړم چي زغم مي 

راته وئې ويل: )اقرأ باسم ربک..........( کړم او 

ئې پيدا کړي څه )ولوله د خپل هغه رب په نامه چي هر 

پيدا کړى، ولوله ستا رب  ړند توكيوځدي. انسان ئې له 

  له ټولونه زيات کريم او د زيات عزت خاوند دئ(.
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 پورتنيو مباركوډېر صراحت سره د دا حديث په 

ې چي د فرشتښيي او  ږديړاندي په وږ شرح زمو آيتونو

 گه وه.څنېدا ې كږدهغه ن

آيتونه غلط تعبيروي او وايي هللا  دا مباركځيني 

ې شوى لكه د دوو ږدته دومره ورن معلص هللا تعالى رسول

گنده وينا څر دوى نه يوازي د قرآن ټن!!لينديو په وا

په  چي قرآنې آيتونو هغه تفسير ردوي تحريفوي او د د

چي د توحيد له څه وايي غه ړى بلكي هړاندي كخپله و

 ې سره تصادم كوي.عقيد

معراج ته  معلص هللا دوى ادعاء كوي چي گواكي دلته د رسول

سره مالقات ته اشاره  تعالى او د معراج په سفر كي له هللا

چي دا سوره د معراج له روحاني سفر حال دا  !!!ېشو

پوه او په ډېر ناې، ړاندي نازله شوې اته كاله وږدن

 ض اخته انسان به دا جسارت كوي چي دا مباركغرض او مر

 ړي!!د معراج په سفر پوري وت آيتونه

  پامه ټول وضاحتونه له دا ځيني د قرآن متأسفانه

پل غلط تعبير په تأييد كي دا استدالل ځوي او د خغور

كوي چي په آيت كي فاوحى الى عبده ما اوحى راغلي؛ 

 ئ چي رسولگواكي په )عبده( كي ضمير هغه چا ته راجع د

له ې مخامخ وحي كوله نو دا وحي د هللا تعالى ته ئ معلصهللا 

داسي  ري!! پهېدا هم د ده له لوې كږدلوري وه او دا ن

ې خوا د النجم او التكوير د دا تعبير له يوحال كي چي 

پړه توگه مغايرت لري شړوند آيتونو سره په بسورتو له ا

مومو چي په  او له بلي خوا داسي صحيح االسناد روايت نه

ړه ې اسلف كي دا غلط تعبير ورته منسوب شوى وي، په د

ته راجع دئ تعالى  چي په عبده كي ضمير هللاټول متفق دي 

چي ې اعتراض او د اوحى فاعل د وحي حامل فرشته ده، د د

په داسي حال كي چي تر ېږي ته راجع كتعالى  ولي ضمير هللا

چي د واب دا دئ ځړاندي د هللا نوم نه دئ ياد شوى؛ ې ود

كله چي د ضمير مرجع كوم ېر آيتونو كي په گڼ شم قرآن

ې مرجع ته راجع گند شى يا شخص وي نو هلته ضمير همدڅر

گنده توگه وروسته يا څرپه څه هم د هغه نوم كه شوى 

څلورم په ې د النجم سورړاندي نه وي ياد شوى؛ لكه و

ندي ړاې وڅه هم تر دته راجع دئ كه  آيت كي )هو( قرآن

 ېد التكوير د سور ې، او لكهيادونه نه ده شود قرآن 

ې، ته اشاره شو په پورتني آيت كي په )إنه( سره قرآن
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ې ته اشاره شو كي قرآن ه(لنٰ ز)انپه ې يا د القدر د سور

يادونه نه ده  ې كي د قرآنټولي سورې چي په سره له د

   ې.شو

ه ډېر صراحت سرپه ږ ته مو ته مو پام وي چي قرآنې د

 چي انسان ته په دنيا كي او په دغو سترگو د هللاوايي 

: ې ديچي ويلي ئړه ليدل محال دي، د هغه چا په ا تعالى

گورو!! داسي ې وچي په خپلو سترگو ئښيئ خداى راو

 ېښېدلى!! ځان ورته ستر برفرمايي: 

    

    

    

    

   

                                                                                        
 21الفرقان: 

پر ولي وويل:  ؛ږ د مالقات هيله نه لريزموچي او هغو 

د چي گورو، يقينًا پل رب نه ږي او خېې نه نازلفرشتږ مو

په ستري او ړ، ې د لوى والي احساس وكړه ئپه اځان پل خ

 ړه. ي وكسركښې ۍ سره ئسركښ

ږ مخي كي الندي الهي ارشادات زمو آيتې مبارك په د

 ږي:ېځلته 

  گناهونو له ې گناهونو كي غرق دي، د همدپه چي هغه

څ هيله نشي و ته هيپايلقات سره د مال تعالى كبله له هللا

ېدا سره مخامخ تعالى هللاځكه قيامت او له نو  درلودى

گ څنټو دالئلو تر بنسې ړه د نورو بې اپه دتكذيبوي، 

 ّـ هللا پر رسولازي ې ولي يودا د وحي فرشتوايي: 

چي گه ومنو څنږي؟ ېنه نازلږ پر موولي مخامخ  ؛ېږينازل

ږ ليدى شي او موې ږ ته نه، هغه ئځي او موهغه ته را

پله په خښيي او ځان نه پل ږ ته خمو تعالى هللانه؟!! ولي 

ږ ته نه پله موپه خښوونه نه كوي؟ ولي ږ الرمخامخ زمو

 ! پيغام؟!پيغمبر دئ او دا مي چي دا مي وايي 

 ځواب كي په ې د دوى د وينا او مطالب تعالى هللا

ېښي، ډېر ستر برځان پل دوى ته خچي يقينًا فرمايي: 

گو ستراو ضعيفو ړو په خپلو وړي د عالمونو ستر رب واغ

ې ښتنه ترږي او دا غوېړاندي ودرپه ود دوى وگوري، 

پيغام قبول پيغمبر ومنئ او زما لطفًا زما چي ړي وك
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پلي زمكي كي په خچي ړوكى او كمزورى انسان دا و ړئ!!ك

پرتله خو په ټول عالم ې دئ، د ړې ذرې وې حيثيت د يوئ

نظام د حيثيت ټولي زمكي او شمسي د  د ده او د ده

نه كومه تله موندى شو او نه كوم وزن او پاره لو لكټا

ه خوله دا كډپه گه څنړوكى او حقير انسان معيار، دا و

د وگوري او ي رب دي زمك اوو آسمانوند چي مطالبه كوي 

  !!!؟حاضر شيدي ړاندي په ودوى 

ړه ه وكد ليدلو هيل تعالى هللاد  معلصوايي: موسى  قرآن

څكله مي ځواب كي ورته وفرمايل: هيپه  تعالى هللااو 

 :ېليدلى نش

   

  

    

     

    

   

     

   

    

     

    

      

                                                                              

 143االعراف: 

 ې ورسرهميقات ته راغى او رب ئ موسى زموږ چياو كله 

ښيه راوځان( ما ته )ې زما ربه! ې ويل: اې، وئړوك خبري

ې، ليدى نه ش څكله ميهييل: فرماې گورم، وئدرته و چي

شو، نو  پاتهځاى ثابت پل په خگوره، كه ې غره ته وخو د

په د غره د ده رب  چيې، خو كله گورهم حتمًا و ته به مي

ې سده موسى بې شو او ټټوې ټټوړه، لوري تجلي وك

ي تا لره ده، پاكې ويل: په سد شو وئرا چي، كله توېوپر

ړنى مؤمن او باوركوونكى توبه ده او زه لوم تا ته مي

و نه شي گپلو سترپه خ څوك هللا تعالىهي چي ې خبري)د ديم 

 ليدى(

ږ توجه ي زموېري اساسي او مهمي خبرډڅو دلته 

 لبوي:ج
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 سره تكلم او خبري  عليه السالمله موسى  هللا تعالى

ږو، ېگوالي نه پوهڅرنې خبرو په كيفيت او ږ د دې، موړك

ې ېدلدا خبري اور عليه السالمدومره ويلى شو چي موسى 

 پوه شوى.ې دي او پر

 خپل  عليه السالمچي موسى ې خبري په داسي حالت كي شو

ورته  هللا تعالى ې اوړې كرب نه ليدو، د ليدو تمنا ئ

، ستا ېفرمايلي چي زما د ليدو توان او استعداد نه لر

د  هللا تعالىږده ستر غر هم د ېېر يو انسان خو پرڅپه 

، كه دا غر زما د ړاندي مقاومت نشي كولىتجلي په و

 ې.ړاندي تم شو نو ته مي هم ليدى شتجلي په و

  ې ټټوې غر ړد غره په لوري تجلي ك هللا تعالىكله چي

 ې سده شوى.ب عليه السالمې شوى او موسى ټټو

  ي تا لره ده، تا پاكې ويل: په سد شو وئرا چيكله

يم، ړنى مؤمن او باوركوونكى توبه ده او زه لوم ته مي

چي ې ړ يېر لوډې زما غلطي وشوه، ته تر دله يعنى 

انسان دي په خپلو كمزورو سترگو وليدى شي، تا ته مي 

چي ېدلى ې ته رسې نتيجچي د ړنى كس يمتوبه ده، زه لوم

 و نه شي ليدى.گپلو سترپه خ څوك هللا تعالىهي

د  عليه السالمدا وينا او هغه هم د موسى  قرآند 

د هغو پلويانو  څ كي د يهودانو او د بايبلپه ترې قص

دا غلطه خبره مني چي  بايبلپه خوله سخت سوك دئ چي د 

ترگو ليدلى په خپلو س ېر انبياوو هللا تعالىد دوى گڼ شم

 ې!!لړې ورسره خوۍ ئډډوحتى او 

ټگمارانو ادعاء هم ردوي چي د ټولو هغو دا آيت د 

د ليدو خبره  هللا تعالى)شهود( او )حضور( په نامه د 

ېر اولوالعزمه پيغمبر څپه  عليه السالمكوي. كه د موسى 

يدى شي، گه ولڅنې څوك به ئوگوري بل  هللا تعالىنشي كولى 

عليه رضي هللا عنها د محمد  ېي چي عائشبخاري روايت كو

 وويل: ړه په ا السالم

َمْن َحدََّثَك َأنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوسَلََّم َرَأى َربَُّه َفَقْد َكَذَب 

 هللاَُّ  ُيكلَِّمهُ  َأن ِلَبشر   كانَ  َما وَ َوُهَو َيُقوُل ) ال ُتْدِرُكُه اْلَْبَصاُر ( )

َيشاُء  َما ِبِإْذِنهِ  َفُيوحِىَ  َرسوالً  ُيْرِسلَ  َأوْ  حَِجاب   ءَوَرا ِمن َأوْ  اً يِإال وح

َوَمْن َحدََّثَك َأنَُّه َيْعَلُم اْلَغْيَب َفَقْد َكَذَب َوُهَو َيُقوُل ال َيْعَلُم ( 

 اْلَغْيَب ِإالَّ هللاَُّ *

كه چا درته وويل چي محمد صلى هللا عليه وسلم خپل رب 

شه چي دا شخص دروغ وايي، ځكه هللا ليدلى دئ نو پوه 
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څ انسان تعالى فرمايي: "سترگى ئې نشي ليدلى"، "او هي

، يا په وحي سرهگر ړي مچي هللا ورسره تكلم وكښايي ه نه ت

په ي نو هغه د هللا ږېد حجاب له شا او يا كومه فرشته ول

كه چا ښتي ئې وي" او چي غوړي څه ورته وحي كحكم هغه 

علم غيب لري، نو دا هم دروغ وايي درته وويل چي هغه 

ځكه هللا تعالى فرمايي: له هللا پرته هيڅوك علم غيب نه 

 لري.

 هللاچي ړى او وروستى شخص دئ لوم السالم عليهموسى 

گو ليدلي پلو سترپه خې ړى او دا ئورسره تكلم ك تعالى

ړاندي په ود تجلي  تعالى هللاچي نه غر او نه انسان د 

 .شيكولى مقاومت 

وايي چي ځيني ضال او مضل مبلغين دا هم تأسفانه م

په  تعالى د معراج په سفر كي نه يوازي هللا معلص هللا رسول

ړې بلكي ې خبري ورسره كخپلو سترگو ليدلى او مخامخ ئ

ښېنولى!! دوى دا ځان خوا ته كپاسه د ې د عرش له هغه ئ

ې دي، بايبل د خالف خبري له محرف بايبل اخيست د قرآن

ې او د الهي دين خالف ړلغلطي، شرك لړه دغه ه اپ معلصعيسى 

ښتي متصوفين د بايبل د شيطان په لومو كي نخبري كوي، 

نوم په  معلصكي يوازي دومره تصرف كوي چي د عيسى  ويناپه 

دې پروا نه كوي چي دا وينا هم د بدلوي، د  معلصمحمد 

د ارشاداتو خالف او هم د  معلص هللا خالف ده، هم د رسول قرآن

په داسي رواياتو استناد ې ئځيني عقل خالف. ايمان او 

كوي چي د سند له پلوه كمزوري او ضعيف او د متن له 

سره متعارض او هم له صحيح رواياتو  پلوه هم له قرآن

    څه وايي:ړه ې اسره. راشئ دا روايات هم وگورئ چي په د

ُنـوٌر  »ر بَّك  ق ال  ه ْل ر أ ْيت   ّـع ْن أ ِبى ذ رٍّ ق ال  س أ ْلُت ر سُول  هللاَِّ 

 مسلم  .«أ نَّى أ ر اُه 

ښتل: آيا مي وپو ّـرسول هللا چي له روايت دئ  ّـله ابو ذر 

ې څنگه به ئې فرمايل: هغه نور دئ پل رب دي ليدلى؟ وئخ

  گورم!!

بن أوفى أن رسول هللا صلى هللا عليه و سـلم قـال  عن زرارة 

ا محمـد لجبريل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال : يـ

من بعضـها  إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت

 المصابيح  . الحترقت
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جبرئيل ته  معلص هللا له زراره بن اوفى روايت دئ چي رسول

ې وئړېدو او وويل: آيا خپل رب دي ليدلى؟ جبرئيل وپو

ې پردځ د نور اويا زما او د هللا تر منې محمده! اويل: 

 ېږم!!شم سوز ېږدې برخي ته ورنې يوئدي كه 

   

    

    

   

   

    

     

    

    

     

 ىچي د ړه كوئورسره شخړه په اڅه نو آيا د هغه  -12

ځل ې يو چي هغه ئداسي حال كي په  -13 ې ويني؟!!ئ

ۍ د سدرة المنتهى )وروست -14بل هم ليدلى وو، 

جنت المأوى )د ېرمه څې ته چي هغ -13ېري( خوا ته، ب

سدرة المنتهى چي ه مهال هغ -16دئ، ى( استوگنځجنت 

ړي ږه ليدل كگي كانه ستر -10ې وه، ښلپوړي شي گځان

ځيني ستر ستر پل رب يقينًا د خ -18ې، ېروتاو نه ت

 .يې ليدلئ آيتونه

 ي:دا ښووني دالر آيتونو مباركوې د د -(96-93)

  څه د هغه سره  معلص هللا له رسولآيا ته ويل شوي: قريشو

دى درته وايي: ما   ي؟!!ې وينئ ىچي د ړه كوئشخړه په ا

جبرئيل ليدلى، زه په خوب كي د معراج په سفر تللى وم، 

تر سدرة المنتهى له اوو آسمانو آخوا ې سفر كي په د

ې، ښي مي وليدلد قدرت ستري ستري ن تعالى ېدم، د هللاورس

ړه له ده سره مناقشه او مجادله ې اآيا تاسو په همد

له امله ج د رؤيا معراد چي قريشو ښيي كوئ؟!! دا آيت 

هغه  ې،ړپيل كړه او مجادله سره سخته شخ معلص هللا رسولله 

 ې رؤيا كي ليدلي وو.په د معلص هللا رسولچي ې نه منل ئڅه 
 په ې رؤيا كي جبرئيل عليه السالم په د معلص هللا رسول
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ځل ليدل او دا د ده دوهم  ڼه كي ليدلىپل اصلي بخ

  وو.

دلته  معلص هللا چي رسولې تأكيد كوي روايات هم په د

 ليدلى: معلصجبرئيل 

ُّ ق ال  س أ ْلُت ِزرَّ ْبن  حُب يْش  ع ْن 
ح دَّث ن ا أ ُبو ِإسْح اق  الشَّيْب اِنى

ق ْوِل هللاَِّ ت ع ال ى ) ف ك ان  ق اب  ق ْوس يِْن أ ْو أ ْدن ى * ف أ ْوح ى ِإل ى 

َرَأى  َأنَّهُ ع بِْدِه م ا أ ْوح ى ( . ق ال  ح دَّث ن ا اْبُن م سُْعود  

 ل ُه ِستُِّمائ ِة ج ن اح  . رواه البخاري جِْبِريل

له ابو اسحاق الشيباني روايت دئ چي له زر بن حبيش 

) ف ك ان  ق اب  ق ْوس يِْن أ ْو أ ْدن ى * ې قول د دهللاَِّ ت ع ال ى مي د 

ابن ويل: ې ؛ وئښتلوپوف أ ْوح ى ِإل ى ع بِْدِه م ا أ ْوح ى ( 

جبرئيل ليدلى چي  معلص هللا ل: رسولږ ته وويمو معلص مسعود

  ې.ې وشپږ سوه وزري ئ

 وايي:  معلصعائشه 

و ل ِكنَُّه ر أ ى جِبِْريل  ل ْم ي ر ُه ِفى ُصور ِتِه ِإالَّ م رَّت يْنِ .... 

م رًَّة ِعْند  ِسْدر ِة اْلُمْنت ه ى و م رًَّة ِفى جِي اد  ل ُه ِستُِّمائ ةِ 

 ذيالترم ج ن اح  ق ْد س دَّ األُُفق .

جبرئيل ليدلى چي په خپلي اصلي  ّـ هللا ... خو رسول

پرته بيا نه دئ ليدلى؛ يو ځلي ې له دوه ڼي كي ئب

چي په جياد كي ځل په سدرة المنتهى كي او بل ځل 

 ې وه. ې نيولئټوله فضاء ې؛ ې وشپږ سوه وزري ئ

 په سدرة المنتهى كي دا ليدنه هم وايي چي  قرآن

د چي دا ږي ېه معلومد سدرة المنتهى له نامې، شو

ړه نه لوې آخوا پاى او انتهاء ده، له دآسمانونو 

چي د يوه ڼئ لكه گمخلوق شته، دا داسي وشته او نه 

گل وي، دا وني تر هغه ځند ونو ډډه كي په غره گ ج

ړوالي ړ د هوا د سوچي تر هغه لوې وي ېدلټوكځايه را

ږي ېراشنه كټي بو او د آكسيجن د كموالي له امله نه

په يادولو ۍ وني گله د وروستځنې ، د دونينه  او

ې آخوا نوري وني چي تر دږي ېسره همدا مطلب افاده ك

 سدرة المنتهى همداسي ده.نشته، 

  د وينا له مخي جنت المأوى هم دلته دئ،  قرآند

هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت  معلص هللا رسولنو 
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ې ته ئځايه تللى او همدلتر دغه  معلص هللا رسولالمأوى. 

 ېدلى. پاى ته رسدا روحاني سفر 

  په د انسان چي ې وه ښلپوڅه سدرة المنتهى داسي

 پاره الفاظ نشته. قاموس كي د هغه د تشريح ل

  نور ستر ستر ې د هللا تعالى ي ئې رؤيا كدپه

 هم ليدلي. آيتونه
چي ښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونهصريح دا  قرآند 

په ئيل عليه السالم ځلي جبردوه عليه السالم  پيغمبر

چي د آسمان ځل داسي يو ې كي ليدلى، ېرڅپلي اصلي خ

په ېر )د قاب قوسين ډډك وو، خو ده ته ې پرافق 

ې، ې وررسولوحي ئتعالى  هللاې شوى او د ږدورناندازه( 

 په. په شاو د معراج سدرة المنتهى كي په ځل او بل 

 چي له ړه اختالف دئ ې اپه دځ د مفسرينو تر من

چي په آخرت كي به المأوى مراد همغه جنتونه دي جنت 

چي اوس او تر ږي كه هغه جنت ېپه برخه كمؤمنانو د 

په سلف كي په كي اوسي، آخرت مخكي د شهداوو ارواح 

ځيني بله، قتاده رحمه هللا ځيني يوه رأيه لري او هم 

ه لري رأيهم دغه  لوسرعباس ابن په دوهمي رأيي دئ او 

په زمكي كي ي د آخرت جنت به چې اضافه كوي پراو دا 

چي جنت په آسمان كي، حسن بصري رحمه هللا وايي وي نه 

په آخرت كي چي مؤمنان به المأوى همغه جنت دئ 

چي د انسان ېږي له ويناوو معلوم د قرآنځي. ورننو

جنت او دوزخ به په زمكي كي وي، خو په هغي زمكي كي 

ځاى پر ۍ زمكي چي تر قيامت وروسته به د اوسن

په همدغي زمكي كي به هم خپل جنت ېږي، ځته كرامن

  گوري او هم دوزخ.

  :نه په اولسم او اتلسم آيتونو كي ويل شوي

پل ې، يقينًا د خېروتړي او نه تږه ليدل كگي كاستر

ې معنى دا د د ې وليدل.ئ ځيني ستر ستر آيتونهرب 

 د معراج په روحاني سفر كي د هللا معلص هللا چي رسولده 

په خپله،  تعالى ستر آيتونه ليدلي نه هللاستر  تعالى

ڼي پلي اصلي بپه خځل بيا ې يو ئالسالم  عليهيل ئجبر

 (درة المنتهىانتهاء )س د اوو آسمانونو، كي ليدلى
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چي ږي ېېدلى، د سدرة المنتهى له نامه معلومته رس

نه ې آخوا پاى او انتهاء ده، له دد آسمانونو دا 

د وينا له مخي  قرآنمخلوق شته، د ړه شته او نه لو

هم اوه آسمانونه  معلص هللا رسولجنتونه هم دلته دي، نو 

چي وايي: ليدلي او هم جنت. هغه روايات صحيح نه دي 

دلى، دا ـگو ليپلو سترپه ختعالى  هللادلته  معلص هللا رسول

گه تعارض لري او پړه توپه بشسره  قرآنخبره هم له 

انسان چي وايي: ېر هغو رواياتو سره ڼ شمگهم له 

تعالى  هللاگو په دغو سترپه دنيا كي او نشي كولى 

ځل مخكي هم ې يو چي هغه ئدلته وايي قرآن گوري، و

دا چي ږي ېپه صراحت سره معلومې ليدلى وو، له د

ې هم ليدلى ې د مخه ئچي تر دوو السالم  عليهيل ئجبر

آيت كي  68پهې التكوير د سورې ليدني ته د دچي وو 

  ې: داسي اشاره شو

     بېاو 

 . گه ليدلىنده توگڅرپه په افق كې ې هغه ئ يچشكه 

 ته په پام سره چي په سدرة المنتهى كي د ې د

ليدنه د معراج په روحاني  معلصاو جبرئيل  معلص هللا رسول

ې دوه ږدړوند سوره تر هجرت ناو اې سفر كي ترسره شو

ې دغه نو د النجم د سور ېړاندي نازله شوكاله و

آيتونه چي د سدرة المنتهى ليدني ته اشاره كوي 

 بايد تر معراج وروسته نازل شوي وي.
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بل او دغه  -20نو آيا دغه الت او عزى ته؛  -15

تاسو ته آيا  -21، ىړپام كېيم منات ته مو در

ېر ډدا نو بيا  -22ځينه؟!! ښنارينه دي او ده ته 

پرته څو نومونو دا خو له هغو  -23 ېش دئ،ظالمانه و

چي تاسو او ستاسو پلرونو نومولي، هللا د څه نه دي بل 

دوى يوازي ړى، څ دليل نه دئ نازل كړه هيهغوى په ا

ې چي هوى او هوس ئ يابعت كوڅه متد گمان او هغه 

د دوى د رب له لوري  چي كي حال داسي ښوي، پهخو

 ې.ښوونه ورغلالر

 ښووني دا دي:الر آيتونو مباركوې د د -(15-23)

  ې معروف او په نامه د قريشو در مناتد الت، عزى او

ې، د خداى ې وځينه مجسمښړه ې وال، درستر ستر بتان و

چي دا بتان د دا وو  ېاو باور ئې گڼلې ې ئځاى ناست

وسيله او واسطه دي، د دوى دعاء د ځ دوى او خداى تر من

قبلوي، ې ښتنه ئدغو له الري هللا ته رسي او د دغو په سپار

په ڼو ځورونه گڼل او د خداى د لوې د فرشتو اندا ئ

آيا ، دلته دغو قريشو ته ويل شوي: ې ورته كتلسترگه ئ

ته ځان !! ځينه؟ښتاسو ته نارينه دي او ده ته 

ځينه اوالد ښته  تعالى هللاښوئ او نارينه اوالد خو

په سپكه سترگه ڼو ته لو چي كي حال داسي منسوبوئ، په

پېغور سبب ښت د ې پيدايۍ كي د هغگورئ او په خپلي كورن

 !!ېش دئېر ظالمانه وډبيا ېش خو دا وگڼئ!! 

 څو دا خو هسي ړه ويل شوي: د دوى د بتانو په ا

ا ړي، تاسو دو او ستاسو پلرونو وضع كتاسنومونه دي، 

ځاى خداى  په دغو چارو كي دې چي الت ئښي ېې انومونه پر

 تعالى ې دغو دغو كي، د هللاې ده او عزى او منات ئناست

ځاى جعلي ي كي د داسي ښووناو هيڅ الهي الرڅ كتاب په هي

كوم دليل نه دئ نازل ړه ې په اې او وسيلناستو او واسط

ې لپاره جواز ونه څ كتاب كي به د دهي شوى، د هللا په

چي ښوونه همغه وه او ده الر تعالى ړه د هللاې اد مومئ، په

څ شريك، ږدي او وايي چي هللا هيړاندي په وې د دوى ئ قرآن
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 ځاى ناستى او وسيط نه لري.

  دا مشركين د كوم الهي كتاب او كوم عقلي دليل

او  يت كومتابعمتابعت نه كوي بلكي يا د وهم او  گمان 

ځينه معبودانو ښښوي، د ې خوچي هوى او هوس ئڅه يا هغه 

گ د دوى هوس او څنپه غوراوي كي د وهم او گمان تر 

فرمايي چي دا مشركين په  قرآن ېز لري!!شهوت هم خپل اغ

 ځي:ښځي لمانحقيقت كي 

     

    

                   
 110النساء: 

عبادت كوي او له سركښ و ځد ښ پرته يوازيدوى خو له هللا 

  څه عبادت نه كوي.پرته د بل شيطان 

 ارشادات دا دي:ې مبارك آيت ستر ستر د د

  ړي ړ كڅېره كي ځان ته معبودان جوه پځو ښمشركانو د

جنسي  ځو عبادت كوي،ښد  ې كوي، دوى يوازياو عبادت ئ

ې ړه او ذهن ئپر ز چيځاى ته ورسوي ې هغه ې الريتوب ئب

ې تر ې د دژوند ئټول ې مهاره جنسي تمايالت مسلط شي، ب

گوري، د جنسي  ېزاويڅه له دغي راشي، هر  اغېز الندي

ې ئپاره وي او هم ې لې دوستي د دهوس بنده شي، هم ئ

 ني، شراب دا اور الپېژپرته بله مينه نه ې له د ښمني،د

ډتوب بربنځو او نارينه وو آزاد اختالط او ښد ړي، ز كېت

 څا، مسته موسيقي، رقص او نړييد تيل توى كمز ورباندي

سندري الزيات ورته لمن په ستايني كي د عشق او شهوت  او

ځورونه شي. ځو انښد  ېې مجسمې بتان او هم ئ، هم ئووهي

 ئځير شپه دقت سره ږ ته لټولني كه تاسو دا اوس غربي 

گورئ، گو وپلو سترپه خمصداق به آيت نو د قرآن د دغه 

هم په گو شي، ترستر ېځو مجسمښد  ديخوا ته به هري 

 اوپه وينا كي هم د كشيش  په مغازه كي،هم معبد كي او 

هلته د تجارت  ناتو كي،اعالتجارتي  پهټلويزيون هم د 

ړو ېږي، هلته لوښايست استعمالې ځه او د دښپاره ل

او پالر وي، هلته مور  ځو له الريښېدل د مراتبو ته رس

ې جنسي هوس او ځاى ئټول شوى، ې ميني ټغر هېر شوي، د د

ډډه ړولو له جوۍ تعلق ته خالي شوى، له نكاح او د كورن

ي، نكاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع كېږ چيځكه ي دا كېږ

ه عالقه او مينه نشته او دا ښځي او مېړله اوالد سره د 



 

 

 

 

 

 النجم                                                                                                                         

                               ې                                                                                                پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

406 

د ړي او ساتل او روزل زحمت غوااوالد  يچپاره ې لد د

ه مېړي، ډ كېږه وړاندي خنپجنسي تلذذ او خوند اخيستو 

ۍ ساتي، پشپى او س ؛اوالد ولري چي پر ځاىې ځه د دښاو 

 امريم عليه چيهم واورئ  انوله كشيشهلته به تاسو 

خاص تأكيد كوي او ې خبري په دپه زنا تورنوي او  السالم

ړ ې دا مقام ترالسه كړه او بيا ئې توبه وكهغ چيوايي 

د يوه زناكار ولس معبود هم بايد  چيپاره ې لاو دا د د

د دوى څېر په د فرويد د زنا سمبول وي، هلته به تاسو 

ړو ټولو كوايي: د انسان د  چيله فيلسوفانو هم واورئ 

پالر ړيكو او روابطو منشأ جنسي تمايل دئ، د ړو، او

زوى سره له دغه ينه له مينه له لور سره او د مور م

ټول فعاليتونه او  يښراوالړېږي، هم د انسان د ويتمايل 

 د خوب خوبونه جنسي منشأ لري. ې هم ئ

  د شيطان عبادت كوي، شيطان غولولي، په اصل كي دوى

مجسمه  السالم اد مريمي عليه چيڅولى ې ته هې دڅوك ئ

 د مناة، نائلة او عزى   چيې ته ې دڅوك ئړي او ړه كجو

ې ئ په وړانديمعبودان ونيسي او نه بتان ښځيڅېر ه پ

 ډه شي.گون

ډېر الفاظ  آيتونو مباركوې د د چي كي حال داسي په

ۍ سره واضح او هر مخاطب په آسان او د قرآن واضح دي

ځينو متعارضو ې اخلي خو متأسفانه د څرگند مطلب تر

ړه دومره په ا آيتونو مباركوې رواياتو له كبله د د

ړ شوي چي انسان ورته حيران و اختالفات راوالابهامات ا

آيت په تفسير كي  56ې د د الحج سورړه ې اپه دشي. 

د هغه بحث الندي برخه دلته خو  ؛كافي وضاحت شوى

 گټور گڼم:انتقالول ار
پيدا شوه سره دا هيله را معلصهللا  رسولوايي: له ځيني 

ې د چي له كبله ئڅه راغلي وى كي داسي  په قرآنچي كاش 

ې مخالفت او كركه كمه شو قريشوكفارو ړه د په اسالم ا

ږه د ږ تر ليا ل ې شوي وى،ږدوى او مسلمانانو ته ران

چي دوى ېدى په خالف داسي سخت تنقيد نه كدوى د دين 

په ځ چي يوه ورړه كي وه په زې . همدا تمنا ئپاروي

ډي كي ناست ې لويي غونپه يو چي د قريشوداسي حال كي 

ږغ گ په جاو هغه ې نازله شوه، پرسوره وو او د النجم 

ېد: ې آيت ته ورسچي دړل، كله پيل كې لوستل د هغ

افرأيتم الالت و العزى و مناة الثالثة االخرى نو 
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تلك الغرانقة ژبه جاري شول: پر ې دا الفاظ پي ئڅانا

پين مارغان ړ سړ لوالعلى و إن شفاعتهن لترجى: دا لو

، ږيېكد شفاعت هيله ې ذوات( دي او هرومرو ئڅلي ېپس)

برخه ولوسته، تر  هپاتې ې همداسي د النجم د سوربيا ئ

ټولو خلكو ړه نو ې سجده وكپاى كي ئپه ې چي د سورهغه 

ړه، مشركينو وويل: هم سجده وك (كفارو او مسلمانانو)

ځ كوم ( تر منالسالم عليهاو د محمد )ږ اوس نو زمو

خالق او چي اصلي ږ خو همدا ويل پاته نشو، مواختالف 

ږ ړاندي زموپه وږ دا معبودان د هللا رازق هللا دئ خو زمو

راغى او ښام جبرئيل عليه السالم شفاعت كوونكي دي، ما

ې ړي؟ دغه دوه جملڅه كته وويل: دا تا  معلصهللا  رسولهغه 

ېر ډ معلصې سره رسول هللا په دړې، راوخو ما نه دي درته 

 : ړلنازل ك آيتونهدا تعالى  هللاغمجن شو، بيا 

    

   

    

    

     

    

    

   

      

                                              
 03-03االسراء: 

دي څه له هغه  او چويې وه په فتنه كي دي واږداو ن

چي د وحي گه توې په د، ړيچي تا ته مو دروحي كړوي وا

ړې او هغه مهال به كته منسوب ږ موځانه خالف خبره له 

ړى نه وى نو كه مو مضبوط كو ې, اې دوست نيولږدې ته نئ

ې، ايل شږ شانته د دوى لوري ته متمې وه لږدچي نيقينًا 

هم دوه برابره  يژوند كپه به مو  په هغه صورت كي يچ

ه وروسته هم دوه برابره، څكلى وو او له مرگعذاب در

 ړى نه شو موندلى. په خالف كوم مالتږ زمون بيا به دي

ېښنه او اند معلصېدو سره د رسول هللا په اورو ې آيتوند د

 هغه آيتونهې چي د الحج د سورگان الزيات شو، تر هغه خف

چي تر تا ړ اطمئنان وركې ته ئ معلصهللا  رسولچي نازل شول 

پيغمبرانو هم داسي حالت راغلى. د نورو پر ړاندي و

ې ې خبر د حبشځايي سجدې يو قريشو او مسلمانانو د د
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چي د مسلمانانو او ړ گمان وك، هغوى ېدمهاجرينو ته ورس

كې ېرته مځيني بځكه ، نو ېړه شوځ روغه جوقريشو تر من

د روغي چي ورته معلومه شوه تانه شول، خو دلته ته راس

ړي خبره حقيقت نه لري او د مسلمانانو او قريشو تر جو

 ېر دوام لري.  څپه ښمني د سابق ځ دمن

ړ ېر مفسرين او محدثين دا روايت د اعتبار وگڼ شم

ڼي، د ابن كثير، بيهقي، ابن خزيمه، قاضي ابوبكر، گنه 

ني، شوكاني او آلوسي امام رازي، قرطبي، بدرالدين عي

څخه دي، ابن كثير ډلي له ېر شخصيتونه د دوى څپه 

ې ټول ئچي دا روايت راغلى څومره سندونو سره په وايي: 

مرسل او منقطع دي او ما د هغه صحيح او متصل سند ونه 

موندو، بيهقي وايي: د رواياتو له مخي دا قصه صحيح او 

زنديقانو له ثابته نه ده، ابن خزيمه وايي: دا قصه د 

ې روايت د ضعف ې، قاضي عياض وايي: د دړه شولوري جو

مؤلفينو كي په د صحاح سته چي پاره دا هم كافي ده ل

ڼلى او نه دا له صحيح، متصل گړ نه دئ ړلو وچا د راوهي

. ې عيبه سند سره د ثقه راويانو له لوري نقل شوىاو ب

حافظ ابن حجر، ابوبكر جصاص، ې د په مقابل كي ئخو 

ېر شخصيتونه دا روايت صحيح څپه زمخشري او ابن جرير 

ې ې د دغه آيت شرح او تفسير ئبولي او د الحج د سور

 ڼي!! گ

 ړه د يوه روايت الفاظ دا دي:ې ادپه 

 هللا رسول جلس قاال قيس بن ومحمد القرظي كعب بن محمد عن

 أهله، كثير قريش أندية من ناد في وسلم عليه هللا صلى

 فأنزل عنه، فينفروا شيء هللا من يأتيه ال أن يومئذ فتمنى

(  غ و ى و م ا ص احِبُكُمْ  ض لَّ  م ا ه و ى ِإذ ا و النَّجْمِ ) :عليه هللا

 :بلغ إذا حتى وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول فقرأها

 ألقى(  األخْر ى الثَّاِلث ة   و م ن اة   و اْلُعزَّى الالت   أ ف ر أ ْيُتمُ )

 وإن العلى، الغرانقة تلك: ينكلمت الشيطان عليه

. كلها السورة فقرأ مضى ثم. بها فتكلم لترجى، شفاعتهنّ 

 ورفع معه، جميعا القوم وسجد السورة، آخر في فسجد

 وكان عليه، فسجد جبهته إلى ترابا المغيرة بن الوليد

 به تكلم بما فرضوا. السجود على يقدر ال كبيرا شيخا

 يخلق الذي وهو ويميت، يحيي هللا أن عرفنا قد: وقالوا

 لها جعلت إذ عنده، لنا تشفع هذه آلهتنا ولكن ويرزق،

 عليه جبرائيل أتاه أمسى فلما قاال معك، فنحن نصيبا،
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 اللتين الكلمتين بلغ فلما; السورة عليه فعرض السالم،

 هللا رسول فقال بهاتين، جئتك ما: قال عليه الشيطان ألقى

 ل مْ  ما هللا ع لى و ُقْلتُ  هللا، ع لى اْفت ر ْيتُ : وسلم عليه هللا صلى

 الَِّذي ع نِ  ل ي ْفِتُنون ك   ك اُدوا و ِإنْ ) :إليه هللا فأوحى ي ُقْل،

 ُثمَّ :) قوله إلى( ...  غ يْر هُ  ع ل يْن ا ِلت ْفت ِري   ِإل يْك   أ ْوح يْن ا

 حتى مهموما مغموما زال فما(.  ن ِصيًرا ع ل يْن ا ل ك   ت جِدُ  ال

  و ال ر سُول   ِمنْ  ق بِْلك   ِمنْ  أ ْرس ْلن ا و م ا:) يهعل نزلت
ٍّ
 ِإال ن بِي

 ُيْلِقي م ا هللاَُّ  ف ي ْنس خُ  ُأْمِنيَِّتهِ  ِفي الشَّيْط انُ  أ ْلق ى ت م نَّى ِإذ ا

 فسمع: قال(.  ح ِكيمٌ  ع ِليمٌ  و هللاَُّ  آي اِتهِ  هللاَُّ  ُيحِْكمُ  ُثمَّ  الشَّيْط انُ 

 قد مكة أهل أن الحبشة بأرض المهاجرين من كان من

 أحبّ  هم: وقالوا عشائرهم إلى فرجعوا كلهم، أسلموا

 ألقى ما هللا نسخ حين ارتكسوا قد القوم فوجدوا إلينا،

 .الشيطان

گورئ نو د ړه نور روايات وپه اې ې قصخو كه تاسو د همد

ې ځيني ئپيرونه ومومئ، ځ به څو ستر ستر تودوى تر من

ك الغرانقة العلى و إن شفاعتهن تلچي دا الفاظ )وايي 

چي دا ې وايي ځيني ئژبه راغلي، په  ّـهللا  رسوللترجى( د 

ويل شوي، ځ كي په منږ غ دد ده له لوري شيطان د الفاظ 

شيطان دا خبره په دوران كي چي د وحي ې وايي ځيني ئ

 عليهچي دا د جبرئيل ړى گمان كداسي  ّـړې او رسول هللا ك

چي دا ې وايي ځيني ئويل شوي، له لوري ورته السالم 

چي ړې دي له كبله كپلي هغي تمنا د خ ّـهللا  خبري رسول

ځينو ښمني او عداوت راكم شي. په ې د قريشو دئښتل غو

او  ىځينو كي ترضپه د ترتجى، كي ځينو په د ترجى،  كي

د كي ځينو په ترتضى الفاظ راغلي، كي د ځينو په 

و نځيپه  ، اونقةالغرااو  الغرانيقځاى پر العرانقة 

 لترتجى شفاعتها أن تدعي التي اآللهة إنكي ويل شوي 

ې په دراغلي، تفهيم القرآن  العلى للغرانيق وإنها

چي په ضمن كي ليكي د جدي او دقيقو اعتراضاتو  وتارواي

ږي. ېگو كېرونه تر سترپژور توځلس پنې ئپه الفاظو كي 

متن د پلوه كمزوري او دا روايات نه يوازي د سند له 

پيرونه او تعارضات ژور توځونو كي پلو منپلوه په خله 

څه گه متعارض دي، هغه په جدي توسره  لري بلكي له قرآن

 قرآنله اساسي اصولو سره تضاد لري،  قرآنچي د وايي 

له تعالى  چي د هللاپيغمبر يوازي هغه خبره كوي چي وايي 

 :ږيېلوري ورته وحي ك
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  4-3النجم: 

د صريح حكم  قرآند  معلصهللا  چي رسولخو دا روايات وايي 

په سر كي د ې د سورم جد الن ړې!!ُبتانو ستاينه ك خالف د

هوى او څ خبره د چي هغه هيي وړه ويل شپه ا معلصهللا  رسول

تعالى  هللاچي د څه وايي هوس له مخي نه كوي، يوازي هغه 

به د  معلصهللا  رسول چيگه ومنو څنږي، ېله لوري ورته وحي ك

ې سوره كي داسي خبري په همدد دغي وينا خالف تعالى  هللا

 قرآنچي هغه له كفر سره مترادفي خبري دي؟!! وي ړې ك

سي پوري رپيغمبر په الس تر چي وحي د داسي فرشتو وايي 

ړ امانت او حفاظت پپه بشې ساتونكي وي او چي شاوخوا ئ

 )رسوي پوري پيغمبر ې تر سره ئ

     
    

    
    

    ،  خو

ېدو د جبرئيل عليه چي شيطان وتواندا روايات وايي 

څه القاء ته داسي  معلصهللا  رسولځ كي په مند وينا السالم 

دا روايات نه يوازي  !!ړيتانو ستاينه وكچي د بُ ړي ك

گناه ستري ېر په څپه د ُبتانو د ستايني  معلصهللا  رسول

السالم  معليهپيغمبرانو ټولو چي تورنوي بلكي وايي 

د پيغمبرانو د عصمت او دا روايات د  ړې!!داسي غلطي ك

ټول دين د حفاظت عقيده تر سوال الندي راولي او د 

او  معلصښايي رسول هللا چي ړوي ړه دا شكوك راوالپه اشريعت 

به د داسي شيطاني السالم  مپيغمبرانو عليهنورو 

د وحي خالف چي وي  څه ويليېر داسي ډله كبله مداخالتو 

د دا لفظ ې، په معنى كارولتل )تمنا( د هيلي  قرآن دي.

 ئپه معنى نه دڅ آيت كي د وينا او مقال په هيقرآن 

! كه په معنى نيسي!راغلى، خو دا روايات تمنا د وينا 

ې ې قصپه دپه دغو رواياتو كي چي  ې آيتونهتاسو هغه در

پرته پام ېل او دغو رواياتو ته له ل بېړل شوي بپوري ت

ې په دچي ې وانه خلئ معنى ترهغه ه به لڅكهي ېړئ نوڅو

پوري ې په دغي قص آيتونهچي دا چا ې، رواياتو كي راغل

په چي د دغه رواياتو ېدلي ېر تكلف سره توانډپه ړلي ت
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چي د ړى پام نه دئ كې هم ته ئې ړي. دې تعبير كگټه ئ

كي، د ړيو كلونو لومبعثت په ې آيت د النجم د سور

كال كي او د دولسم يا په يولسم ې آيت االسراء د سور

په مدينه كي غه آيت له هجرت وروسته هې الحج د سور

چي دا ې عقله انسان به دا خبره ومني نازل شوى، كوم ب

چي داسي ړلي دي، پوري تې ې قضيپه يو ړه آيتونهواې در

ې، ړكپيل كي په د بعثت اشتباه دغه  معلصهللا  رسولگواكي 

ړى او ې تنبيه كپره وروسته ږ كالپشږه ږ تر للهللا تعالى 

عفو اعالن پله وروسته هغه ته خنه كاله ې ږدنې بيا ئ

چي باك نه لري داسي ړى ې وركې او دا تسليت ئړك

! د ړي!!پيغمبرانو هم كړاندي نورو اشتباهات تر تا و

 معلصهللا  چي رسولړوند آيت دا نه وايي ې ااالسراء د سور

ې، بلكي ړفتراء كې ائتعالى  هللاپر ړې او كومه اشتباه ك

 وايي: 

    

   

    

    

     

    

    

   

      

                                              
     03-03االسراء: 

دي څه له هغه  او چويې وه په فتنه كي دي واږداو ن

چي د وحي گه توې په د، ړيچي تا ته مو دروحي كړوي وا

ړې او هغه مهال به كته منسوب ږ موځانه  خالف خبره له

ړى نه وى نو كه مو مضبوط كو ې, اې دوست نيولږدې ته نئ

ې، ږ شانته د دوى لوري ته متمايل شې وه لږدچي نيقينًا 

هم دوه برابره  يژوند كپه به مو  په هغه صورت كي يچ

ه وروسته هم دوه برابره، څكلى وو او له مرگعذاب در

 .ړى نه شو موندلىخالف كوم مالت پهږ زمون بيا به دي

گه د روايت د ادعاء پړه توپه بشو وينا ې آيتوند د

دا ښمن كه د دته ويل شوي:  معلصهللا  رسوله، دلته خالف د

ږ قدري لكي د په الهي وحي چي ې وى ښتنه دي منلغو

څه ويلي وى نو ځانه دي ې كوله او له تغيير مطالبه ئ
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څكلى ابره عذاب درهم به مو په دنيا كي تا ته دوه بر

ېرزويني له پد تعالى  هللاپه آخرت كي!! خو د وو او هم 

ې او د دوى پاته شوگ ټينځ ثابت او پل دريپر خامله 

ږي ېو معلومې آيتون! له دې!ښتني ته تسليم نشوغلطي غو

ې وه ږدنه دي ويلي، بلكي ن څهځانه له  معلصهللا  چي رسول

 معلصهللا  رسول چيچي روايت وايي څه ووايي، حال دا داسي 
ړې وه، دا ې كتانو ستاينه ئڅه ويلي وو او د بُ داسي 

څه ويلي وى نو هللا داسي  معلصهللا  چي كه رسولوايي  آيتونه

ړى په دنيا او آخرت كي دوه برابره عذاب وركبه تعالى 

چي روايت وايي: د ُبتانو له ستايني سره وو، حال دا 

ى هغه ته كوم حتتعالى  هللاپوري كلونو و ږشپځو پنسره تر 

نه كاله وروسته ې پاى كي ئپه ړى او نه دئ كهم عتاب 

 ړه!! هغه ته عفو اعالن ك

په سلو كي دا روايت سل  هچي كزه داسي حدس وهم 

ابن خزيمه وايي: چي جعلي او موضوعي نه وي، همغسي لكه 

له  اچې، او واقعًا ړه شودا قصه د زنديقانو له لوري جو

ښايي قضيه به داسي ې وي نو لېددا قصه اور معلصابن عباس 

ې كي د په هغې او چي د النجم سوره نازله شووه: كله 

په سختو معبودانو الت، عزى او مناة سترو سترو قريشو د 

چي دا خو له تشو نومونو ې او ويل شوي الفاظو غندنه شو

و دا ځينو شرارتيانڅه نه دي، نو د قريشو پرته بل 

( د دغو ُبتانو د لسالما عليهچي محمد )ړې افواه خوره ك

غرانيق العلى و پر مهال دا الفاظ وويل: تلك اليادولو 

 هې دومره زياتإن شفاعتهن لترجى، دا دروغجنه افواه ئ

ځينو ې او ېدلپوري رسې چي حتى تر حبشړې خوره ك

ې ځكه مكچي همداسي به شوي وي نو ړى گمان كمهاجرينو 

د ې وي، منلېرو نورو به هم دا خبره ډته راستانه شوي، 

 هړى، همدا خبرهم نه وي ترالسه كې پيناوي فرصت به ئس

ې ېدلرسپه مدينه كي ته  معلصڅو كاله وروسته ابن عباس به 

ې د د معلصهللا  چي له رسولې نه وي موندلى ئبه وي، دا فرصت 

ړي، د دغو رواياتو له اسنادو هم ښتنه وكپوړه په اې قص

نه ده  معلص دا قصه له رسول هللا معلصچي ابن عباس ږي ېمعلوم

د دغي دروغجني افواه چي هغه او يا دا ې، ېدلاور

گواكي همداسي چي ړى گمان كړې خو راوي داسي يادونه ك

   شوي. 
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ې كوي، تمنا ئچي څه دي آيا انسان ته هر هغه  -24

 !ۍ د هللا ديړنۍ او لومنوروست چي كي حال داسي په -23

 آيتونه وايي: دا مبارك -(24-23)

  ويلو او كولو حق دئ چي څه هر هغه د آيا انسان ته

او عالم  تعالى هللاځان، حق لري د ړي، ې غواړه ئد ده ز

څه ووايي چي د ده له هيلو او تمنياتو ړه هغه په ا

ې چي په خپل الس ې داسي مجسمېدلي؟ كولى شي پر يوټوكرا

ځاى ناستي نوم ړې د خداى او د خداى د ړه كوې جئ

څه هم له ړي كه ره كښي معبود غود خپلي خو ېږدي؟!!ك

آيا كولى  ڼي كي مجسمه وي؟!!ښځي په بې د ړه شوډبري جو

شي د دغو جعلي معبودانو له الري خپلو موخو او هيلو ته 

 ېږي؟!!ورس

 تعالى هللاټولواك د آخرت او دنيا  چي كي حال داسي په 

چي د چا كومه ېږي له لوري ك تعالى ړه د هللاېكدا پر دئ،

هيله په دنيا او آخرت كي تر سره شي او كومه نه، د 

پريكړي نه د انسان د ړوند دنيا او آخرت د چارو ا

ېږنده ذهن زانسان د ېږي او نه د تمنياتو له مخي ك

 معبودانو په واك كي دي. 

    

   

    

     

    

ې داسي دي چي څومره فرشتاو په آسمانونو كي  -26

گټه نشي رسولى مگر له هغه وروسته چي څ يې هشفاعت ئ

ړي او راضي ې غواهغه چا ته چي دى ئړي هللا اجازه ورك

   شي.

كي مشركينو ته ويل شوي: تاسو  آيت مباركې په د -(26)

چي ستاسو ې لرئ ځئ او دا هيله ترې لماند فرشتو مجسم

چي په ېږئ پوهې نه ، خو په دړيهيلي به ترسره ك

څ يې هشفاعت ئې داسي دي چي څومره فرشتآسمانونو كي 
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د  تعالى هللا -1گټه نشي رسولى مگر په دوو صورتونو كي: 

چي ې داسي وي او شفاعت ئ  -2، ړيشفاعت كولو اجازه ورك

ړه په اړ كس راضي شي، يعني د شفاعت وې پر تعالى هللا

ړي. نو د دغو بتانو په درشل كي صحيح او سم شفاعت وك

گه ترسره شي؟!! ولي د هغه رب په څنبه ستاسو هيلي 

ړوئ چي د دنيا او آخرت ړاندي د دعاء السونه نه لوو

پرته د آسمانو  ېټولواك دئ او د ده له إذن او اجاز

گټه څ هم د چا شفاعت نشي كولى او شفاعت ئي هيې فرشت

  نشي وررسولى؟!!  

    

  

  

    

     

    

     

   

     

    

   

   

     

    

   

    

يقينًا هغه چي پر آخرت ايمان نه لري حتمًا  -20

 كي حال داسي په -28ځينه نومونو نوموي، ښپه ې فرشت

گمان څ علم نه لري، يوازي د ړه هيې اپه د چي

متابعت كوي، او يقينًا چي گمان د كوم حقيقت )له 

نو له هغه چا  -25، نه مستغني كوي (څوكڅه څ هي

ړولى او د دنيا ې مخ اكر ئږ له ذړه چي زمووكاعراض 

همدا د دوى د  -30ړي، څه نه غواژوند پرته بل له 

علم وروستى پړاو دئ، يقينًا چي همدا ستا رب پر هغه 

هغه دى پر ېروتى او پوه دئ چي د ده له الري تښه چا 
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   ښه پوه دئ چي هدايت شوى.

 ښووني دا دي:الر آيتونو مباركوې د د -(20-30)

 ځينه ښپه ې مان نه لري حتمًا فرشتهغه چي پر آخرت اي

ځاى ته ې هغه نومونو نوموي، همدا پر آخرت عدم باور ئ

گېرنه ولري او د خداى ړه دغه انرسوي چي د فرشتو په ا

څ ړه هيې اپه د چي كي حال داسي ې وگڼي، دا پهڼي ئلو

گمان متابعت كوي، نه د فرشتو له علم نه لري، يوازي د 

كوم الهي كتاب كي دا  ې پهنه ئ او ر ديبړښت خجو

لوستلي، يوازي د زعم او گمان له مخي دا خبره كوي، خو 

ړه علم درلودل په اېل شى دئ او د يوه حقيقت گمان ب

څوك څه څ ېل، گمان د كوم حقيقت په پېژندو كي له هيب

، گمان د حقيقت په پېژندو كي كفايت نه نه مستغني كوي

 كوي.

 ړي وكه هغه چا اعراض ې چي لښوونه شوته الر ّـ هللا رسول

ړې ې شا كړى، د هللا هغه كتاب ته ئېر كې هئ تعالى چي هللا

پند په خپلي لمن كي لري، هغه چي تر آخرت ېزمن چي اغ

دنيا ته او تر خپل رب خپلو منحطو دنيايي اغراضو ته 

سپېڅلى هدف نه لري، څ ترجيح وركوي، په خپل ژوند كي هي

څه ه ژوند ولري كه كي سوكالدنيا چي په ړي فقط دا غوا

ې له الري ئېري له حرامو الرو او د بل پر حق د تهم 

ړي، همدا د دوى د علم وروستى پړاو او د دوى د ترالسه ك

 پوله ده!!  ۍ هيلو او تمنياتو وروست

 ږه دا ستا د هغه رب وينا ده چي هم د حق له الري كا

   په برخه شوى.ې ښه پېژني او هم هغه چي هدايت ئشوي 
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چي څه كي دي او هغه  چي په آسمانونو څهاو هغه  -31

ړي( پيدا كې )ئ پارهې لپه زمكي كي دي د هللا دي؛ د د

ې ړي ئړي چي كڅه مطابق سزا وركچي بدچلنو ته د هغه 

په غوره توگه بدله ړې ې كېكي ئدي او هغو ته چي ن

چي د گناهونو له لويو لويو او فحش هغه  -32ړي، ورك

، يقينًا چي ستا رب د ړكيومگر له وډډه كوي كارونو 

ړه هغه مهال په اښني خاوند دئ، هغه ستاسو پراخي بخ

ړئ او هغه له زمكي پيدا كې دو چي تاسو ئېښه پوههم 

 يړوكو كي جنين وئ )وډچي د خپلو ميندو په گېمهال 

مه  ونهځان، نو خپل (ږيېچي په سترگو نه ليدل ك

   ړې.ې كځان ساتنه ئپوه دئ چي ښه دى په هغه ، ئستاي

 ښووني دا دي:الر آيتونو مباركوې د د -(31-32)

  ې هللا تعالى دي، هم ئ څه داو زمكي هر  آسمانونود

چي ړي پيدا كې پاره ئې لې مالك، د دخالق دئ او هم ئ

ې دي او ړي ئړي چي كڅه مطابق سزا وركبدچلنو ته د هغه 

ړې، هغه ې كېكي ئچي ن ړيهغو ته په غوره توگه بدله ورك

ډډه كوي  چي د گناهونو له لويو لويو او فحش كارونو 

ك او بد تفكيك او ې، يعني د خلقت هدف د نړكيومگر له و

ړنو مطابق سزا او جزاء وركول دي، پلو كهر يوه ته د خ

مكافات او مجازات د خلقت اساسي موخه او هدف دئ، خو 

دا مكافات او مجازات د هغه رب له لوري دي چي له خپلو 

ښني او مغفرت له مخي ده، ې معامله د بخبندگانو سره ئ

ښنه پراخه بخ، كه د ده ښني خاوند دئهغه چي د پراخي بخ

ړې د هري لويي او وې پلو بندگانو ته به ئنه وى نو خ

هم نيول، د لمم ې گناه سزا وركوله، په )لمم( به ئ

يره گناهونو او فواحشو په ږ ده، دلته د كبلغوي معنى ل

ړكيو او صغيره گناهونو معنى ى نو د ومقابل كي راغل

 ېدآيت كي په  31په ې سوروركوي. دا مطلب د النساء د 
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 توگه راغلى:

    

    

   

   

بد بد به  ؛ړهكه مو له سترو سترو منع شوو ډډه وك

به مو ځاى كي د ننوتو په عزتمن او  ژوودرنه ور

 ړو. داخل ك

او دا  يذكر شوپه مقابل كي د كبائرو سيئات دلته 

ړئ ډډه وكگناهونو سترو سترو له كه  چيمطلب افاده كوي 

درته معاف گناهونه ړه ړه واواهللا تعالى به سيئات يا نو 

له  ې كوم؟ړه ئگناهونه كوم دي او واړي، خو دا ستر ك

گناهونو د د وړو په صورت كي گناهونو د اجتناب لويو 

ه رضي هللا عنه په و هريرد اب چيمعافي تفصيل همغه دئ 

   :ىراغلروايت كي 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب هللا قال هريرة ابي عن 

على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك ال محالة فزنى 

العين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تتمنى ذلك 

 .  رواه ابن حبانوتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه

رسول هللا صلى هللا  چيروايت دئ  هللا عنه رضيله ابو هريرة 

پاره د دم لآ د بني چيوفرمايل: هللا تعالى  عليه وسلم

هغه به هرمرو بيا مومي، نو د  ېټاكلزنا كومه برخه 

خبري دي، نفس  ېې د هغژبي زنا ئگو زنا كتل دي، د ستر

ې د دې تصديق يا ې تمنا او تلوسه كوي، خو فرج ئئ

 . يب كويذتك

پله پله خخگناه كي په يوې ټول اعضاء د انسان يعني 

پاى كي په ړه، كه زې او ښپژبه، الس ، ډه لري، سترگيون

پله پله خبه خ اندامونهشريك ټول نو  گناه ترسره شيدا 

 ېړكه ترسره نه شوه نو د دغو اندامونو ك گالي اوسزا 

  ي.گناه هم معاف كېږ

  ړه هغه ا پهستاسو  تعالى هللا ويل شوي: آيت كي 32په

ړئ او له زمكي پيدا كې دو چي تاسو ئېښه پوهمهال هم 

 يړوكو كي دومره وډهم چي د خپلو ميندو په گېهغه مهال 

د اجنة په  ېږي، )دلته نطفېوئ چي په سترگو نه ليدل ك

چي په سترگو نه څه ته وايي ؛ جن هغه ېنامه يادي شو

 پاره په دغه نامه يادې ل، پېريان هم د همدېږيليدل ك
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يعني ستاسو د  ،ېږي(شوي چي په سترگو نه ليدل ك

او حالت پوه ړښت ې ستاسو په جوېبړۍ شښت له لومپېداي

ۍ نطفه د مور او پالر ړوو، هغه مهال هم چي ستاسو لوم

هم چي تاسو ړېده، بيا هغه مهال په بدن كي له خاوري جو

په خپلو ې د مور په رحم كي داسي جنين وئ چي انسان ئ

په پام سره ړښت او فطرت ته دلى، ستاسو جوسترگو نشي لي

ړ گڼلي، داسي نه يئ ښني وځيني گناهونه د بخې ستاسو ئ

گناه نشي كولى، خطأ، غلطي، اشتباه، څ چي هيې لكه فرشت

ړلى نقص او تړښت سره سهو او گناه د انسان له فطري جو

ځان وساتي نو كه انسان له سترو سترو گناهونو عيب دئ، 

ښونكى رب ې بخړه به ئړه واري چي واې هيله دي ولد د

ښكلى څومره مبارك حديث كي ې دا مطلب په د ښي.ورته وبخ

 ځور شوى:ان

ي آدم نِ ل ب  : كُ  ّـرسول هللا قال: قال  ّـعن أنس بن مالك 

  خ يُْر اْلخ طَّاِئين  التَّوَّاُبون  و خطاء 

وفرمايل: د آدم هر  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله انس 

 دئ او د خطاكارانو غوره توبه كوونكي دي.زوى خطاكار 

  ښه په هغه چا  تعالى هللا، ئمه ستاي ونهځاننو خپل

ځان ستايئ او مه مه خپل  ړې.ې كځان ساتنه ئپوه دئ چي 

ښه معلومه ، هغه ته دئږېته پر تعالى قضاوت هللايو بل، 

پام وي چي ې ته مو دڅوك تر نورو زيات متقي دئ، چي ده 

ځان ې نه د په معنى راغلن ستايني ځادلته تزكيه د 

تزكيه كولو په معنى، مسلمان كولى شي د تور او اتهام 

ړي دفاع وكيا له خپل مسلمان ورور ځان  ړاندي لهپه و

ړي، او خپل برائت او د خپل مسلمان ورور برائت ثابت ك

 ،ړاندي يادولى شيگڼي هم د نورو په وښېد يوه مسلمان 

گندولى څرلى شي او دا گمان ښه گمان كوړه هم د ده په ا

ناجائز نه دي بلكي د ثواب كار دئ، دا نه يوازي شي، 

چي څه څول او تشويقول دي، هغه ېكيو ته د نورو هاو ن

ړاندي د هغه په وې شوى د ځان ستاينه او د بل ممانعت ئ

داسي ستاينه ده چي د حقيقت خالف وي او يا مدح او 

په ورته ستاينه ې ضرځايه او بې مبالغه په كي وشي، ب

ړى. لكه ې ممانعت كتر تعالى هللاځكه نو ېږي، غرور منتج ك

   :چي په روايت كي راغلي

 
ُّ
ر جال ُيثِْنى ع ل ى ر جُل   ّـع ْن أ ِبى ُموس ى ق ال  : س ِمع  النَّبِى

و ُيطِْريِه ِفى اْلِمْدح ِة ف ق ال  ل ق ْد أ ْهل كُْتْم أ ْو ق ط ْعُتْم ظ ْهر  
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 ر و اُه اْلبُخ اِرىُّ و ُمسِْلمٌ    الرَّجُِل.

ړي له يوه س ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابو موسى 

ې ېدل چي د يوه كس ستاينه كوي او په ستايني كي ئواور

يا د هغه مال )ړ ې فرمايل: هالك دي ككوي نو وئ همبالغ

 ړه(. ورماته ك دي

: أثنـى رجـل الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قـال عن عبد

) ويلـك  :جل عند النبي صلى هللا عليه و سـلم فقـالعلى ر

مرارا ثم قال ) من  طعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ( ق

كان منكم مادحا أخاه ال محالـة فليقـل أحسـب فالنـا وهللا 

حسيبه وال أزكي على هللا أحدا أحسـبه كـذا وكـذا إن كـان 

 .  رواه البخارييعلم ذلك منه (

ې وويـل: وايت دئ چي پالر ئله عبدالرحمن بن ابي بكرة ر

، ړهړي ستاينه وكد بل سړي ړاندي يوه سپه و ّـ هللا د رسول

ړه دي پر تا، د خپـل ملگـري غـاې فرمايل: افسوس نو وئ

ې ړه، دا خبـره ئـې كپرړه دي ړه، د خپل ملگري غاې كپر

څوك مجبـور وي د خپـل ې وفرمايل: كه ړه، بيا ئمكرر وك

گـڼم، هللا د داسـي  ىالنړي نو ودي وايي: فورور ستاينه وك

ړانـدي نـه پـه وڅوك د هللا حساب لپاره ورته كافي دئ، هي

د هغـه ښتيا ېښي، كه په رستايو، داسي او داسي راته بر

 په دغو صفاتو پوه وي. 
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 -34ړوله، ې واى چي شا ئړآيا هغه ته دي پام ك -33

آيا د غيب علم  -33ړ، تم كې او الس ئړل ې وركږ ئل

او آيا  -36( گوري، ېورسره دئ نو )په خپلو سترگو ئ

چي د موسى صحيفو كي ړى شوى نه دئ خبر كڅه په هغه 

 چيدا  -38ړه، ې وكم چي وفا ئاو د ابراهي -30وو؛ 

 -35ړي، ږو نه وپه اوټى ېپگناه( څوك به د بل )د هي

څه نه پرته بل هڅي  خپليانسان ته له  چياو دا 

ې حتمًا څي به ئاو دا چي ه -40ږي؛ ېپه برخه كور

بدله  ې سرهاو بيا به په بشپړي بدل -41وكتل شي، 

ي او دا چي انتهاء ستا د رب په لور -42؛ ړى شيورك

 ده.

 ښووني دا دي:الرې مباركو آيتونو د د -(33-42)

 ږ ړوله، لواشا  ېى چي حق ته ئړآيا هغه ته دي پام ك

آيا د ړ، تم كړي پل الس له وركې خاو بيا ئړل ې وركئڅه 

پـه خپلـو ڼـا كـي په رې علم غيب علم ورسره دئ او د د

ې داسـي وي پايلي به ئې سمه او سترگو گوري چي تگالره ئ

 ؟!! ړياې غوچي دى ئ

  نـه دئ خبـر څـه آيا دا د حق منكر او بخيل په هغه

په تورات كي راغلي وو او د هغـه  ّـچي د موسى ړى شوى ك

ړه او خپل رسـالت ې وكپه صحيفه كي چي وفا ئ ّـابراهيم 

څوك به د هي چياو هغه دا ړ، ه توگه ترسره كړپه بشپې ئ

 انسـان تـه چيړي، او دا ږو نه وپه اوټى ېپگناه بل د 

ږي او دا چـي ېپه برخه كورڅه نه پرته بل هڅي  خپليله 

وينـي او هـم ې هللا تعالى ، هم ئحتمًا وكتل شيې څي به ئه

ې ې بـدلپټ او بـې څه ئڅ گندي شي، هيڅربه مؤمنانو ته 

بشـپړه ړنـو هر چا ته د خپلو كهللا تعالى ، ېږينه پاته ك

 په لوري ده.هللا تعالى انتهاء د ټولو بدله وركوي، د 

څـو ټولـو الهـي كتـابونو كـي د  آيتونو مباركوې په د

څـوك بـه د بـل د هي -1ې: ښودل شـوږ ته اساسي خبري مو

هڅي  خپليانسان ته له   -2ړي، ږو نه وپه اوټى ېپگناه 

او څـي د هـر چـا ه -3ږي، ېپه برخه كورڅه نه پرته بل 

بشـپړه ړنو خپلو كهر چا ته د  -4ږي، ېحتمًا كتل كړني ك

پـه هللا تعـالى انتهـاء د ټولـو د  -3ږي، ېبدله وركول ك

 لوري ده.

ښه چا د د هر ې دا ده چي ړۍ ئښوونو كي لومې الرپه د
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په سمه الر ځي، كه گرپله ده ته ورپه خپايله او بد عمل 

له سمي الري منحرف شو كه رسي او ته ې ده ټه ئگړ وال

گناه نه په يو د بل  تعالى هللاې ده ته رسي، تاوان ئ

په  ىټپېړنو كپلو ځ د خپه وروك به د قيامت څنيسي، هر 

پكولى شي او نه زوى د ټى سپېپالر د زوى نه ړي، شا و

چا د ژغورلى شي او نه څوك ړيكي ، نه نسبي اټىېپپالر 

 او الس نيوى.  ښتنهپارس
ه ړه كومپه اچي د مجازات ې مبارك آيت كي دپه 

و گړ قانون تر سترانصاف والپه حق او عادالنه ضابطه او 

چي له مجرم جرم يو داسي شخصي عمل دئ چي وايي ږي ېك

چي څه دي دا هغه ېدى، مؤاخذه كې پرڅوك نشي پرته هي

په ړۍ پوه شوي او نن د نپه اهميت ۍ وال اوس د هغه ړن

 ږي!!!ېټولو مدني او اساسي قوانينو كي د هغه يادونه ك

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

     

   

  

   

    

   

   

ې ل ئړودئ چي خندول او ژ او دا چي دى همغه -43
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ژوندي ړول او او دا چي دى همغه دئ چي م -44ړي، ك

ې ړځينه جوښاو دا چي ده نرينه او  -43 ،ړيكې كول ئ

 -40څول شي، څې كله چي وې نطفيوله  -46ړې، پيدا ك

او دا چي  -48پر ذمه دئ، څون د ده او دا چي بل پا

 -45ړي، ې كېستمن كول ئدى همغه دئ چي غني كول او ن

 -30او دا چي دى همغه دئ چي د شعرى ستوري رب دئ، 

او  -31ل، ړعاديان هالك كړني او دا چي ده لوم

او د نوح قوم  -32دول، ې نږپرې ثموديان چي باقي ئ

 سركښډېر ډېر ظالم او چي دوى ړاندي، يقينًا ال له و

ځول، ې وغوراو هغه نسكور شوي چي الندي ئ -33ول، 

نو د خپل  -33، وښلپوې چي وئ وښلپوڅه ونو هغه  -34

  ې؟!!ړه شك كورب د كوم كوم نعمت په ا

ټولو الهي كي د ې مباركو آيتونو په د -(43-33)

 گه راغلي:ې توپه د بكتابونو نور اساسي مطال

ل كوي، د ړوهمغه ذات دئ چي خندول او ژ تعالى هللا .1

پيل شي چي انسان ځي ړۍ له هغي ورړا دا لخندا او ژ

ې او تر هغي دوام كوي چي په مرگ سره ئ دنيا ته راشي

ښه او ژړا ېږنده او نزۍ ړۍ پاى ومومي. خندا د خوشحالل

په ښت ، خو انسان د پيدايښه دهده او نېږنگان زفد خ

ې او ې ليدلد غم صحنې ځ او هغه مهال چي نه ئور ۍړلوم

مور او پالر به خپل ړي، ۍ؛ هم خاندي او هم ژاښادنه د 

خوب ويده ږه ي ته گوري چي په خواږيدلي گران بچېنوي ز

ړا ژې د ډو ئښكلو شونۍ تريو شي، په ې تنددئ؛ كله ئ

ړي او گندي شي، داسي چي خپله مور اللهانده كڅرښي ران

ې وروسته د ېبڅو شاو بيا  ړيښ كې راويړي له خوبه ئغوا

ښي ې د موسكا نډو كي ئړېږي، په شونهغه تندى وغو

ښايي چي ې اخلي ند ترڅرگندي شي او مور پالر داسي خورا

څه دومره خوند وانه خلي!! څ ړۍ كي به له هيټولي نپه 

مبارك آيت ې دړوي او خندوي؟! ژڅه او څوك دا ماشوم 

دئ چي د انسان  تعالى ځواب ويلى، دا هللاښتني ته دغي پو

 ېښې ده.  كه ال  ړا او خندا م  ژې د په فطرت كي ئ

ړي د ده ېكپرهغه ذات دئ چي د مرگ او ژوند  تعالى هللا .2

 ېږي.له لوري ك

ې پيدا ړځينه جوښهغه ذات دئ چي نرينه او  تعالى هللا  .3

 ې وروستهئڅڅېدو څول شي، له څې چي ونطفكوي، له داسي 
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ړ شي كه نه، نارينه ې جوړه دى كوي چي ماشوم ترېكدا پر

 . ځينهښوي كه 

 پر ذمه دئ،  تعالى هللاد دا چي بياژوندون  .4

ړي څوك غني كږي چي ېله لوري ك تعالى ړه د هللاېكدا پر .3

ځينو درنو مفسرينو د )اقنى( څه هم ، كه ېستمننڅوك او 

ې نيسي، لفظ د )قنية( مشتق بولي او د شتمني په معنى ئ

په معنى نيسي ړ( ې كېستمن ئ: نې د )أفقرخو ځيني ئ

ډلي كي دي، د آيت ې )ابن زيد، االخفش او الحضرمي( په د

ېښي وهمه رأيه ارجح برسياق و سباق ته پام سره دا د

ت حالتونه وځكه په مخكنيو آيتونو كي دوه دوه متفا

ځور شوي؛ اضحك و ابكى، امات و احيا، الذكر واالنثى، ان

په يوه ړه نو دلته هم بايد اغنى د اقنى مقابل وي، دوا

 ي.ېښمعنى نيول موزون نه بر

 هللاڅېر د هغو جعلي معبودانو رب هم د شعرى ستوري په  .6

 ځي.ې لمانچي مشركان ئ دئ تعالى

په امر هالك  تعالى ولسونه د هللا سركښمخكني ظالم او  .0

د  ړانديعاديان،  ثموديان، تر دوى وړني شوي، لكه لوم

ې نسكور پرې هغه قوم چي كورونه ئ ّـد لوط  ،قوم ّـنوح 

 ې،  ېدې ووري پرډبرې خسف شول او كلي ئ ،شول

 !! ې؟ړه شك كونو د خپل رب د كوم كوم نعمت په ا .8

    

   

ډلي يو )پيغمبرانو( له و كښونگواړنيو دا د لوم -36

 نذير دئ.

هر مخاطب ته ويل ې مبارك آيت كي د قرآن په د -(36)

ذير څېر يو ند مخكنيو پيغمبرانو په  ّـرسول هللا شوي: 

و وينا او پيغام همغه دئ چي د مخكنيې تاسو ته ئ دئ،

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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پرته بل له هللا  -38شوه،  رانږدې ېراتلونك ېږدن -30

تعجب نو آيا لدې خبري  -35گندونكى ورته نشته، څر

 حال داسي په -61 نه؟ ئړژااو  ئاو خاند -60ئ، كو

ته سجده كوئ نو هللا  -62تاسو كبر كوونكي يئ،  چي كي

  ئ.ې كوئاو عبادت 

  وايي: همبارك آيتوندا  -(56-76)

  له هللا ې ټه ئېخو د راتلو ثابته ن، ىشو رانږدېقيامت

نه گندونكى څربل تعالى پرته هيچا ته معلومه نه ده، 

په ې ې همغه دئ چي د سورېدو دليل ئې كږدد ران، لري

د ښيي ځېدا، چي راغور وړي آيت كي راغلى: د ستورلوم

ې لونو ئاېوې، له چت او دړه شوڼۍ زعالم دا ستره ما

 .ځيپه بلي پسي راغورښتي يوه خ

  او  ئتعجب كوآيا لدې خبري ې د قيامت منكرينو! انو

تاسو ته د  ّـ هللا كله چي رسول ؟ئخاندځاى د ژړا پر 

 داسي ورپوري خاندئ، پهېدو خبره كوي ې كږدقيامت د ران

ېر غرور او مستي سره ډكبر كوونكي يئ، په  چي كي حال

 پر ده او د ده پر خبري خاندئ!! 

 چي تاسو د ېدو تقاضا دا ده څرگندښو راد قيامت د ن

لگيا عبادت د هغه په او ئ ړسجده وكړاندي په و تعالى هللا

ې ئېدلو سره په لوستلو او اور ؛ې آيت دئ)دا د سجد شئ.

 بايد سجده وشي(

ونو په ړيو آيتې د لومكه دا مبارك آيتونه د سور

پيغمبر قريشو د ېږي چي ېږدو نو راته جوته كگ كي كڅن

په استهزاء او پدې خبري تعجب كولو او عليه السالم 

ده ورته ويل: د قيامت  هغه ردوله چيتمسخر سره به ئې 

د ټول به ځي او ځه شوې، دا دنيا به له من ځ رانږدېور

، په لور درومواو سزا عالم  ءحساب او كتاب او د جزا

 معلصرسول هللا ې نه يوازي تعجب كولو بلكي ې خبري به ئدپر 
په ه كځېروتي او الروركي خطاب كولو!! نو تد ې ته به ئ

   دوهم آيت كي ويل شوي )

    :او ېروتى تنه  ىگرستاسو مل
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آيا په پاى كي ويل شوي: ې ، او د سورنه بې الري شوى

د ژړا پر او ې شوى ږدقيامت ران چي ئتعجب كولدې خبري 

 ؟ئخاندځاى 
 

سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 القمر

 ژندنه:پېې د سور

ې له سورد چي )القمر( دئ ې نوم سوري مباركې د د

آيتونو د ، آيتونه لري 55 ،ىشوتل ړي آيت اخيسلوم

د دوهم آيت )مسَتِمر(، (، الَقَمر)آيت  ړيد لومې ئفواصل 

ښكلى او ر ېډته ورته دي، ډېر ر( ذُ ځم آيت )النُ او د پن

ې ږدوالى ئاوآيتونو لري. د ږ او وزن پوري غړه په ز

ي دور په كچي د مهغو سورتونو ته ورته دئ متوسط او 

 . شويكي نازل كلونو وروستيو 

ې د بحث محوري موضوع هم د النجم ې مباركي سورد د

گه چي د څنې شوى، لكه ږددا ده چي قيامت رانڅېر په 

ې ږدځېدا د قيامت د رانې كي د ستورو غوررالنجم په سو

ۍ ږمې كي د سپوې سورهمداسي په دې گڼل شوښه ېدو نك

 گڼل شوى.دليل ې والي ږدچاودل د قيامت د ن

ې شوى، د ږدچي قيامت رانې پيل شوې سوره په د

ې كي ټولي سورده، په  ښهڅرگنده نې ئېدا ۍ چاودږمسپو

ېزناكو او په اغړخه همدا موضوع له يوه او بله ا

 8-6ې، په څېړل شودالئلو سره او قانع كوونكو  الفاظو

چي ځ ړوه، كومه ورې واآيتونو كي ويل شوي: نو مخ تر

كوي، هغه بلونكى د يوه كركجن شي لوري ته بلنه ور

ځي ړي وي، له قبرونو به داسي وټي او خټيې سترگي به ئ

ېدونكي، ځغلچي خواره ملخان وي، د بلونكي لوري ته لكه 

   !ځ دهېره سخته ورډكافران به وايي: دا يوه 

ولسونو بدي عاصي پوري د هغو  42بيا له نهم آيت تر 

او مكافات او مجازات د اثبات لپاره د  پايلي د قيامت

ې چي له قيامت انكار؛ گناه ړاندي شوتوگه و دالئلو په

ړي. د ې اخته كپه الهي عذاب ئڅولي او او عصيان ته ه
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ړي او د خطاب مخ د قريشو په لوري اوړۍ په پاى كي ې لد

 ېږي:ورته ويل ك

  هغو غوره دي چي په مخكنيو آيا ستاسو كافران تر

ېښودل آيتونو كي د دوى سپېره برخليك ستاسو مخي ته ك

پلوه غوره دي، له اخالقي پلوه، له فكري كومه  شو، له

الري له پلوه، ړناو ك د تگالريذهبي پلوه، مپلوه، له 

 آيا دوى له هر پلوه هغوى ته ورته نه دي؟

  به له تاسو آيا په كوم الهي كتاب كي مو لوستلي چي

چي مخكني ورسره مخامخ ېږئ هغه برخليك سره نه مخامخ ك

 ئ؟ دا سند كوم دبرائت شول؟ د 

  ږ : موئوايځواك غره شوي يئ او يا پر خپل زور

څوك هيټولى يو، برالسي او يو د بل مرستندوى مضبوط او 

 ماته نشي راكولى؟!!

  ټولى به هرومرو ماته خوري او مغرور دا پوه شئ چي

 .ړويشاگاني به ا

  يوازي دا كافي نه ده چي له ماتي سره به مخامخ نه؛

د دوى د تعذيب  ښتي بلكيډگر به تې له ږي او د مبارزېك

چي هيبتناك ساعت ، هغه دئد قيامت ساعت وروستى موعد 

 .تريخ ساعت ډېراو دئ ستر آفت او 

په پاى كي ويل شوي چي متقيان به په ې او د سور 

جنتونو او ويالو كي وي، داسي جنتونه چي تر ونو او 

په هغه مقام ېږي، ې بهډول ويالډول ې بنگلو الندي به ئ

مقتدر لپاره غوره شوى، ښتينو ۍ او رښتينولركي چي د 

 ې.ږدټولواك ته ن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                         قمر ال 

   ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

428 

 

 

 

 

   

 

  

    

   

   

  

 

    

    

ۍ وچاوده، ږمې شو او سپوږد)د قيامت( ساعت ران -1

ډډه كوي او وايي: گوري ښه وگنده نڅراو كه كومه  -2

ړه او د ې وكاو درواغ گڼله ئ -3يو مستمر جادو، 

هر  چي كي حال داسي ړ پهې وكخپلو هوسونو متابعت ئ

 ېدونكى دئ.ك امر )كار( پلى

 ښووني دا دي:الر آيتونو مباركوې د د -(1-3)

 ۍ وچاوده، يعني د قيامت ږمې شو او سپوږدقيامت ران

ې ۍ وچاوده، د دږمږي چي سپوېې معلومېدا له دې كږدران

ښه څوك ړاو په اهميت هغه ځ د تړو خبرو تر مندوا

ځېدا او د لمر او ېر د زمكي خوچي د لمر چاپېږي پوه

ډي خبر وي، كه له ون ۍمږوټن كي د سپځ وازمكي تر من

پلوه او ټن له هم د واږ زمكه به ۍ نه وى نو زموږمپوس

پلوه په اوسني حالت كي ځېدو له هم پر خپل محور د خو

ې سرعت زيات نه وه، هم به له لمر لري وه او هم به ئ

څېر وه او نه د په ځ د نن ې شپه او وروو، نو نه به ئ

كي په اوسني حالت چي د زمېږئ پوهحرارت درجه، او تاسو 

ېږي چي د زمكي پر سر د ې باعث ككي معمولي تغيير د د

ېدل ستره چاودۍ مږړ شي، د سپوځه والژوند امكانات له من

ه په شمسي نظام كي د يوږ پېښه ده، دومره چي زموطبيعي 

  ېدى شي.  كاو د قيامت پيالمه ن سبب وستر بدل
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  ښه نگنده څرخو د قيامت منكرين داسي دي چي كه هره

په و دېۍ د چاودږمد سپو ،ې ډډه كويگوري له منلو ئو

ښه هم نه يوازي دوى ته قناعت نشي وركولى څېر ستره ن

: به واييبلكي هغه به په غلطه توگه تعبيروي او حتى 

ې له پخوا ړۍ ئدا هم د هغه جادو يوه كرشمه ده چي ل

 راروانه ده.

 چي د ړ شي تكذيب او درواغ گڼل د هغه چا خصلت جو

ړي او حق بل څه غواوس تابع وي، كله چي د دوى هوس يو ه

څوك به د خپل هوس خبره مني، هغه څه نو حق تكذيبوي او 

گه مني چي د گناه څنځي محاسبه قيامت او د قيامت د ور

ې نه ړې، هوس ئې كړه ئېكپرېري او د بل پر حق د ت

 چي د خپل عقل خبره ومني.ېږدي پر

 چي د دوى په هوس  چاري داسي نه ديې عالم خو د د

څه ړي او هغه ې غواچي دوى ئڅه وشي ې وي، هغه ړلپوري ت

ښوي د دوى هوس دا نه خوښوي، ې نه خود دوى هوس ئچي نه 

ې ړاندي د محاسبپه و تعالى چي قيامت راشي او دوى د هللا

 ېدونكى دئ.ېږي، خو دا كار حتمًا كپاره ودرې لاو محاكم

راشئ وگورو چي ۍ وچاودله، ږمدلته ويل شوي چي سپو

ړاندوينه ده كه دا يوه وښتيا دا كار شوى، او آيا په ر

پېښه ېږي؟ آيا دا يوه ړاندي به ترسره كاو تر قيامت و

آيتونو له ې يوه معجزه؟ د د ّـ هللا وه او كه د رسول

ېږي او كومه وينا تأييدوي؟ څه انتباه اخيستل كالفاظو 

ې نو درلودې ې؟ كه ئې درلودداسي معجز ّـ هللا آيا رسول

يادونه گنده څرواضح او داسي  كي د هغوى ولي په قرآن

ې په ې ئې لكه چي د نورو پېغمبرانو معجزنه ده شو

 څه وايي؟ړه ې اروايات په دړې؟ گندو الفاظو يادي كڅر

ځواب هغه مهال موندلى شو قيق او صحيح ښتنو ته ددغو پو

 په پام كي ولرو:څو خبري چي 

 ېږي چي صراحت سره معلوم ډېرله الفاظو په  د قرآن

ښه ېدو نې كږدېدا د قيامت د رانچاود ۍږمدلته د سپو

 د رسالت د اثبات معجزه. ّـ هللا رسولې نه د گڼل شو

  ته داسي كومه  ّـ هللا كي نه يوازي رسول قرآنټول په

چي د نورو پيغمبرانو معجزو ته ې معجزه نه ده منسوب شو

ره توگه وايي په مكر قرآنې، ورته وي بلكي هغه نفي شو

ړه ويلي: ولي داسي مخالفينو د ده په ا ّـ هللا چي د رسول
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ړى ې چي مخكنيو پيغمبرانو ته وركړى شوې نه دي وركمعجز

ځكه چي ځواب كي فرمايي: دا د دوى په  تعالى هللاې، ې وشو

ړ نو تاسو به ستاسو سلف پر هغو معجزو ايمان رانه و

ښتني ته پوې د ځاى كي د دوىپه بل  ړئ؟ څنگه ايمان راو

په توگه كافي ې د معجز ځواب وركوي: آيا دا قرآنداسي 

ځواب وركوي: كه له آسمان ځاى كي دا نه دئ؟ په بل 

په خپل الس كي ونيسي ې چي دوى ئړې داسي كتاب ورته راو

ژوندي شي بيا به هم ايمان رانه ې راپر ړياو حتى م

 څو آيتونه داند وړځوابونو اښتنو او پوې ! د دړي!و

 دي:

    

    

      

    

     

   

                               
 48القصص: 

ده ته ې ويل: ولي وئ ورغىحق ږ له لوري چي زمونو كله 

نه ې( ېر )معجزڅپه ړى شوو )معجزو( موسى ته د وركهم 

څه كافران په هغه ې د مخه تر دې؟! آيا ړى شودي ورك

 وو؟ ړى شويچي موسى ته وركنشول 

ې چي ې نه درلودهغسي معجز ّـ هللا چي رسولښيي دا آيت 

 ې.ې ووړى شته ورك ّـموسى 

    

   

   

     

                                                                                                                                      

 0االنعام:  

پر تا  په كاغذ كي )ليكلى( ؛او كه مو داسي كوم كتاب

ږلى، نو دغو كافرانو ې راكاپرې چي الس ئ ړى وىنازل ك

 څه نه دئ!!بل پرته گند سحر څربه ويل: دا خو له 

 په د قرآنچي د حق او حقيقت لجوج منكران  يعني دا

ه آسمانه داسي كتاب هم ږي، كه لېلو هم نه قانع كئدال

ي، له آسمانه د دوى و چي په كاغذ كي ليكلىورته راشي 

په الس كي دوى ته ړاندي راكوز شي او په وگو د ستر
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گند څر، نو دغه كافران به وايي: دا خو له ړى شيورك

 څه نه دئ!!بل پرته سحر  

    

     

    

    

    

   

      

   

                                                                                                           

 59العنكبوت: 

ښي نه دي گندي نڅرې ويل: ولي د ده د رب له لوري او وئ

ښي خو له هللا سره دي، چي نې؟ ووايه: يقينًا شو يې نازلپر

گند نذير يم، آيا دا ورته كفايت نه څراو زه يوازي يو 

پر دوى لوستل چي ړى اب نازل كغه كتهپر تا  ږچي موكوي 

ړو گړونكو ود ايمان راوكي ې په دچي ږي، يقينًا ېك

 پاره حتمًا رحمت او ذكر دئ. ل

وي؛  ړېړه كېكپرچي له حق سره د مخالفت چا يعني 

په معجزو، دا دئ ږي او نه ېپه دالئلو قانع كهغه نه 

ېر ستر څپه  ّـړاندي د رسول هللا په وچي د قريشو گورئ 

د قرآن لوري ته بلنه وركوي، تعالى  هللاد ړ دئ، الشخصيت و

ړاندي شوى، خو هغوى ورته وډك كتاب ېر له معجزو څپه 

سي خارق داد ډډه كوي بلكي ړو نه يوازي له ايمان راو

، شيې قانع پرې چي شيطان ئښتنه كوي العاده معجزو غو

ې نه دي معجزگندي څرولي د ده د رب له لوري وايي: 

ته  ّـكي رسول هللا  بځواپه د دوى تعالى  هللا؟ ېړى شوورك

ې او معجزښي چي ن: يقينًا يووايچي ورته ښوونه كوي الر

له گند نذير يم، څرخو له هللا سره دي، او زه يوازي يو 

ښودلو واك، زه فقط ې د ې شته او نه ئما سره نه معجز

پايلو چي د كفر، شرك، ظلم او فساد له بدو يو نذير يم 

ځواب په ښتني د دوى د غلطي غورى دركوم. تاسو ته خبردا

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

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

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

ړتيا ړو استعداد او وچي د ايمان راو، هغه او )ذكر( دئ

ې هغوى به هرومرو دا كتاب د هللا تعالى پل شوځې نه ده ئ
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   پند اخلي.ڼي او له هغه به گېرزوينه پيوه لويه 
په چا كي چي د ايمان راړولو استعداد وي هغه يعني 

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

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

ې او تندي سره له تلوسشفاف ذهن سره او د حق موندلو 

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

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

ثابتوي دا كتاب هغه چا نازل كړى ورته چي دقيقه ومومي 

امع علم په اړه جڅه د هر عالم د چي د دې ټول عالم او 

په ې علم ئى چي لوري راغلله چا دا كتاب د هغه لري، 

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

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

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

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

 سلو كيپه دقيق او صحيح دئ، دا دقيق او سل قضاوت 

چي د ږ ته ثابتوي ړي موېكپرقضاوتونه او صحيح او علمي 

ه جامع او كامل علم ړپه اڅه د هر ږونكى ېې كتاب لد

معجزه ده او د پيغمبر عليه  قرآنلري، له دې ناحيې 

 السالم په حقانيت شهادت وركوي. 

     

    

     

    

   

    

   

    

   

      

    

   

   

     

     

     

    

    

    



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                           پلوشد قرآن 

 قمرال

 

 

 

 

 

 

 

433 

      

   

   

    

   

 53-50االسراء:  

له  چيړو ايمان نه راو ې ويل: تر هغه درباندياو وئ

دي د خرما او او يا  ،ېچينه راته ونه بهوكومه  زمكي

ويالې رواني ې ئ ځ كيپه من چيباغ نه وي  رو داسيوگان

 پر موږدا آسمان  ېكو گمان چيگه څناو يا لكه  ،ړېك

امخ خته م او هللا او مالئكي موږ ېپرې باسې راټټوې ټټو

يا  او كور ويپينو زرو يا دي د سرو س او ېړراحاضر ك

كوم  چيختل دي هم تر هغه نه منو  او ېژآسمان ته وخي

ستى شو، ې لوئ موږ چي ېړراته راوكتاب  ىليكل داسي

ل شوي انسان زه له يوه لېږگر مسبحان هللا! ورته ووايه: 

خلك له  او د هدايت له راتلو وروسته؛څه يم؟! پرته بل 

ويل  چيړل ړلو منع نه كڅه له ايمان راوپرته بل  دې

 ړى؟په توگه مبعوث كپيغمبر آيا هللا يو انسان د  :ېئ

ډمنه ډامالئكي اوسېدى او  كي په زمكيته ووايه: كه ور

يوه مالئكه پر دوى دى، نو هرومرو به مو له آسمانه ېځگر

 وه. ېلپه توگه لېږپيغمبر د 

ږ ښووني زموڅو مهمي او اساسي الر آيتونهدا مبارك 

 ږدي: مخي ته 

  د دعوت او بلني محتوى ته  ّـهللا  رسولمنكرينو نه د

ښوونو ته، نه د ده ته، نه د ده الركتل، نه د ده دالئلو 

 قرآنته، نه د  ړنوويناوو او كده د شخصيت ته، نه 

ښوونو ته او ښانه الرگندونو او روڅرځالندو او  وېزناكاغ

هللا  رسولږ كي او د ېپه غ چي د قرآننه هغو شخصيتونو ته 

په ځالنده ستوري ې د يوه په الس وروزل شول او هر يو ئ ّـ

خارق چي ې ښتې غوې داسي معجزئ ّـهللا  رسولېر وو، له څ

كومه روانه  له زمكيالعاده او حيرتناكي وي، لكه: 

باغ  رو داسيوگد خرما او انټوه، ځان ته وخوچينه را

، لكه ړېويالې رواني كې ئ ځ كيپه من چيړه پيدا كرا

ې ټټوې ټټو پر موږدا آسمان به  ېكو گمانته  چيگه څن

ړه، ړاندي ترسره كپه و ږځي دا كار همدا اوس زموپرېورا

د سرو ه تځان ه، ړراحاضر كامخ خته م هللا او مالئكي موږ
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ه، ختل دي هم ژېړه، آسمان ته وخړ ككور جوپينو زرو س

 چي ېړراته راوكتاب  ىليكل داسيكوم  چيتر هغه نه منو 

آيت كي د دوى  35په ې سوراالسراء ستى شو!! د ې لوئ موږ

ږ څه موپرته بل ې له د ړه ويل شوي:په ا وښتند داسي غو

چي مخكنيو هغه تكذيب ړو ږلو منع نه كېمعجزو له لد 

دغو د چي د دوى ته ويل شوي  ّـهللا  رسول، دلته ړېك

زه له گر مسبحان هللا! ورته ووايه: ځواب كي په ښتنو غو

 څه يم؟! پرته بل ل شوي انسان يوه لېږ

  ړي ړلو منع كي له ايمان راوخبر )خلك( دغيې چگورئ

ېر يو انسان څپه ې د نورو انسانانو پيغمبر ئ يچ

حيرتناك او خارق العاده كارونه نشي  چي موندلى، داسي

گوري او گنده څرپه څوك خداى نه  يپه خوا ككولى، د ده 

ې چيني مكله ز، آسمان ته نشي ختلى، ښكرينه د فرشتو ل

نشته، د  په الس كيې پين زر ئټولى، سره او سنشي راخو

لو خاوند نه دئ!! د يهودانو مذهبي گباغونو او بن

خلكو ته همدا ويلي  ړهاپه پيغمبرانو پلو مشرانو د خ

ې د عيسى ځكه ئټول كارونه كولى شو، نو دوى دغه  چيوو 

ړ ايمان رانه وو پيغمبر همهغه په ېر څپه  السالم عليه

 ې!!و يپيغمبرانو زياتټولو ې تر ې ئمعجز چي

 له السالم  عليه پيغمبرپر ې كبله مشركينو هم له د

ېر يو څپه ځان ې د چي هغه ئړې ډډه كړو ايمان راو

 هللاچي د ېرنه او انتظار دا وو گد دوى انانسان موندلى، 

پير څه كي توپه هر پيغمبر بايد له انسانانو تعالى 

شي  ىړولري او داسي ستر ستر او خارق العاده كارونه وك

ه ويل ړپه از وي!! د دوى ې عاجچي عادي انسانان تر

له لوري او د كوم تعالى  هللاكله چې خلكو ته د شوي: 

ړلو هدايات راغلي نو دوى له ايمان راوپه الس ېغمبر پ

ر دې خبري چي ويل ئي: آيا هللا يو گړل مڅه منع نه كبل 

؟ ورته ووايه: كه ىړمبعوث كگه انسان د پيغمبر په تو

ى نو رځېدپه كي گډه ډاېدى او اوس يمالئك يمكه كپه ز

گه پيغمبر په توږ به حتمًا له آسمانه يوه فرشته د مون

ېدى پوهژبه په ې چي فرشته د فرشتځكه . دا ې وهرالېږل

   ژبه. په شي او انسان د انسان 

  داسي عليه السالم  پيغمبرچي ښتى غوتعالى  هللاكه

ځكه ې، ې وښودلې ورښيي نو دغو كافرانو ته به ئې ومعجز
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ړ كولو پد عاجزولو او  په اصل كي د مخالفينومعجزه 

پيغمبرانو عليهم السالم پاره د ې لپاره وي، د همدل

د ړى شوى. ې نوم وركخارق العاده كارونو ته د معجز

ږي ېله تگوزار سره په يوه د عصا السالم  موسى عليه

پاره ې، خو هغه معجزه د همغه وخت لېدټې راوخوچيندولس 

ې داسي معجزته  ّـې نشته، كه رسول هللاچينوه، اوس هغه 

ځكه ې، ې وپاتتلپوري ېدى نو دا به تر قيامته وركول ك

 هللاپاته دئ او تر قيامته دوام كوي. كه د ده دعوت تل

 معليه انوپيغمبرته د مخكنيو  ّـهللا رسولچي ښتى غوتعالى 

ې به هم تر ړي نو دا معجزې وركېر معجزڅپه  السالم

 ّـهللا ولرسد چي ځكه ې، دا پاتې او هم تلمخكنيو ستري و

ې بايد تر قيامته ې تقاضاء كوي، دا معجزرسالت د همد

ېر څپه السالم  عليهچي د موسى ښتى ې غوېدى، كه ئليدل ك

چينه ورته ې داسي ډبري به ئې ړي نو له يومعجزه ورك

ې، له ېدټې راخواوبه ترچي تر قيامته به ې وه ټولخوار

د چي ړى وو ې نازل كپر قرآنې داسي ليكلى آسمانه به ئ

په چا به ړ وو، هر په فضاء كي والړاندي به په وخلكو 

ېر آسان دئ، كه ډته تعالى  هللاگو ليدو، دا كار پلو سترخ

په فضاء كي ېره ستوري ې شمټول بۍ او دا ږمپولمر، س

ې گران كار وي!! كه ئڅه ساتلى شي د يوه كتاب ساتل به 

ېر كومه معجزه څپه السالم  عليهچي د عيسى ښتي وى غو

گور او بيماران ړانده سترژوندي، ړي ورته رامړي او كور

په حقيقي ې په لوستلو سره به ئړي نو د قرآن روغ ك

 هللاروغول، ې ژوندي كول، او ناروغان به ئړي رامعنى تل م

ته  ّـهللا چي رسولڅوك ټول كارونه آسان دي، ته دا تعالى 

په حقيقت كي د هغو خلكو د ې ثابتوي هغوى ې معجزړې وړو

 ّـې: ولي رسول هللاچي ويل ئېز الندي تللي ليغاتو تر اغتب

ړى ې نه دي وركېر معجزڅپه پيغمبرانو ته د مخكنيو 

د كافرانو د تعالى  هللاچي پام نه دئ ې ې ته ئخو دې؟ شو

له آسمانه ځواب دا دئ: كه ړى؟ ځواب وركڅه ښتني دغي غو

پل په خچي كافرانو ړى وى مو داسي كتاب درباندي نازل ك

ژوندي شوي وى، بيا هم ې راپرړي س لمس كولى شوى، مال

 . ړدوى ايمان نه راو

 چي د مشركينو او ږي ېو معلومې مباركو آيتونله د

گمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو خلكو ته ټاهل كتابو 

او اولياء  گانو، د هللا مقربو بندپيغمبرانوويل: مخكنيو 
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ه كولى شو، كرامو دغسي خارق العاده او حيرتناك كارون

چي دا كارونه ونه گه مه منئ په توپيغمبر څوك د هغه 

پيغمبر معجزه د ځواب كي ويل شوي: په د دوى  ړى شي.ك

 هللاد په واك كي نه وي، ږي، د ده ېځته كښه نه رامنپه خو

تعالى  هللاچي ږي ېځته كپه إذن او هغه مهال رامنتعالى 

ازه او ښودلو امر، اجې د پيغمبر ته ئړي او ې وغوائ

 .ړيواك ورك

ېږي ډېر وضاحت سره معلومپه  آيتونو مباركوې له د

ته له هغو معجزو چي مخكنيو پيغمبرانو ته  ّـ هللا چي رسول

عظيم ې، خو داسي ړى شوې يوه هم نه وه وركې وړى شوورك

 .ډك دئړى شوى چي له سترو سترو معجزو كتاب ورك

ۍ د ږمسپوښتيا چي آيا په رځواب كي په ښتني پوې د د

كه دا يوه ې او ړاندي چاودلې آيت تر راتلو ود

، ېږيړاندي به ترسره كړاندوينه ده او تر قيامت وو

ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دا څه هم بايد ووايو: كه 

ۍ به تر قيامت ږمپوسښيي چي ړاندوينه ده او يوه و

آيتونو له ې چوي. خو دا تعبير نه يوازي د دړاندي وو

گوي بلكي له هغوى سره تعارض لري، ل ړخ نهالفاظو سره ا

ې ږدقيامت رانڅوك ووايي: د دوى تعبير داسي دئ لكه چي 

په څوك ۍ به وچوي!! داسي وينا نه ږمځكه چي سپودا شوى 

چي ې ې شوى او نه په دږدچي قيامت رانې قانع كولى شي د

پل مخاطب په ړي خغوا ۍ به وچوي!! حال دا چي قرآنږمسپو

ې مخي ې شوى او دا دليل ئږدت رانچي قيامړي پوه كې د

چوله، همغسي لكه چي د النجم په ږمي وږدي چي سپوته 

ېدو ې كږدځېدا د قيامت د رانې د ستورو غورې كي ئسور

ۍ ږمآيت وايي: سپوړى دليل وگڼلو، دلته هم گورئ چي لوم

گوري له ښه وگنده نڅروچاوده، دوهم آيت وايي: كه هره 

ړ او د وايي: دوى تكذيب كېيم آيت ډډه كوي، درې منلو ئ

 ړپه بشپې ويناوو ړ، له دې وكخپلو هوسونو متابعت  ئ

په ې او خلكو چي دا پېښه واقع شوېږي صراحت سره معلوم

خو د قيامت منكرينو د تكذيب الر  ېخپلو سترگو ليدل

ړې چي دا پېښه ډډه كې څه له منلو ئې او د هغه ړغوره ك

 ې شوى.ږداو هغه دا چي قيامت ران ې ثابتويئ

ږي چي د شق القمر پېښه يوازي ېله دغو آيتونو معلوم

ړوند رواياتو په رواياتو پوري منحصره نه ده، د ا

گند شاهد او گواه دئ او اعتبار ته څرپاره دا آيتونه ل
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څه وايي او ښي. راشئ وگورو چي دا روايتونه ې قوت بخئ

دغه روايت  بر دي.تڅومره معپلوه متن او اسنادو له د 

 ير شئ:ځته 

 
ِّ
ف ص ار   ّـع ْن ع بِْد هللاَِّ ق ال  اْنش قَّ اْلق م ُر و ن حُْن م ع  النَّبِى

   «اشْه ُدوا ، اشْه ُدوا  »ِفْرق ت يْنِ، ف ق ال  ل ن ا 
 رواه البخاري

داسي حال  ۍ پهږمچي سپوروايت دئ  ّـله عبد هللا بن مسعود 

ټې ټو سره وو نو دوه ّـږ له رسول هللا وچاودله چي موكي 

  ې وويل: وگورئ وگورئ. ږ ته ئشوه او مو

ېرو راغلـى: ځلي په دغو شمځه پندا روايت په بخاري كي 

، په دوى كـي يـوازي 3865، 4863،  4864،  3801،  3636

 ِمًنىويل شوي بِ ځينو كي په  ېږي:دا توپيرونه تر سترگو ك

و ذ ه ب ْت ِفْرق ـٌة كي په يوه ځينو كي نه دي ويل شوي، او په 

ِل ف ص ار  ِفْرق ت يْنِ او په بل كي  ن حْو  اْلج ب لِ  ، ِفْرق ًة ف ْوق  اْلج بـ 

او پـه بـل كـي  «اشْه ُدوا  »په يوه كي فقال و ِفْرق ًة ُدون ُه 

و ن حُْن ځينو كي دا راغلي ، په «اشْه ُدوا ، اشْه ُدوا  »فقال: 

 
ِّ
په يوه كــي هـم ځينو كي نه دي راغلي، او په م ع  النَّبِى

ا نه دي راغلي چي دا يوه معجـزه وه او د قريشــو پـه د

 ې.ځته شوښتنه رامنغو

د احاديثو په نورو ړوند روايات پېښي اې د د

كتابونو كي هم راغلي، مسلم، ترمذي، ابوداؤد، 

عبدالرزاق، احمد، طيالسي،  ابوعوانه، ابن جرير، 

بيهقي، طبراني، ابن مردويه او ابو نعيم اصفهاني، له 

، عبدهللا بن عليامير المؤمنين ندونو سره له ېر سگڼ شم

عبدهللا بن عباس، عبدهللا بن عمر، حذيفه، انس بن  مسعود، 

ې په دوى كي درړي، روايت ك معلصمالك او جبير بن مطعم 

 ( داسي ديمعلصعبدهللا بن مسعود، حذيفه او جبير بن مطعم )

ال عبدهللا بن عباس ې، په خپلو سترگو ليدلې چي دا پېښه ئ

او انس بن مالك ښايي اوه اته ېږېدلى زمهال نه وو هغه 

ې نه خو دا وضاحت ئ ېدلياورې كلن ماشوم وو؛ له نورو ئ

ېدلي، له رواياتو داسي ې اورړى چي له چا ئدئ ك

په ړاندي وځه كاله ږي چي دا پېښه تر هجرت پنېمعلوم

ې شپو په يو ويځند قمري مياشتي د منې، كي واقع شوىمنٰ 

يوه له بلي ې ېبڅو شې، ې شوټټودوه ۍ ږمشپه كي، سپو

ې، پورتنى روايت وايي: ېرته سره ورغلاو ب ېلري شو
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ې خپلو يارانو ته ويلي: وگورئ وگورئ، له د معلص هللا رسول

ې او داسي نه وه ځته شوپي رامنڅاچي پېښه نا ېږيمعلوم

ې وي او هغه دا معجزه ښتمعجزه غو معلص هللا چي چا له رسول

راويانو يوازي انس بن ټولو ې وي، د پېښي له ښودلور

په توگه ې چي گواكي دا د معجزړې دا خبره ك معلصمالك 

چي انس بن مالك ېږئ ې پېښه وه، خو تاسو پوهړاندي شوو

دى هغه مهال ې، په خپلو سترگو نه ده ليدلدا صحنه  معلص

، ده ته منسوب روايت ړوكى ماشوم ووپه مدينه كي او و

له وينا  قرآن دې خوا ړ نه دئ چي له يوځكه د منلو و

سره تعارض لري او له بلي خوا له هغو رواياتو سره چي 

 معلصانس بن مالك ې، پېښه په خپلو سترگو ليدلې راويانو ئ

ته همداسي يو بل ضعيف روايت هم منسوب شوى چي وايي د 

خو په صحابه وو  ې!!ځته شوځلي رامنشق القمر پېښه دوه 

وايات هم ده ته منسوب ر ړې.كي هيچا دا خبره نه ده ك

ځلي( لفظ راغلى )دوه ې د مرتين ينو كي ئځداسي دي په 

 ټې(.ټواو شقتين )دوه  فرقتيند ځينو كي په او 

پېښي امكان او احتمال شته كه ې او دا چي آيا د داس

څه وايي، بايد ووايو: ړه ې انه او ساينس په د

ېدا د ځته كساينسپوهان نه يوازي د داسي پېښو رامن

تأييدوي بلكي په خپله د رامو كي اج وډېرعالم په 

ې يوه چي احتماالً دا له زمكي جال شوړه وايي ۍ په اږمسپو

 يړنيو كي كوم بل ستر ستورپه لومښت پيدايټه ده، د ټو

ۍ ږمپوې سپه نتيجه كي ئړى او سره تصادم كله زمكي 

ړه وايي: ې!! ساينسپوهان د زهل ستوري په اځته شورامن

ړو ړو وڅېر له وپه بند ېر د مالې ستوري په چاپد د

چي پلني ېږي ې يوه سطح تر سترگو كړه شومتحركو ډبرو جو

ېلو بېلو ېښي خو په حقيقت كي د داسي بړۍ ته ورته برك

د ځي، ډبرو مجموعه ده چي يوه د بلي خوا ته خومتحركو 

ې نه كيلومتره دئ، دا دږن ىېړوالې ضخامت او پرې حلقد

ځته له كبله رامن ۍ د چاودلوږمسپو ېي د زهل د يوډبر

ۍ چاودل نه يوازي د علم او عقل ږمې دي، نو د سپوشو

وينا يوه  ړه د قرآنې اخالف خبره نه ده بلكي په د

دقيقه علمي وينا ده. او دا چي آيا دا پېښه دغه مهال 

وينا  قرآنې خوا د ، بايد ووايو: له يوې كه نهواقع شو

له  ،ېوكافي ده چي ووايو: هو؛ دا پېښه يقينًا واقع ش

له شهادت او گواهي د داسي سترو سترو شخصيتو خوا بلي 
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ې، دا به ځته شوښه همغه مهال رامنېدا پ چيېږي معلوم

په تاريخ ليكونكي عادي څوك د يوه چي  ېره عجيبه ويډ

خبري باور كولى شي خو د داسي سترو سترو مؤمنو 

ځ شخصيتونو په وينا باور نه كوي!! اميد دئ هغه ور

پېړۍ څورلس چي ړي ققين دا خبره هم وكچي محراشي 

ټه ټوۍ يوه ږمسپوڅ كي د چاودني په ترې يوړاندي د و

 ې. ښتلېرته ورسره نې او بېله شوې بتر

   

   

   

    

    

     

    

   

  

   

    

   

    

څه او يقينًا چي دوى ته له مهمو خبرو دومره  -4

بشپړ حكمت،  -3چي په هغه كي كافي تنبيه ده، ورغلي 

ړوه، ې وانو مخ تر -6خو انذارونه گټه نه وررسوي، 

چي هغه بلونكى د يوه كركجن شي لوري ته ځ كومه ور

ړي وي، له ټي او خټيې سترگي به ئ -0 بلنه وركوي،

د  -8چي خواره ملخان وي، ځي لكه قبرونو به داسي و

فران به وايي: دا ېدونكي، كاځغلبلونكي لوري ته 

   !ځ دهېره سخته ورډيوه 

  ښووني دا دي:الر آيتونو مباركوې د د -(4-8)

 ې ښووني شومخاطبينو ته دومره مهمي مهمي الر د قرآن

داسي حكيمانه ، يدلپاره كافي تنبيه د دوى د چي 

څوكي ته ړي پلوه لوېز له ويناوي چي د كمال او اغ

 ټه نه وررسوي.نه گانذارودوى داسي دي چي خو ، ېېدلرس

 مخ ې چي له داسي معاندينو ښوونه شوته الر ّـ هللا رسول
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چي ږده ې ې ئپرڅ اعتناء مه كوه، دوى ته هيړوه، وا

ې به ئچي بلونكى ځ ور قيامت په خپلو سترگو وگوري، هغه

د هغي ې كركه لري، څه لوري ته بلي چي دوى ترد داسي 

نكار كوي ې اترچي نن ې بلي په لوري به ئې الهي محكم

ړي وي، له ټي او خټيې سترگي به ئښېږي، ې خواو نه ئ

ېښي لكه او د زمكي پر سره به داسي برځي قبرونو به و

 .ېدونكيځغلخواره ملخان، د بلونكي لوري ته 

  ځ ېره سخته ورډكافران وايي: دا يوه هغه مهال به

 !ده

    

  

  

   

   

     

ړ ږ بنده تكذيب كړاندي د نوح قوم زموتر دوى و -5

نو خپل رب  -10ټل شوى، ېونى دئ او رې ويل: لاو وئ

ړه چي زه مغلوب يم نو په خپله ې دعاء وكته ئ

 انتقام واخله.

ې داسي د قوم تور برخليك د يو ّـح دلته د نو -(5-10)

ى چي ږدول شوې ړاندپه وږ گي په توگه زموېلتاريخي ب

ې پېره او دردونكډېره سپايله ښيي د قيامت د تكذيب 

ږ ړاندي د نوح قوم زموتر مخاطبينو وده: وايي: د قرآن 

ټل شوى، هغه ېونى دئ او رې ويل: لړ او وئبنده تكذيب ك

او له ولس د يوه ړ طاب وكېوني او پيرياني خې د لته ئ

ړ ې منع كې ئې ورته وكتل او له دپه سترگه ئټل شوي ر

ښو گواې وئې لوري ته وبلي او په دتعالى  چي خلك د هللا

ې له چي كه له دعوت الس وانه خلي سنكسار به شي. هغه ئ

چي مجبور شو خپل رب ته ړ ځي سره مخامخ كداسي سختي ور

ړي ۍ اعتراف وكې وسب ړي، پر خپليړ كد دعاء السونه لو

زما ربه! زه مغلوب يم نو په خپله انتقام او ووايي: 

 واخله.
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ونكو اوبو ېدپه رابهو ړي منو د آسمان د -11

ړه؛ ې كاو زمكه مو رواني رواني چين -12، ېپرانيست

 ېځاى شود داسي كار لپاره سره يو ړه( اوبهنو )دوا

او دى مو د تختو  -13ړاندي مقدر شوى وو، چي له و

ږ تر زمو -14ړ، ېړۍ( باندي حمل كېخونو والي )باو م

 ېپاره بدله چي كفران ئل هد هغ ،ځېدلهخونظر الندي 

په ښي څرگندي نې او يقينًا چي د يو -13شوى وو، 

عبرت اخيستونكى شته؟ ېښوده، نو آيا كوم توگه مو پر

عذاب څنگه وو او زما  گوره چي( زمانو )و -16

د پند  قرآنږ او يقينًا چي مو -10څنگه؟، ښني گوا

عبرت اخيستونكى آيا كوم نو  ړىاخيستو لپاره آسان ك

   شته؟

ژغورنه او  ّـكي د نوح  آيتونو ركومباې په د -(11-10)

ې، ځور شوپه عبرتناكي توگه انېدا د ده د كافر قوم غرق

ړي دې داسي پرانيستمو وايي: نو د دوى پر سر آسمان 

او زمكه ېږي، راوبهځاى ېدو پر ې د ورچي اوبه ئړ كړي د

د هغه كار  اوبه هړړه؛ نو دواې كمو رواني رواني چين

چي ړاندي مقدر شوى وو، و چي له ېځاى شولپاره سره يو

ېړۍ پر داسي بمو  ّـنوح او هغه د نوح قوم غرقول وو، 

ل، دودرلې ېخونه ئاو مې تختپور او وژغورو چي فقط س

ا د ،ځېدلهخوالندي او رعايت تر نظر  تعالى هغه چي د هللا
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شوى ې پاره يوه الهي بدله وه چي كفران ئل ّـنوح  ههغ د

امتنان پر وى وو او د ې شانكار ترځاى وو، د ايمان پر 

ې قوم نو دا پېښه او د د ې وه.ناسپاسي شوځاى د ده 

څرگندي او ې د يووروستنيو ته ۍ مو ېړاو يا هغه بقصه 

عبرت ېښوده، آيا كوم په توگه پرښي عبرتناكي ن

عذاب څنگه وو او زما  گوره چي زمانو واخيستونكى شته؟ 

خيستو د پند ا قرآنږ څنگه؟، او يقينًا چي موښني گوا

       عبرت اخيستونكى شته؟آيا كوم نو  ړىلپاره آسان ك

ړى شوى او ورته ويل شوي! ته اطمئنان ورك معلص هللا رسول

 معلصالره غوره كړې چي د نوح ړنهمغه كړه ستا قوم ستا په ا

ړې وه، كفران يعني عدم ايمان او ناسپاسي، قوم غوره ك

به تا  تعالى هللاڅېر وي او د دوى برخليك به د هغوى په 

 وژغوري.څېر په  معلصد نوح 

څلور ې كي ې مباركي سورته مو پام وي چي په دې د

د پند اخيستو لپاره  قرآنږ ځلي ويل شوي چي يقينًا مو

عبرت اخيستونكى شته؟ دا تكرار آيا كوم نو  ړىآسان ك

گند، واضح، له څرواقعًا آسان،  چي قرآنښيي او تأكيد 

په خپله ړ، د فهم و ابهام او اغماض خالي، هر مخاطب ته

څوك كتاب دئ،  څرگندوونكىڅه گند او د هر څراو  ښانرو

ې پرته بله وينا كوي دروغ ړه له دپه ا چي د قرآن

لري كوي او په  وايي، حقيقت مسخ كوي، خلك له قرآن

 هغه چي خلكو ته وايي: د قرآنې مصروفوي، نورو شيانو ئ

لري او ظاهر او باطن  قرآنېږي، پوهڅوك نه په ژبه هر 

ې په بطن او څوك ئ، له اهل بيت پرته بل ې بطونباطن ئ

 قرآنړه بيا څورلس علوم زده كړى ، لومېږيبطونو نه پوه

خالف خبره  قرآنټول دروغ وايي او د ... دا زهپراني

چي په ليك لوست نه ړى حامل يو امي وو لوم كوي، د قرآن

په ې اميان ول او ړي مخاطبين او حامالن ئېدو او لومپوه

آيتونه څلور دغه  آيا د قرآن !!ېدلليك لوست نه پوه

ټگمارانو وينا پر دغو د ړه په ا كافي نه دي چي د قرآن

 ! ېوال ووهو؟!د
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عذاب  گوره چي( زماړ، نو )وعاديانو تكذيب وك -93

يوه ږ يقينًا چي مو -91څنگه، ښني گه وو او گواڅن

ې ېږله، په يوول پر دوىۍ ړه سيلېزه هيبتناكه ست

ې داسي چي خلك ئ -61، ځي كيور ېپرله پسې پېرس

ټي وي چي له كجورو سچي دوى د هغو راايستل لكه 

عذاب څنگه  گوره چي( زمانو )و -69ې، ړو ايستل شوجر

ږ او يقينًا چي مو -66څنگه؟، ښني وو او زما گوا

آيا كوم نو  ړىن كد پند اخيستو لپاره آسا قرآن

   عبرت اخيستونكى شته؟

كي د عاديانو د تكذيب ې مباركو آيتونو په د -(18-22)

ې چي پر دوى مسلطه شوۍ بده پايله او هغه هيبتناكه سيل

 ې:ځور شووه داسي ان

 په الهي عذاب اخته ړه، عاديانو د تكذيب الر غوره ك

عذاب  تعالى گوره چي د هللاړه او وشول، تاريخ ته رجوع وك

ېزه هيبتناكه تتعالى  څنگه، هللاې ئښني گه وو او گواڅن

ځي كي ې ورپېرسداسي ې ېږله، په يوول پر دوىۍ ړه سيلس

له ې خلك ئړ، ې دوام وكځي ئاته ور، وه ېچي پرله پس

ې ورورانول، نه د كورونه ئ، ځايونو راايستلخپلو پناه 

ي ړړو كي، مپټېدى شول او نه په كندو او سوړو تر شا لو

د ېوتل لكه پر زمكه هر لوري ته خواره پرې داسي ئ

 گوره چي زمانو وې وي، ړو ايستل شوټي چي له جركجورو س

 څنگه؟ښني څنگه وو او زما گواعذاب 

 ړىد پند اخيستو لپاره آسان ك قرآنږ يقينًا چي مو 

    عبرت اخيستونكى شته؟آيا كوم نو 

ځي ته مو پام وي چي دلته د عاديانو د عذاب ورې د

په ې )يوم نحس مستمر( ويل شوي او د فصلت سورته 

ې ويل شوي او د الحاقه سور نحِسات   أ يَّام  ړسم آيت كي شپا
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نو د ځي ويل شوي، ې او اته ورپه اوم آيت كي اوه شپ

ې ته مو ې عذاب دوام دئ، دځو د دمستمر معنى تر اتو ور

ې نه په خپل ذات كي نحس او سپېرځي پام وي چي دا ورهم 

ټولي ځي ې، ورې وبلكي د هغه ستر عذاب له كبله سپېر ېو

نه ځ پېره او بختوره ورڅ سهيتعالى  سره برابري دي، هللا

ښه كار چي كوم ځ درته بختوره ده هغه ورړې، ده پيدا ك

پېره ده چي د بد كار له كبله ځ سړې او هغه ورتر سره ك

   ې. له بد او سپېره برخليك سره مخامخ ش

   

   

   

    

   

   

    

    

    

   

   

   

   

    

   

   

    

   

   

   

   

  

    

  

ې نو وئ -24ل؛ ړتكذيب كښونه ثموديانو دا گوا -23

ړو؛ ډلي د يوه انسان متابعت وكله خپلي ويل: آيا 
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روتني او ېږ په توې صورت كي به ميقينًا چي په د

ه ځږ له منزموآيا دا ذكر  -23يا كي وو، ېونتل

ډېر دروغجن )يوازي( پر ده نازل شوى، نه؛ بلكي دى 

سبا به حتمًا پوه شي چي  -26ډېر جاه طلب دئ، او 

يقينًا چي  -20، ډېر جاه طلب دئڅوك ډېر دروغجن او 

ښي او يهغپه توگه د ې آزمويني دوى ته د يوږ مو

 -28 ړه او صبر كوه،نو ورته انتظار وك ږونكي يو؛ېل

ې ېشل شوځ وچي دا اوبه د دوى تر منړه او خبر ورك

حضور ( د ښي او د كليوالود )اوڅښلو هر وار د دي، 

ړ، نو الس په ږ كې غي ته ئنو خپل ملگر -25ده، ېټه ن

عذاب  گوره چي زمانو و -30ړه، ې كپي ئټكار شو او 

ه ړلوږ يوه نو مو -31څنگه؟ ښني څنگه وو او زما گوا

ېږله، نو داسي شول لكه د شپون په شپول ې ولچيغه پر

ږ او يقينًا چي مو -32 ډكي،كي كارول شوي مات مات 

آيا كوم نو  ړىد پند اخيستو لپاره آسان ك قرآن

 عبرت اخيستونكى شته؟

گه د ېلآيتونه يوه بله تاريخي ب دا مبارك -(23-32)

 ږدي او وايي: خي ته ږ مڅ كي زموپه ترې ثوديانو د قص

  او ښونكى( ُنُذر د نذير)گواتكذيب كړل؛ ُنُذر ثموديانو

ځينو درنو مفسرينو د ( جمع ده، دلته ښانذار )گوا

په ښونو گواځينو د پېغمبرانو په معنى اخيستى او 

يعني ېښي، معنى، له مضمون سره دوهم تعبير مناسب بر

و وئې اڼل، ثموديانو د خپل پيغمبر انذارونه دروغجن وگ

يوه انسان څېر د په  ّـصالح ويل: آيا له خپلي ډلي د 

متابعت وكړو؛ يقينًا چي په دې صورت كي به موږ په 

تېروتني او لېونتيا كي وو، آيا دا ذكر زموږ له منځه 

يوازي پر ده نازل شوى، نه؛ بلكي دى ډېر دروغجن او 

نه منلو لپاره د  ّـيعني دوى د صالح ډېر جاه طلب دئ، 

څېر دى د نورو انسانانو په  -1ړل: ړاندي كئل ودا دال

پير نه لري، كوم مافوق څ تويو انسان دئ، له نورو هي

گه ڼو، څنگې ود خداى استازى ئچي انسان ذات نه دئ 

ږ د قوم هغه زمو -2غمبر دئ؟ پي تعالى ومنو چي دى د هللا

څه فضيلت لري چي د پيغمبر په له نورو  ،يو فرد دئ

هغه يوازي دئ، كوم ستر مشر نه دئ  -3ې ومنو؟ توگه ئ
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ځواك له د جاه او جالل او ې وي او ېر پلويان ئډچي 

ړتيا له ولي او د كومي و -4ړ وي، ۍ ود ولس د مشرپلوه 

او د ړى ځه غوره كټولو له مندى د  تعالى هللامخي 

وايي او جاه طلب دروغ دى  -3؟! ړىې وركۍ مقام ئپيغمبر

  ړې.ك ۍ ادعاءپيغمبر ې دئځكه دئ 

 د دوى د غلطو ځواب كي فرمايلي: د هغوى په  تعالى هللا

ژر په ډېر ژر جوت شي، دوى به ډېر تبليغاتو حقيقت به 

ډېر جاه طلب ر دروغجن او څوك ډېخپلو سترگو وگوري چي 

 .دئ

  ې وه، داسي ښتمعجزه غو ّـدوى له خپل پيغمبر صالح

 ّـلح صا تعالى شي، هللا ړهښه جوۍ اوډبري ژوندې چي له يو

 ههغپه توگه ې آزمويني دوى ته د يوږ مو: لته وفرماي

ورته او  او صبر كوه،پيدا كوو، ته منتظر او سه  ښهاو

تر ښي ستاسو او اواوبه څاه ووايه چي ستاسو د يوازيني 

ښي، هر ځ ستاسو او بله د اويوه ورې دي، ېشل شوځ ومن

 ورته رادرومي.ځ لورى به په خپل خپل وار او ور

  ې ته ې دځي دا حالت وزغملو، خو شيطان ئرڅو ودوى

ې له مصيبت ې معجزېش له ستونزي او د دې وچي د دڅول وه

ايمان  ّـږدي چي خلك پر صالح ې نژغوري او پرځان و

ړ ږ كغې پر گناه جسور ته ئټولو شرير او ړي، نو تر راو

ې ړى ئړه واخلي، هغه تيار شو، لومچي دا دنده په غا

ې سره د دوى مهلت په همدله، ژې ووپي او بيا ئټښه او

عذاب په سخت الهي عذاب اخته شول، ېدو او پاى ته ورس

داسي شول لكه په سره پيل شو،  يچيغ يړلو ېپه يوې ئ

 گوره چي زمانو و ډكي،شپول كي كارول شوي مات مات 

 څنگه؟ ښني څنگه وو او زما گواعذاب 

 ې چي ځل بيا دا وينا تكرار شوپه پاى كي يو ې د قص

آيا نو  ړىد پند اخيستو لپاره آسان ك قرآن تعالى هللا

   اخيستونكى شته؟ عبرتكوم 
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يقينًا  -34ل؛ ړتكذيب كښونه د لوط قوم دا گوا -33

ېږله؛ د لوط ولپر دوى ۍ ې سيلڼي وروونككاږ چي مو

له  -33وژغورل،  ځ مهال موپرته، چي گهيټبر له 

خپلي خوا يوه پېرزوينه، همداسي هغه چا ته بدله 

له  ږچي زمواو يقينًا  -36ړي، وكوركوو چي شكر 

ړه شك په اښونو ېرولي ول، خو دوى د گواې ونيوني ئ

له ې ړه ئاه و پېلمناو يقينًا چي د ده د م -30وكړ، 

گي ږ د دوى ستروه، نو موړې ښتنه( كغوخبره )ده سره 

څكئ، ښونه ونو زما عذاب او زما گوا ړېې( كړندمحو )

 ېدونكي عذابتم او يقينًا چي سبا په سباوون كي -38

 -40څكئ، ښونه ونو زما عذاب او زما گوا -35ونيول، 

د پند اخيستو لپاره آسان  قرآن ږاو يقينا چي مو

  عبرت اخيستونكى شته؟آيا كوم نو  ړىك

پايله د  هۍ بددلته د يوه مفسد قوم د بداخالق -(33-40)

 ې:ته ږدول شوږ مخي گي په توگه زموېلبلي تاريخي ب

 ړى شوي پل پيغمبر له لوري وركد لوط قوم د خ

هغه ږ چي موې دا شوه ل؛ پايله ئړتكذيب كانذارونه 

ل، ټول مو ې وروپرې ئڼي ورباندي راوسته چي كاۍ سيل

 ځ مهال موپرته چي گهيټبر له  ّـل؛ د لوط ړهالك ك

له لوري يوه پېرزوينه وه،  تعالى وژغورل، دا د هللا

 .يړهمداسي هغه چا ته بدله وركوو چي شكر وك

  ېرولي ول، خو دوى وله نيوني  تعالى هللادوى د  ّـلوط
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په يقين ې هغه مهال ، دا شك ئړه شك وكړپه اښونو د گوا

 په خپلو سترگو وليد.ې بدل شو چي عذاب ئ

  ې چي فرشتښتي ول ېلمانه غود ده هغه م ّـدوى له لوط

د ده كور ته ورغلي  يڼي كځوانكيو په بښكلو ې خو د و

، داسي چي د ړېې كړندگي محو او دوى سترد  تعالى هللاول، 

په موندلو موفق نشول، د آيت له الفاظو او ېلمنو م

ې ېدا ئړندچي د سترگو ېږي سياق و سباق داسي معلوم

ړاندي او هغه اصلي عذاب وتر داسي الهي عذاب وو چي 

په كور ته  ّـې د لوط ښتل ئچي غوې مبتال شوي پرمهال 

ې عذاب له د همدړي، كېلمانه ترالسه ځي او مزور ننو

ې مناسبت ېرته ستانه شوي، په همدكبله هغوى نامراد ب

 څكئ.ښونه وزما عذاب او زما گواورته ويل شوي: 

 ېدونكي عذاباو پاته كېدونكي سبا په سباوون كي تم 

ې ړل، كلي ئې پر دوى رانسكور كڅه ئونيول، هغه چي هر 

 ې سترېدل او د دې وورپرڼي خسف شول او له پاسه كا

زما عذاب ځل بيا ورته وويل شول: په مناسبت يو عذاب 

 څكئ.ښونه واو زما گوا

 ځل بيا ويل شوي: په پاى كي يو ې عبرتناكي قصې د د

نو  ړىد پند اخيستو لپاره آسان ك قرآن ږيقينا چي مو

   اخيستونكى شته؟ عبرتآيا كوم 

    

   

  

   

   

 -42، ښونه ورغللاو يقينًا چي فرعونيانو ته گوا -41

؛ د ږ ونيولړل نو موې تكذيب كټول آيتونه ئږ زمو

 .څېرپه ځواكمن عزتمن ذات د نيولو 

د فرعونيانو ړ كي گو په لېلدلته د تاريخي ب -(41-42)

له لوري د دوى كلكه نيونه د  تعالى له او د هللابده پاي

فرعونيانو ړاندي شوي او وايي: په توگه وې گېلۍ بوروست

چي موسى او هارون عليهما ښونه ورغلل ته هغه الهي گوا

ښي، گندي نڅرېرول خو دوى ټول آيتونه، ې ووالسالم پر

ې تكذيب له ړې، د دښووني تكذيب كې او الهي الرمعجز
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ړل ې اخته كداسي ونيول او په ستر عذاب ئ الىتع هللاكبله 

 .ښاييرب سره ځواكمن عزتمن چي له 

   

   

    

    

   

  

   

  

   

    

    

    

    

  

آيا ستاسو كافران تر هغوى غوره دي او كه تاسو  -43

يا  -44ئت په برخه شوى، ته په كتابونو كي برا

ټولى يو، برالسي او يو د بل مرستندوى ږ وايي: مو

ټولى به هرومرو ماته خوري او شاگاني به دا  -43

ې وروستى موعد نه؛ بلكي د قيامت ساعت ئ -46ړوي، ا

 -40تريخ ساعت دئ،  ډېردئ او دا ساعت ستر آفت او 

ونتوب كي دي، ېېروتني او ليقينًا چي مجرمين په ت

ړى شي، مخي كش كړځ چي په اور كي پكومه ور -48

ېدني خوند دوزخ )د لمبو( رسد )ورته وبه ويل شي:( 

  څكئ!!و

سره د خطاب مخ د قريشو ې مباركو آيتونو په د -(43-48)

 ېږي:ړي او ورته ويل كپه لوري او

  هغو غوره دي چي په مخكنيو آيا ستاسو كافران تر

ېښودل و مخي ته كآيتونو كي د دوى سپېره برخليك ستاس

پلوه غوره دي، له اخالقي پلوه، له فكري شو، له كومه 

الري له پلوه، ړند تگالري او كهبي پلوه، ذمپلوه، له 

 آيا دوى هغوى ته ورته نه دي؟

  به له تاسو آيا په كوم الهي كتاب كي مو لوستلي چي
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چي مخكني ورسره مخامخ ېږئ هغه برخليك سره نه مخامخ ك

 ا سند كوم دئ؟ دبرائت شول؟ د 

  ږ : موئوايځواك غره شوي يئ او يا پر خپل زور

څوك هيټولى يو، برالسي او يو د بل مرستندوى مضبوط او 

 ماته نشي راكولى؟!!

  ټولى به هرومرو ماته خوري او مغرور دا پوه شئ چي

 .ړويشاگاني به ا

  يوازي دا كافي نه ده چي له ماتي سره به مخامخ نه؛

د دوى د تعذيب  ښتي بلكيډگر به تله ې ږي او د مبارزېك

چي هيبتناك ساعت ، هغه دئد قيامت ساعت وروستى موعد 

 .تريخ ساعت ډېراو دئ ستر آفت او 

  ونتوب كي دي، ېېروتني او لمجرمين په تدا يقينًا چي

پوه شي چي د دوزخ په اور كي ې حقيقت هغه مهال به په د

د هغو دوزخ د ورته وويل شي: او ړى شي، مخي كش كړپ

  !!چي پر تاسو راتاو دي څكئخوند ولمبو 

 ه د قريشو او آيتون چي دا مباركېږئ آيا پوه

ې اوه كاله ږدښتي نړۍ نله لومځ مسلمانانو تر من

هغه مهال د مسلمانانو وضعيت ړاندي نازل شوي وو، و

ځاى نه ټېكي او امن ې د ې كي ئداسي وو چي په مك

څېر په ټوله مكه ورته د اور د كندي درلود، 

او  ېدلځيني زنداني كېدل، ژل كځيني وې وه، ځېدلگر

ېدل، ښايي ځيني هجرت ته مجبورېدل او په درو وهل ك

د قريشو مغرور چي ې وينا خندلي وي ډېرو به پر د

، خو د ړويټولى به هرومرو ماته خوري او شاگاني به ا

ړاندوينه ترسره شوه، د بدر په ميدان كي دا الهي و

له د جگړي ړله او ښكر ماته وخوجهز لقريشو لوى او م

  آيت كي راغلي.ې ېدل لكه چي په دښتداسي ت ميدان
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ټاكلي تقدير سره سم څه له ږ هريقينًا چي مو -45

ځل او داسي ږ امر يوازي يو او زمو -30ړي، پيدا ك

ږ او يقينًا چي مو -31وي لكه د سترگي يو وار رپول، 

يا كوم ړي نو آستاسو مخكني امثال )سياالن( هالك ك

چي دوى څه او هر هغه  -32عبرت اخيستونكى شته؟! 

لوى ړ او او هر وو -33كي دي،  ڼوپه )عمل( پاړي ك

  )عمل( ليكل شوى دئ.

  ي دا دي:ې مباركو آيتونو الرښووند د -(31-58)

 سره سم ټاكلي تقدير څه له ې عالم هرد دتعالى  هللا

لم ې عاټاكلى پيل او پاى لري، د دڅه ي، هر ړپيدا ك

په ځي خو قيامت به هرومرو راټاكل شوى، پيل او پاى هم 

ېږي او نه وروسته ړاندي كځي، نه وټاكلي وخت به راخپل 

د هغه ډ ځنې په راتلو كي ئېدى شي، تلوار مه كوئ، ك

ې خاص تقدير څه ته ئثابت الهي سنت له مخي دئ چي هر 

 ټاكلى.

 ډ، دومره لكه دډېر لنځل وي، امر يو تعالى  د هللا 

ېږي، د ې امر سره هر كار تر سره كگي يو رپ، په همدستر

تعالى  چي هللاې كبله نه دئ ډ له دځنقيامت په راتلو كي 

ې كافي امر ئډ وخت ته ضرورت لري، د )كن( په اندازه لن

ډ وجه دا ځند ځته شي، چي د قيامت ستره پېښه رامندئ 

 ټاكلي.پاره مقدرات څه لد هر تعالى  ده چي هللا

  ل، ړستاسو پخواني امثال او سياالن هالك كتعالى  هللا

د يوه عقلمن انسان لپاره دا كافي نه ده چي هم د آيا 

 د آخرت؟!!هم ړي او دنيا په مكافات او مجازات باور وك

  كي درج  ڼود دوى په عمل پاړي چي دوى كڅه هر هغه

لوى عمل ليكل شوى دئ، د همدغو ړ او دي او هر وو

  ږي.ېچا ته سزا او جزاء وركول كر ڼو له مخي به هعملپا

    

    

    

    



 

 

 

 

 

                                                                                                                         قمر ال 

   ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

432 

يقينًا چي متقيان به په جنتونو او ويالو كي  -34

د مقتدر  ؛ځاى كيۍ په ناستښتينولد ر -33وي، 

 ټولواك خوا ته.

ې تتمه ده، د ښكلې تونه د سوردا مبارك آي -(34-33)

ې ژور ارتباط لري، سوره په دټولو مطالبو سره ې له سور

ېدا ۍ چاودږمې شوى، د سپوږدچي قيامت رانې آيت پيل شو

ې كي همدا موضوع له ټولي سورده، په  ښهڅرگنده نې ئ

او قانع  الفاظوېزناكو او په اغړخه يوه او بله ا

په پاى ې دئ د سورې او دا څېړل شودالئلو سره كوونكو 

كي ويل شوي چي متقيان به په جنتونو او ويالو كي وي، 

ډول ډول ې داسي جنتونه چي تر ونو او بنگلو الندي به ئ

ۍ او ښتينولپه هغه مقام كي چي د رېږي، ې بهويال

 ې.ږدټولواك ته نمقتدر لپاره غوره شوى، ښتينو ر

 
ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ  سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الرحمن

 ژندنه:پېې د سور

چي همدا سوره )الرحمن( دئ ې نوم سوري مباركې د د

ې له څه هم دا يوازي نوم دئ خو د سوركه  ې،پيل شوې پر

تر ې له سر د سورځكه مضامينو سره هم ژور ارتباط لري 

پېرزوينو او نعمتونو ته ېر پاى پوري د رحمن رب گڼ شم

لپاره ې پلوه دا نوم د سورې له دړوي، د مخاطب پام راا

آيتونو د ، آيتونه لري 28ښكلى او موزون عنوان هم دئ. 

ې ځيني ئ، ته ورته دي (الرحمن)آيت  ړيد لومې ئفواصل 

ېر دي خو دا هم الرحمن ته څد لسم آيت د )انام( په 

په )نار( او )فخار( پاى ې ې وزن لري، دوه آيتونه ئږدن

وزن لري، دغو ږ او چي دا هم انام ته ورته غ ېدليته رس

ږ ه پوري غړښكلى او په زدومره ته ې هموزنو فواصلو سور

د انساني ادب په تاريخ ې نه گه ئېلړى چي باو وزن ورك

كي موندلى شو او نه په كوم بل الهي كتاب كي، د 

هغو سورتونو ته ورته دئ او ډ لنې والى ئږداوآيتونو 

 . كي نازل شويكلونو ړيو لومي دور په كچي د م

 ې د بحث محوري موضوع هغه ستر ستر ې مباركي سورد د

د ړي، نعمتونه دي چي رحمن رب پر انسان پېرزو ك

انسان تعالى  چي هللاې ې پيل شوړۍ له دنعمتونو د معرفي ل

ړى او تر چي لومښيي ا ښودو، دڅلى كتاب وسپې ته د قرآن

ښودنه ده، داسي ستر نعمت چي  قرآنې ټولو ستر نعمت د د

دا نعمت له انسان په ورسره برابري نشي كولى، څه څ هي

ې پرته انسان ړوي، له دواقعي معنى اشرف المخلوقات جو

د ده  دا قرآنڅېر يو حيوان دئ، او كه د نورو ژوو په 

ټولو چي تر  ړېږيې جوالرشود نه وي داسي حيوان تر

 ېروتى او الروركى وي. زيات تبه حيواناتو 

ې معنى دا ده او د دښت راغلى پيدايې د انسان ورپس
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د انسان  ښت دئ،چي دوهم ستر نعمت د انسان پيداي

ڼي او له دغو استعدادونو سره ۍ بپه خپلي اوسنښت پيداي

ښت سره پيدا شوى ړستر نعمت دئ، انسان له داسي جو  بل

پر ړتيا او گځانې ده ته مخلوقاتو كي ئټولو چي په 

د انسان  ،ېړړتيا وركلوې ده ته فضيلت او ټولو ئ

څه څ څوكه ده، هيړه ټول عالم د خلقت لوښت د پيداي

وروسته د انسان خلقت  ورسره سيالي نشي كولى، تر قرآن

ه ستروروسته د خالق رب  چي تر قرآنښيي ته اشاره 

 ښت دئ.   معجزه د انسان پيداي

ېيمه درجه كي ستر ښودنه په درانسان ته د بيان  بيا

ې ، داسي ئښودليورې بيانول گڼل شوى، انسان ته ئنعمت 

 ذهند خپل او وينا ړه چي كولى شي د خپل زړى پيدا ك

ډول ډول له ژبي، قلم، او ړي، افكار نورو ته بيان ك

پله ې سره كولى شي خنورو طريقو او وسائلو په استفاد

په ړي، دا استعداد او و ته انتقال كوينا بيان او نور

څ مخلوق ته نه هيبل ې برخمن دئ هغه كچه چي انسان تر

و ټولتر ښت وروسته پيدايړى شوى، د انسان له دئ ورك

ځانگړتيا ې د بيان ستر نعمت دا دئ چي انسان ته ئ

د نورو نعمتونو درجه په درجه يادونه ې ې، ورپسښلبخ

دنيا او آخرت كي،  په آسمان او زمكي كي او پهېږي، ك

پاى ته رسي چي وايي: دا ستر ستر نعمتونه ې سوره په د

د هغه مهربان رب له لوري د انسان په برخه شوي چي د 

ټول بركتونه د ده له مبارك جالل او اكرام خاوند دئ، 

 ټه شوي. نامه سره غو
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پيدا ې انسان ئ -3ښودلى،  قرآن -2همغه رحمن؛  -1

 .ښودليې وربيانول ئ -4ړى، ك

څو ستري كي د رحمن رب  آيتونو مباركو ېپه د -(1-4)

 ېږي:ځلړاندي په وږ ستري پېرزويني او نعمتونه زمو

 ړى او تر انسان لپاره لوم ښودلى، دې ئ دا قرآن

ښودنه ده، داسي ستر نعمت چي  قرآنې ټولو ستر نعمت د د

دا نعمت له انسان په ورسره برابري نشي كولى، څه څ هي

ې پرته انسان ړوي، له دواقعي معنى اشرف المخلوقات جو

د ده  دا قرآنڅېر يو حيوان دئ، او كه د نورو ژوو په 

ټولو ړېږي چي تر ې جوود نه وي داسي حيوان ترښالر

 ېروتى او الروركى وي. زيات تبه حيواناتو 

 په خپلي ښت د انسان پيدايړى، پيدا كې انسان ئ

ستر نعمت   ڼي او له دغو استعدادونو سره بلۍ باوسن

ټولو ښت سره پيدا شوى چي په ړدئ، انسان له داسي جو

ې ده ته ټولو ئپر ړتيا او گځانې ده ته مخلوقاتو كي ئ

ټول عالم ښت د د انسان پيداي ،ېړړتيا وركلوفضيلت او 

څه ورسره سيالي نشي كولى، څ څوكه ده، هيړه د خلقت لو

چي تر ښيي وروسته د انسان خلقت ته اشاره  تر قرآن

د انسان  ېرزوينهه پستروروسته د خالق رب  قرآن

 ښت دئ.  پيداي

 چي ړى پيدا كې ، داسي ئښودليورې بيانول انسان ته ئ

افكار نورو ته  ذهند خپل او وينا ړه زكولى شي د خپل 

ډول نورو طريقو او ډول په ژبه، قلم، او له ړي، بيان ك

پله وينا بيان او ې سره كولى شي خوسائلو په استفاد
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په هغه كچه چي ړي، دا استعداد او نورو ته انتقال ك

ړى څ مخلوق ته نه دئ وركهيبل ې برخمن دئ انسان تر

و ستر نعمت دا ټولتر وسته ښت ورپيدايشوى، د انسان له 

ې، آيا ښلځانگړتيا بخې د بيان دئ چي انسان ته ئ

ر نعمت دئ او كه انسان ته دا څومره ستچي دا ېږئ پوه

څنگه وو او د ې د ده حالت به ړى شوړتيا نه وى وركگځان

علم، پوهه او  هټولڅنگه؟!! د انسان ې عالم حالت د

او بل ته  ېدلاو تحقيقات به له ده سره پاته ك تجارب

چي انسان ې عالم كي په د، ې له انتقال عاجز ووبه ئ

ړه برخه به هم ورته ممكنه ې يوه وړي د دكوم تصرفات ك

ټولو هغو علومو او تجاربو ى علم د نږ ننزمونه وه، 

ځي تر ۍ ورړښت له لوممجموعه ده چي انسان د خپل پيداي

 پوريږ ړي او تر موړي، يوه بل ته بيان كنن پوري زده ك

زده  ږ ته به دا هم ممكن نه وو چي قرآنېدلي، مورارس

   ړو.ې بيان كړو او نورو ته ئك

ته مو پام وي چي په اصل كي د دغو نعمتونو د ې د

، ىړپيدا كې طبيعي ترتيب داسي دئ: انسان ئبيان 

 هللاځكه ، ړهې وكښودنه ئ  ، د قرآنښودليې وربيانول ئ

غه ته د بيان ې هبيا ئ ړىړى انسان پيدا كلوم تعالى

پاره ې لخو د دښودلى، ور قرآنې ړې او بيا ئملكه ورك

ې دلته ځكه ئنو ټولو نعمتونو ستر نعمت دئ تر  قرآنچي 

د ى لومرپه پام سره ښت ته د نعمتونو اهميت او ارز

 . ېړك يادونه قرآن

  

   

   

  

    

   

   

   

   

ټي او وني او بو -6ۍ په حساب دي، ږملمر او سپو -3

 ېړ او ميزان ئړ كې لواو آسمان ئ -0په سجده لگيا، 

او  -5ئ، ړه كونېرى چي په ميزان كي ت -8ړ، وضع ك
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په ميزان كي نقصان ړئ او وزن په عدالت سره قائم ك

 مه كوئ.

كي دا ستر ستر نعمتونه ې مباركو آيتونو په د -(5-1)

 ېښودل شوي:ړاندي اپه وږ زمو

 ۍ داسي پيدا شوي چي له دقيق حساب سره ږملمر او سپو

ږ ې عالم كي زموچي په دږئ ېتاسو به حتمًا پوهځي، سم خو

څومره دئ، كه ښت ۍ اهميت او ارزږملپاره د لمر او سپو

پر سر ځ وه، نه د زمكي لمر نه وى نو نه به شپه او ور

ټي او د انسان د انسان او نور ژوي او نه وني او بو

ڼا ږ زمكي ته رهمدا لمر دئ چي زمورزق او روزي توكي، 

سر د ژوند پر ږ ته د زمكي او تودوخه وركوي او مو

 ضروري شرائط برابروي. 

 ړاندي په سجده لگيا او د خپل رب په وټي او وني بو

گمارلي، ې پرتعالى  ، همغه كار كوي چي هللامنقادمطيع او 

په بشپړ انقياد سره لگيا دي انسان ته دانه ځ شپه ور

ژوند د انسان چي څه دي ړوي، او دا هغه ېوه جواو م

ړى د لومتعالى  م وي چي هللاپاې ته مو دړلى دئ، ورپوري ت

چي انسان ړي پيدا كټول هغه ضروري توكي پر سر زمكي 

ړي او ې ورته برابر كورته ضرورت لري، د ژوند شرائط ئ

، خو دلته د نعمتونو ړىپيدا كې انسان په پاى كي ئ

ټو يادونه په پام سره د ونو او بوښت او اهميت ته ارز

دلته د النجم په ته مو هم پام وي چي  ېد ې.وروسته شو

په خپلي ځينو ، ځيږ مخي ته راړه دوه تعبيرونه زموا

ټي د هغه بوځينو او ړى ى( تعبير كستورمعروفي معنى )

په معنى چي ساق او تنه نه لري او پر زمكه پروت وي، 

پاره وضع شوى ټو لپه اصل كي دا نوم د همداسي بو

دا نامه ياد شوي، د دوى استدالل ې وروسته ستوري په همد

د و گ راغلي اڅنگ په څندئ چي دلته النجم او الشجر 

ي، غوره دړه سره ورته شيان نظم تقاضا دا ده چي دا دوا

د آيت له سياق او سباق تعبير همدا دوهم تعبير دئ، 

ې البته د ستورو د سجد ېښي.سره همدا تعبير مناسب بر

ې او د لمر او ځاى يادونه شوكي بل  په قرآنړه په ا

 گ كي: څن ۍ پهږمسپو
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 18الحج: 

په چي څه سجده كوي ټول هغه چي هللا ته پام دي نه دئ آيا 

ۍ، ستوري، ږمپوكي دي، لمر، س ياو زمك وآسمانون

ې ېرو ئډپه ، او ېرى خلكډني، حيوانات او غرونه، و

سپك كړي نو هغه هيڅ  څوكاو هللا چي عذاب محقق شوى، 

هيڅوك اكرام او عزت نشي )عزت وركوونكى نه لري، 

 ړي. ې غواچي وئكوي څه هللا همغه چي ، يقينًا (وركولى

ۍ ږملكه چي گورئ دلته د ستورو يادونه د لمر او سپو

يادونه د ژوو او انسانانو  او د ونوې راغلپه خوا كي 

 گ كي.څنپه 

 ږ د ، داسي چي د زمكي پر سر زموړړ كې لوآسمان ئ

آسمان له زمكي سره څېر وي، چت په ړ پاره د لوكور ل

ې تسويه او برابرول ئړول، هممهال پيدا شوى خو لو

ږ د ږ او زموړښت زموې، د آسمان دا جووروسته ترسره شو

پرته ې چي له دښت لري پر سر كور لپاره دومره ارززمكي 

د زمكي پر سر نه د انسان ژوند ممكن وو او نه د نورو 

ځكه ژوند امكانات د ژوو، په نورو ستورو او اجرامو كي 

ې ځانگړى آسمان نه لري. دڅېر په ږ د زمكي چي زمونشته 

ې فضاء د ږدكله د زمكي پر سر ن ته مو پام وي چي قرآن

موقعيت او كله تر آسمان په نامه يادوي، كله د ستورو 

 .ټولو ستورو بره فضاء

 ې عالم كي په د تعالى يعني هللاړ، ې وضع كميزان ئ

چي ړى، هر لوري ته ځته كړى توازن او تعادل رامنگځان

گورئ، ې توازن او تعادل مظاهر به ود دړوئ نو سترگي وا

ې د يوه عادالنه نظام مطابق دي، كه په دڅه د عالم هر 

و توازن كي معمولي تغيير راشي وضع شوي الهي تعادل ا

ې ژوند په دځي، نه يوازي د انسان ځه دا عالم له من

 يټول عالم بقاء ورپوربلكي د دئ ړلى پوري تتعادل 
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ځواكونه داسي ځ د جذب او فرار . د ستورو تر منې دهړلت

په خپل خپل ې هر ستورى متعادل دي چي په نتيجه كي ئ

د تودوخي د زمكي  او يو بل نشي جذبولى، يځمدار كي خو

زياته ې چي نه تر اندازېږي او يخني درجه داسي ساتل ك

ځ دا ځي تر منې او ورد شپړه، توده شي او نه زياته س

پاته ې ې يوږ خوا ته د هرچي زموتعادل مراعات شوى 

هم له ړښت په اندازه وي، د انسان جوېدا د ضرورت ك

وه، او هم له معنوي پل متعادل دئفزيكي او مادي پلوه 

دوه السونه، دوه پښې، او د ږونه، دوه سترگي، دوه غو

ې متوازن پيدا شوي، معمولي تغيير دا ړي ئبدن نور غ

رحم او په ې، ړي، په ژړا او خندا كي ئځه وتوازن له من

په نورو فطري ې او په ميني او نفرت كي ئ، ېئكي قهر 

 ل مراعات شوى.  ې تعادخصلتونو كي ئ

 ام الهي سنت تقاضا دا ده چي ع ېد ميزان او عدل د د

ټول ې د ېرى ئهر ت ،ړيه كونېرى انسان په ميزان كي ت

په ړاوي او انحراف ې د سرغعالم له حاكم نظام او ضابط

ې پايله ئږېدل دي، معنى دئ، بغاوت دئ، له سمي الري ك

داسي لكه چي كوم ستورى له خپل مدار منحرف شي او 

   .ځيوغور

 په ميزان كي ړئ او ك او وزن په عدالت سره قائم

نقصان مه كوئ، كله چي تلل او پيمانه كول كوئ نو 

پل جائز حد او حق مه كموئ. ړئ، څه له خعدالت مراعات ك

چي تلل او پيمانه كول يوازي په مادي وي ته مو پام ې د

پراخ دئ او د ې نطاق شيانو او پېر پلور كي نه وي؛ د د

ې معنى ئږي، ځېقضاوتونو ته غتصرفاتو او ټولو انسان 

ټولو تصرفاتو او قضاوتونو كي عدل چي په خپلو دا ده 

پام وي چي ميزان هم ې ته مو هم دړو، او قسط مراعات ك

، هم تللو ته او هم تلل شوي ږيېې ته ويل كد تللو وسيل

 ته. 
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ې په هغ -11ې، ټاكلخالئقو لپاره ې د او زمكه ئ -10

ښه وااو  -12ټكو خاوندي، خرما د پوې دي او ېوكي م

نو  -13 ،(ټيږمو بوښو وې او كشمالي )د والي دان

له كومو كومو نعمتونو انكار د خپل رب ړه تاسو دوا

   كوئ.

كي دا ستر ستر نعمتونه  آيتونو مباركوې په د -(91-98)

  ېږي:ځلړاندي د انسان په و

 ژوي په خپلي ټول ړې چي ړه كداسي جوزمكه  تعالى هللا

د ې كي په هغړي، ې رفع كړتياوي ئېږ كي وساتي او اغ

 ټولو حفاظت شوى،د ، ې ديېومډول كجورو په شمول ډول 

پوټكي او نازك او نرم ځينو ته غوستل شوي، اټكي ورپو

ميكروبونو او مضرو ړو، له دوېړ او كلك، و ته پرځين

 .ې ساتيحشراتو ئ

 پيدا ټي ړ داسي بوړتيا وژوو د اې د په زمكي كي ئ

 ه.ږمو هښهم  اوښه، ې لري او هم واي چي هم دانړك

 نو ښتنه كوي: له خپل مخاطب؛ انسان او پېري پو قرآن

آيا د خپل رب له كوم كوم نعمت انكار كوئ. ړه سو دواتا

دا هر نعمت يوازي يوازي كافي نه دئ چي پر خپل منعم 

گه به څنې وگڼئ؟!! ړئ او د هغه له لوري ئرب ايمان راو

څه دليل او پاره به ې كركجن انكار لانكار كوئ او د د

  ړاندي كوئ؟توجيه و

    

   

    

    

    

ټي خ ېدونكېگړنڅېر له كپه ې د كودړي انسان ئ -14

ې، ې دوده لمبد اور له بې او جن ئ  -13، ړپيدا ك

د خپل رب له كومو كومو نعمتونو ړه نو تاسو دوا -16

   كوئ.  انكار

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(14-16)

 ړى، پيدا ككالفخار( صلصال )له انسان  تعالى هللا



 

 

 

 

 

                                                                                                    ې                  پلوشد قرآن 

 الرحمن

 

461 

 گېږي او فخارړنټي ته وايي چي كې خهغي كلكي شوصلصال 

 ې آيت معنى دا ده چي هللاږي، نو د دېړي ته ويل ككود

ړي ته ورته چي كودړى انسان له داسي توكي پيدا ك تعالى

چي لكه  داسيۍ ماده وه، ړښت لومپيدايدا د ده د وو، هم

ړى، د ده د پيدا كې ې دوده لمبد اور له بې ئجن 

لكه د جن د وجود  غسيصلصال ده، داصلي ماده  پيدايښت

ۍ ړنيعني د انسان د وجود لوم، ئاور د چياصلي ماده 

هللا ټه شوه او خ، خاوره شوه، هصلصال و په سر كيماده 

دى  چيي ويل شوي نه د . داسيړړ كانسان جوتعالى ترې 

ې د د .ېړپو ك ې روح په كيړى او بيا ئې صلصال كئ

په تفسير كي  ( آيتونو20-26ې د )سورتفصيل د الحجر 

 وگورئ.

 پړاوونو او ښت د مختلفو پيدايچي د انسان د  قرآن

څه ويلي؛ علم نن همدا خبره كوي او ړه په احالتونو 

ړي په لومزمكه وايي:  ويلي، علم قرآنچي څه وايي همغه 

ې سر كي داسي سره او توده وه لكه لمر، دا تودوالى ئ

ړى، له ې غوره كاو اوسنى حالت ئ ږ شوىورو ورو ل

ډبرين ړېدو وروسته د زمكي سر داسي كلك او ابتدائي س

چي د زمكي په نتيجه كي وو لكه د اورشيندو )آتش فشان( 

)صلصال( ړه او كلك شي، ځي، ساړه ويلي مواد راووله ز

له ډبرين قشر د بارانونو د زمكي دا ړ شوى، ې جوتر

بارانونو دا خاوري د بدل شوى،  هپه خاورورو ورو كبله 

گورو چي گه څنلكه ړې، ژورو سيمو ته انتقال كزمكي 

په خاورو ډبري دي او آواره ږي او تيړي غرونه او لو

چي د ډبرين قشر دئ، ې خاوري الندي همغه ې، تر دټه شوپ

دا خاوره ږي، ېځته كې رامنې زلزلپه نتيجه كي ئلو چاود

ژوو د ې او دغه مهال د ټي بدله شوپه بوى ناكي خ

 ط برابر شوي او هللائپاره مناسب او ضروري شراښت لپيداي

ړه دغه ړۍ جوۍ نطفه او بيا لومړژوو لومټولو د  تعالى

 ې. ړپيدا كمهال 

   

   

  

   

نو  -18ځو رب، يدېنو او دوه لووځختيد دوه  -10
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د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار ړه تاسو دوا

   كوئ.

كي مشرقين او مغربين د  آيتونو مباركوې په د -(96-93)

د سترو نعمتونو په توگه معرفي شوي او  تعالى هللا

د ړه نانو او پېريانو ته ويل شوي: نو تاسو دواانسا

بايد وگورو خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ. 

او دا له كومه  څه دهچي د مشرقين او مغربين معنى 

شو نو گورو ځير پلوه نعمتونه دي، كه د لمر راختو ته 

گند او په يوه څرځاى راځ له يوه خاص چي لمر هره ور

ځ تر ېوتل هره ورپري، دا راختل او ځاى كي غائب شخاص 

ښي الس ته په ژمي كي  ځلبلي توپير لري، په كال كي يو 

ڼ الس په دوبي كي كيځل ېژي او بل ځاى كي راخپه آخري 

په ژمي او دوبي كي  سيي، همداېژځاى كي راخپه آخري ته 

ڼ لوري ته لري، د ښي او كيځايونه ېدو دوه آخري د لو

په مفرده توگه د ځ ېديځ او لويكله خت لپاره قرآنې همد

مشرق او مغرب په نامه، كله د مشرقين او مغربين په 

صيغه او كله د مشارق او مغارب د جمع په صيغه يادوي. 

تغيير له كبله په زمكي كي كله ژمى وي، كله  هد همدغ

 يې سره د زمكپسرلى، كله دوبي او كله منى، او په همد

برابر شوي، كه دا نه  پر سر د ژوو لپاره د ژوند شرائط

د دغي  وى نو د زمكي پر سر ژوند ممكن نه وو، د قرآن

ږي چي د زمكي د هوا او ېښه پوهڅوك وينا په اهميت هغه 

ژور ې مشرقينو او مغربينو له گوالي د دڅرنموسم پر 

په ږ دا وينا زمو يقينًا چي د قرآنېز خبر وي، اغ

     .ېېښااو ژوره علمي وينا ستر حقيقت يو ړاندي و

  

   

    

   

   

  

   

  

    

چي مخامخ ېښي پر سرهداسي ې دوه سمندرونه ئ -15
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( نه ېېرى )ترت  چيپرده ې داسي ئځ تر من -20ږي، ېك

وم كوم نعمتونه د خپل رب كړه نو تاسو دوا -21كوي، 

ځي، ي او مرجان راورړو مرغللدوى دوا -22تكذيبوئ؟ 

  پل رب كوم كوم نعمتونه تكذيبوئ؟نو د خ -23

 :ړيتوجه او دقت غوا يڅو خبر دلته -(15-23)

  ېدل چي انسانان وتوانۍ كي او هغه مهال ېړپشلمي په

ېري ډړي او د سمندر ړي كېړۍ جوباو سريع ستري ستري 

د زمكي هغو سيمو ته ، پل واك الندي راوليبرخي تر خ

ې ښلپوگلونو سترو سترو غرونو د واورو او كنچي ږي ېورس

ې ئپه بحر كي ږي، ېدي، شمالي او جنوبي قطبونو ته ورس

ېل سمندرونه يو د بل ېل بچي دوه بې دداسي سيمي ومون

ې او د گيني او تروپراته دي، د يوه اوبه مالخوا ته 

پرده او ې د اوبو داسي ځ ئتر منې او خوندوري، ږبل خو

په بل كي نه د يوه اوبه ېل ساتي او چي دوى سره بحجاب 

ډولونه ېل ېل ببداسي ژوو د ې په هر يوه كي ئځي، ننو

دا يو ، ډډه كويله ننوتو  چي د بل اوبو ته وموندل

چي  ړلپيل ك اتې تحقيقپرپوهانو عجيب كشف وو، ساينس

ې ئوجه ېلوالي څه ده او د ببحرونو منشأ ې گوري د دو

د  -1ې دوه دي: عوامل ئچي اساسي ورته معلومه شوه ، څه

ږي، د ېتودو سيمو سمندرونه د تودوخي له كبله تبخير ك

ډول امالح )د برخي  ۍځي، د اوبو د برنړ اوبو بخارات لو

ورو ورو ې الى او تيزابيت ئوچه او تريوكو( گمالډول 

چي دغو بحرونو ته د دريابونو له ړو له لو ږي،ېزيات

ېر امالح راانتقالوي ډځان سره ځي له الري كومي اوبه را

 -2 چه زياتوي.گو كځ د بحر د امالح او مالپه ورځ او ور

قطب كي دي او  په شماليچي د زمكي د واوري كوم غرونه 

واوري ې ويلي شوې ږي، د دېيلي كورو ورو وپه دوبي كي 

الى وڅ تريواو هي ېر خوندوري ويڅپه اوبه د عادي اوبو 

په لوري دا اوبه د سمندر د نورو سيمو نه لري، 

د ځ هلته د دغو اوبو او د سمندر د اوبو تر منږي، ېځخو

كثافت او د چي ږي ړېگاره جوږده داسي اوبو يوه او

ړو لوريو اوسط اندازه كي وي، ې د دواچه ئك يالوتريو

او نه د ويلي شوو  ېېري تروډېر څپه نه د بحر د اوبو 

ړه دا دواگاري ېر خوندوري، دا څپه واورو د صافو اوبو 

په دغو دريو د اوبو ېلوي، او خوندوري اوبه سره بې ترو
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ډولونه ژوند ېل ېل ببد ژوو ډولونو كي ېلو ېلو بب

 كوي!! 

په سمندر كي چي كوم لوى لوى دريابونه داراز هم

ړاندي درومي او پوري همداسي وې ې مسافږدږي، تر اوېتوئ

پلو اوبو كيفيت او خوند له السه نه وركوي، د مثال د خ

د اطلس چي گه د امازون درياب له هغه وروسته په تو

په پوري ې دوه سوه كيلومترو ږدږي نو نېسمندر ته رس

پلو اوبو ځايه د خاو تر همغه رومي ړاندي دسمندر كي و

 ېتحقيقاتو له د علميد د خوند كيفيت خوندي ساتي. 

 آيتونو مباركوې په د وينا وروسته راشئ وگورو چي قرآن

 څه ويلي، ړه ې اكي په د

 كي د بحرونو  آيتونو لكه چي گورئ په پورتني مباركو

ځاى د )مرج( پر ړولو )جعل( )خلق( او جود پيدا كولو 

 هللامعنى وركوي، يعني  ودوښېپرچي د  ارول شوىلفظ ك

چي د يوه ږدي ېپرپه داسي حال كي دا دوه بحرونه تعالى 

پرده ې ځ ئډي او خلط نشي، تر منگپه بل كي فورًا اوبه 

ې ږدا تر اويړتگځانپله يو خ ړي او هرپيدا كاو مانع را

  ې خوندي ساتي.  مود

 نعمت دئ، د  يو لوى تعالى دا نظام په مجموع كي د هللا

اوبو كي ږو او تروو په خوې نظام، د سمندر اوبو د تصفي

دومره چي له سمندر ډولونه، ېل ېل بد بحري حيواناتو ب

ې، ړه شوستره ذخيره جوټولو د انسان د خوراكي توكو تر 

  ږي. ېڼي، مرجان چي له يوه بحري حيوان ترالسه ككاقيمتي 

 ي او نو كي نه يوازي مرغلرواو بحرنو وپه سيند

هم موندل ږي ږي بلكي نوري قيمتي تيېمرجان موندل ك

په هغي ډبري د زمكي چي قيمتي ښيي ږي، علمي تحقيقات ېك

ې چي د حرارت او فشار درجه ئږي ړېبرخي كي جوۍ ځنمن

په چاودنو او اورشيندو ړه وي، دغه توكي د ېره لوډ

ځكه د غرونو ، نو ېدليځړه بهر راغوروسيله د زمكي له ز

له  ړو د نهرونود غرونو له لوږي، ېكي موندل ك ړوپه لو

د كانونو چي خلكو ، هغه مهال ړيالري الندي سيمو ته رارغ

ږي پرمختللي وسائل نه درلودل نو دا قيمتي تيد كيندلو 

چي دا هم د يقينًا . ېاو موندل ېټولپه سيندونو كي لې ئ

د قيمتي ې ئ سيندونهچي يو بل علمي اعجاز دئ  قرآن

  .ېښودل منبعډبرو يوه 
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 ېې تلونكړي شوداسي جوې په سمندر كي ئاو  -24

نو تاسو  -23ېر دي. څپه چي د غرونو دي ېړۍ( )ب

   كار كوئ.د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انړه دوا

و كي نه يوازي مباركو آيتوناو مخكنيو ې په د -(63-65)

ېلو بحرونو ېلو بچي د دوو بې هغه حقيقت ته اشاره شو

پېړۍ كي معلوم شو بلكي د په شلمي انسان ته ړه په ا

ږي، ېځلړاندي په وږ يو بل ستر علمي اعجاز هم زمو قرآن

ته چي غرونو ته ورېړۍ بستري ستري  او هغه دا: دومره

په دغي ې، ړي شوې جوړاندي نه وېړۍ وپوي، تر شلمي 

گر ډهوائي  ىچي د يوه لوې ړي شوۍ جوښتپېړۍ كي داسي ك

گي جن رېگڼ شمډ، له ى مجهز غونځ يو لوېر د فوڅپه 

چي پونو سره حمل كوي، يقينًا او تو ټروپجهازونو، هليكو

پلو په خې اوس چي مصداق ئ هړاندوينه ويوه و قرآندا د 

په يوه بل آيت كي ې حقيقت ته د قرآن د ،وگورگو ستر

     ې:داسي اشاره شو

    

   

   

    

     
                                                                                                      

 42 -41يس: 

په چي د دوى زامن مو ښه دا ده گنده نڅراو دوى ته يوه 

ې ته ورته داسي ړل او دوى ته مو دپاره كۍ كي سښتډكي ك

 ږي. ېپرې سپرچي ړې پيدا كېړۍ( راڅه )ب

ۍ ته اشاره ښتكالسالم  عليهكي د نوح آيت  41 پهدلته 

ې اشاره شوښتيو ته ك داسيآيت كي  42په  ېپسوراو ې شو

 ړوي. ې انسانان جوچي وروسته وروسته به ئ

 يو ستر علمي اعجاز او د رسول او دا يقينًا چي د قرآن

 رسولما ته ووايئ: ښه ده، گنده نڅرد نبوت يوه  ّـ هللا
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څورلس انسانان چي پوه شوى وو قو ئپه هغو حقاگه څن ّـهللا 

شول؟ آيا يو عقلمن او منصف پوه ې پرپېړۍ وروسته 

ځوي، عادي پامه وغورانسان كولى شي دا ستر حقيقت له 

گنده څرد نبوت واضح او  ّـهللا  رسولاو د  ڼيگې وخبره ئ

 ڼي؟!!گې ونه ښه ئن

     

    

  

   

    

ېدونكي دي چي پر )زمكي( اوسي، ټول فناء كهغه  -26

او ستا د رب ذات؛ دا د جالل او اكرام خاوند  -20

د خپل رب له كومو ړه نو تاسو دوا -28ږي، ېپاته ك

   كومو نعمتونو انكار كوئ.

او بقاء د  فناءكي مباركو آيتونو  ېپه د -(67-63)

تعالى  ې، دا چي له هللاښودل شوپه توگه  الهي پېرزوينو

ستر نعمت تعالى  د هللا ږي،ېك فناءڅه پرته د عالم هر 

چي دا ېدى شو پوهښه په اهميت هغه مهال ې وينا دئ، د د

ړې ې وهر ژوى د يوهللا تعالى حقيقت په پام كي ولرو: 

د خپل  ړي،ې ستر كړي، ورو ورو ئپيدا كڼي كي په بې نطف

ې ې ورسوي، له دړي ته ئپوۍ شاط وروستكمال، قوت او ن

، په مرگ ړيې زوال پيل شي، خپل مأموريت بشپړ كځايه ئ

په حال كي ځاى نوي، نشيط او د ودي محكوم شي، او خپل 

اوس ېږدي، پرځاى نوي ته پل ړ خږدي، هر زوېتوكي ته پر

په عالم كي دا الهي نظام نه كه ځير شو چي ې ته بايد د

په پام ې گه ئېلڅنگه وو!! يوه ب ړۍ وضعيت بهوى نو د ن

څومره سترو كي ونيسئ، كه انسان مرگ نه درلودى له 

ېوان وو، يقينًا چي په رگسترو ستونزو سره به الس او 

گ يو نعمت دئ، كه داسي نه وى نو زمكه به د مركي ړښت ز

ې وه. د فناء ډكه شوړو ژوو زله ړيو كي په لومښت پيداي

څه استثناء هم شته، هر ې عام الهي سنت كي يوه په د

پالونكى رب د تل لپاره باقي وي، ټولو ږي خو د ېفناء ك

همدا هللا به انسان بيا راژوندى كوي، او د ده هغه هيله 

هر انسان له ې لري، ړه ئبه ترسره كوي چي د بقاء په ا

   .ږي او د بقاء هيله لريېېرېدو وفناء ك
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ښتنه غوي كي دي مكچي په آسمانونو او زڅه هغه  -25

ړي(، غواې ېدل ترپوره كړتياوو پلو اې كوي )د ختر

نو تاسو  -30گيا دئ. ل په يوه كار كيځ دى هره ور

   و نعمتونو انكار كوئ.د خپل رب له كومو كومړه دوا

 ي دا دي: ښوونالرې مباركو آيتونو د د -(61-81)

  سمانونو د ټولو مخلوقاتو آاو  زمكيد هللا تعالى

ې ضرورتونه دى ئ ځواب وايي،پله په خړتياوو ته ا

  پوره كوي.ې ړتياوي ئرفع كوي او ا

 پله مالك په خ ؛بهېهره ش ؛ې عالم هر كارد د

د  چي ئنه د  تعالى داسيهللا الملك خداى ترسره كوي،

څ ښي وي او دى هيېپري ته مخ يپلې خدنيا كارونه ئ

كه ستر وي او كه  ي هر كار؛نه كوي، بلك په كيتصرف 

په اراده، إذن، حكم، قدرت او مخامخ د ده  ؛ړوو

به هم د عالم د ېږي، هغه يوه شېتصرف سره ترسره ك

 . ږيېي نه غافل كاو ساتن پالنيې، چارو له ادار

 ټولو ا د رحمن رب ستره پېرزوينه ده چي د د

او د دوى پالنه او  ځواب واييړتياوو ته مخلوقاتو ا

 ساتنه كوي او د عالم چاري سمبالوي.

   

   

  

   

 -32، ! حتمًا به تاسو ته درفارغ شوې دوو درنوا -31

د خپل رب له كومو كومو نعمتونو ړه نو تاسو دوا

   انكار كوئ. 

 ې:ښووني شوڅو الركي  آيتونو مباركوې په د -(31-32)

  ،انسانان او پېريان د )ثقالن( په نامه ياد شوي
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ې دلته تردروند وي، چي څه ته وايي )ث ق ل( هر هغه 

عالم دوه تر ړه د دا دوامعنوي دروندوالى مراد دئ، 

پلوه مقام ې له معنوي مخلوقات دي، تر نورو ئلو مهم ټو

 ړ دئ.لو

  :حتمًا به تاسو ته دوى ته په خطاب كي ويل شوي

يو بل نعمت گڼل شوى،  تعالى ، او همدا د هللادرفارغ شو

چي د عالم دا اوسنى حالت به پاى ته ې دا دئ مطلب ئ

ړي چي اوس ټول هغه كارونه متوقف كبه  تعالى ږي، هللاېورس

ږي، يوازي له هغو سره به ېده په اراده ترسره ك د

په ې د ثقالن ې ته فارغ شي چي دلته ئې او محاسبمعامل

 پېريان(.او  انړي )انساننامه ياد ك

 ستر نعمت دئ چي له خپلو  تعالى يقينًا چي دا د هللا

پړه ړنو بشبندگانو سره محاسبه كوي، هر چا ته د خپلو ك

ې چي ضائع شي او بېږدي رې نه پڅ عمل ئبدله وركوي، هي

ټولني لپاره لوي مصيبت ې ې پاته شي. آيا دا د يوبدل

او نقمت نه دئ چي هلته محاسبه نه وي، نه له ظالم 

ږي، نه هغه ېېدل كږ اورېږي او نه د مظلوم غښتنه كپو

ړى او ېرى كې تچي د بل پر حقوقو ئېږي ته سزا وركول ك

ې ، د دې شوىپرېرى چي تېږي پل حق مسترد كنه هغه ته خ

په مقابل كي هغه حالت يقينًا چي ستر نعمت دئ چي هر چا 

څ ي او د هيچا هيېږپړه بدله وركول كړنو بشته د خپلو ك

  . ېږيې پاته كې بدلبېږي او نه نه ضائع كعمل 

  

   

    

  

     

   

  

    

    

     

   

      

نسانانو ټوليه! كه كولى شئ اې د پېريانو او ا -33
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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 

د خپل رب له ړه نو تاسو دوا -34قوت او ځواك سره. 

تاسو باندي  رپ -33؟! كومو كومو نعمتونو انكار كوئ

كي( او داسي ويلي )توخالصي لمبې د اور داسي به 

نو تاسو  -36كولى.  ې نشئچي مقابله ئږي ېږل كېل

   د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.ړه دوا

 ېږي:ځلي ښوونكي دا الرې مباركو آيتونو په د -(38-87)

  د كه انسانانو او پېريانو ته خطاب شوى چي

خو دا ځئ، وتلى شئ نو ووآسمانونو او زمكي له قطرونو 

پاره ې كار لچي د دځواك دي، هغه  وتل درته ممكن نه

ينو درنو ځه هم  څكه  ې نه لرئ، ضروري دئ په واك كي ئ

چي گواكي د ړې مفسرينو د آيت دا برخه داسي تعبير ك

ړئ، په ترالسه كولو سره كولى شئ چي دا كار وكځواك الزم 

ې آيت كي ويل چي په ورپسړې ې توجه نه ده كې ته ئخو د

، حقيقت دا دئ چي نه د دى نه شئې: غالبشوي: فالتنتصران

ځه له آسمان له كنارو وتل ممكن دي او نه د زمكي له من

 يوه سر بل سر ته وتل.  
  دوه ستر ستر علمي اعجاز  قرآنو كي د ې آيتوندپه

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

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

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

ې دومره زياتي او زوروري ې لمبېزي او تودشهاب ثاقب ت

ې عاجز يئ!! او دا هغه حقيقت ې له مقابلتاسو ئچي دي 

ۍ ږمپوچي سپوه شو ې پراوس او هغه مهال انسان چي دئ 

چي ړه او متوجه شو پيل كړۍ د ختلو لې او ستورو ته ئ

ستر داسي ړاندي په ود فضائي سفرونو دا شهاب ثاقب 

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

ژورو تحقيقاتو ېرو ډيو بل علمي اعجاز دئ، نن او له 

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

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

هره چي دي نكي آسماني اجرام( ېدوېر لوڅپه اور د لمبو 

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

، د دغو لمبو حرارت، سرعت، زور ېدل ممكن نه ديېرې تتر

څه څ هيڅه ويلي كوي او هر چي ړ وي او فشار دومره لو
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ته مو بايد پام وي چي ې دېدى نشي. ې مخي ته تم كئ

څو ستورو ته نظام ړه شمسي پل واپوري د خانسان تر نن 

په هغه گ يوازي ړاندي تې وتر د، ىې شوږديا ن ىېدلرس

ې له شهاب ثاقب سره چي وسيله ئصورت كي ورته ممكن دئ 

ځينو ته به د ايي ښ، پاته شيكولو خوندي تصادم له 

دا ې )التنفذون اال بسلطان( له دغي فقر آيتې د دقرآن 

 چي انسان كولى شي د وسائلو اوپيدا شي وهم را

ې ځي، له يوله اقطارو ووپه مرسته د آسمان امكاناتو 

چي له ړي ۍ كږي او زمكه داسي سورېې بلي ته ورسډي ئڅن

دا واهمه به ځي!! ېر شي او بل لوري ته ووې تمركزه ئ

ۍ ته ږمپوچي انسان سې وي ې شوږدې هغه مهال يقين ته نئ

ټولو ۍ زمكي ته تر ږمپوچي سېدو، خو بايد متوجه وو ورس

پرته ي ټن كه واكيلومتر 240000ه ده، له زمكي ركُ ې ږدن

په ې ُكره ږدېره نډلمر دغه تر نورو زمكي ته ږ زموده، 

 60په ساعت كي ټ چي كه يو راكپروت دئ ټن كي دومره وا

په او كاله به ش 300ږه ږ تر لځي، نو لړ كيلومتره لو

ږي!! يوازي د يوه كهكشان ېچي لمر ته ورسځ مزل كوي ور

څو سوه مليونه ړخ له بله چي يو اږد دئ اوقطر دومره 

ږ د وپه آسمان كي زمچي نوري كاله فاصله لري، حال دا 

ډه ې يو سل شل مليارږدنېر څپه ( ستور ليكي )كهكشان

  شته!! (ستور ليكي )كهكشانونه

فاصله لري، او ې ه نوري ثانيځه سولمر له زمكي پن

وري څلور نې ږدله زمكي نې ستورى ږدټولو نتر ې پسور

ږي ېټن ته ويل كټن كي دئ، او نوري كال هغه واوا وكلون

چي د په داسي حال كي په يوه كال كي وهي، ې چي نور ئ

 ې سوه زره كيلومتره دئ.په هره ثانيه كي درنور سرعت 

 وتل ممكن دي؟نو اوس ووايئ: آيا د آسمان له قطر 

ۍ مركزي برخي د تودوخي ځنهمدا راز د زمكي د من

په كي ويلي ټول فلزات ده چي د زمكي ړه ودرجه دومره ل

چي د دغي دي او سوزي، انسان داسي مواد نشي موندلى 

ړي او انسان ته له ړاندي مقاومت وكپه وړي تودوخي لو

 .ړيپه برخه كېريدو مجال ورځايه د تدغه 

 چي وايي: كه بل علمي اعجاز دا دئ آيت ې مبارك د د

ړئ نو له وكڅه پلوه بل ته د وتلو هد زمكي له يوه 

)نحاس: ويلي شوي مس( سره به مخامخ شئ، يعني د زمكي 

د تودوخي درجه څه ويلي دي، كي هر ځ او سينه په من
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ى ړي، تاسو نشئ كولې ويلي كڅه ئچي هر ړه ده دومره لو

څه او دا هغه ړئ. ېدو توان ترالسه كېربرخي د تې له د

ې بل آيت د قرآنپوه شوى!! د ې پرچي ساينس اوس دي 

 لب ته داسي اشاره كوي:مط

     

     

                                
 16الملك: 

پلوه خوندي شوي ې ئ له دد يآسمان كپه  يچله هغه آيا 

 ځي؟په به بيا خوڅانا يچړي كښخ ي كي مو مكچي په ز يئ

 علمي اعجاز سترد قرآن يو چي  كيآيت ارك مبدې په 

و ته اشاره لباي مطاساسڅو ل شوى اېښودي ته مخ زموږ

 ې:شو

پر ې تاسو ته ئچي زمكه كوئ دا آواره ر گمان گالف: م

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

خدمت په پاره ستاسو به د تل لتأمين وسيله ده، همداسي 

 ئ، مستمر او ثابت دپاتهې تلحالت ئوي او دا اوسنى كي 

ې هيڅ له در گمځي؟ نه راپه كي او هيڅكله به تغيير 

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

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

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

بلكي ړي، وزي دركږو يوسي، او نه رزق او رپلو اوخ

ې بدله شي، تاسو تر خاورو الندي ېرپه هدبرعكس ستاسو 

گو پلو سترپه خې ېدا ئړزېدا او لځړي، سخته خوك

حالت له څه شي د داسي ړي يئ؟ ډه كډاگورئ؟!! څه شي و

پاره ډ او اطمئنان لډاې كاذب ړي يئ؟ د دراتلو مطمئن ك

 څه دليل لرئ؟ 

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

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

خسف كي برخي كومي د زمكي ښيي كه چي دئ اسلوب داسي 

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

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

 . كوي

سبب خسف يو اساسي ې د زلزلچي تحقيقات ښيي ي علم

په وجه  ي تودوخيۍ برخه د سختځنمنزمكي د چي دئ، وايي 

ې ويلي او ذوب شوي څه ئده او هر په حالت كي ېدو ټد خو
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ې كلكي ډبرچي ټكي وپپه كلك توده او ويلي برخه  ادي، د

د خاورينه برخه  ۍزمكي پورتنې، د ته ورته دئ احاطه شو

ې، شو ېلهبۍ برخي ځنپه ذريعه له منټكي پوې ډبرين همد

ي د كبرخي كومي په زمكي ى د ټكپوكله چي دا ډبرين 

په نتيجه كي برني يا داخلي فشار او د نورو عواملو 

د هماغه برخه د مذاب او ويلي موادو زمكي د و مات شي ا

دې  پهچي  مطلبكوم پيل شي. ې هلته زلزل پاسه واقع شي؛

په يوازي  ؛ړه ويل شوىې په او زلزلاد خسف كي آيت 

ړنو او تحقيقاتو وروسته ېڅله ژورو او ړۍ كي ېپي ېرت

 انسان ته معلوم شو. 

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

ړه ويلي د زمكي د زږي، ېځچي خوگنده شي څرې رابرخه ئ

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

ي ړه توكچي وايي: د زمكي د زگه اشاره كوي په واضح تو

 مذاب او ويلي دي.

ېړۍ مخكي ورته پرلس اڅو چي قرآنپه دغه حقيقت 

پېړۍ كي  ۍاوس او په دې وروست ۍې د ساينس نړړاشاره ك

ته د ختلو په فضاء پوه شوه چي د آسمانونو په لوري او 

دوران كي به انسان له داسي مشتعل او سوزنده سماوي 

ي. لمبو ته ورته و اجرامو سره مخامخ كېږي چي د اور

د مخه د )شواظ من  ړۍهماغه څه چي قرآن كريم څوارلس پې

همدا راز د زمكي زړه ته د  نار( په نامه ياد كړي.

بهرني  لهنفوذ او ننوتو په صورت كي به انسان د زمكي 

او سوړ قشر وروسته ورو ورو هغي برخي ته رسېږي چي 

ويلي او له كبله درجې  يهلته هر څه د تودوخي د لوړ

 ي قرآنكريم ورته )نحاس( ويلي. مذاب دي، چ

 ې ته ولي د ځواب ووايو چي قرآنښتني ته بايد پوې د

ړى، د آسمان او زمكي دا حالت له كومه د نعمت نوم ورك

گند دئ او هغه دا چي د څرې ځواب ئپلوه يو نعمت دئ، 

ځاى؛ د دوو داسي ېدو زمكي سر؛ دا د انسان د اوس

شواظ من ې كي ئچي په يوه  ځ واقع دئموقعيتونو تر من

نحاس: ويلي مس،  ېې دي او په بل كي ئد اور لمبالنار: 

  .ړو خوندي ساتل شوىخو د ده كور له دوا
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نو كله چي آسمان وچوي داسي به سور رنگى وي  -30

د خپل رب ړه نو تاسو دوا -38، ړيلكه ويلي سره غو

ې نو په د -35له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ، 

ږي ېښتل كپوړه وم انسان د خپل جرم په اځ به نه كور

د خپل رب له ړه نو تاسو دوا -40پېرى، او نه كوم 

مجرمين به له  -41كومو كومو نعمتونو انكار كوئ، 

ېښتانو او ږي، نو د تندي له وېپېژندل كڅېرو پلو خ

د خپل رب له ړه نو تاسو دوا -42ېږي، پښو به نيول ك

دا همغه دوزخ  -43كومو كومو نعمتونو انكار كوئ، 

دا مجرمين به د  -44دئ چي مجرمينو به تكذيبولو، 

نو تاسو  -43چورلي، ځ ېدونكو اوبو تر منټده او خو

   د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ.ړه دوا

كي د قيامت د دوو  آيتونو مباركوې په د -(86-35)

 ځور شوي او وايي:ځيني حاالت انمرحلو 

 ،ې چاودني له كبله به ئې د د كله چي آسمان وچوي

داسي ويلي شي لكه سره ې څه به ئتك سور شي او هر رنگ 
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څوك وينا په اهميت او علمي ابعادو هغه ې ، د دړيغو

ې د ستورو چي د سترو سترو تلسكوپونو له الري ئېږي پوه

ې وي، چاودل او په آسمان كي ستري ستري چاودني ليدل

دل دومره ستر وي چي د يوه ستوري چاوېږي ښه پوههغه 

ېږي بمونه چي وچوي، هغه پوهاتمي ځواكمن څو زره لكه 

څه ړي چي كه آسمان وچوي او ستوري په خپلو كي تصادم وك

په دغو مختصرو الفاظو كي  ېږي، قرآنځته كحالت به رامن

ټول آسمان ړى، ځور كگه انډېره دقيقه توهغه حالت په 

د آسمان ړي او څېر تك سور واوگي گل په به د سور رن

خو دا ړي تودوخي له كبله ويلي شي، به د لوټول اجرام 

له كومو  د خپل ربړه نو تاسو دواې ويل شوي: چي ورپس

 كومو نعمتونو انكار كوئ، دا حالت له كومه پلوه د هللا

 تعالى ې دا دئ چي هللاځواب ئ شيېدى يو نعمت گڼل ك تعالى

اتلى نن دا آسمان نه يوازي له داسي چاودلو خوندي س

 . ځولىچت گرې ستاسو د كور خوندي بلكي هغه ئ

 په تعالى  د قيامت په دوهم پړاو كي به خلك د هللا

ړى شي، دا محاسبه به داسي وي ې ته حاضر كړاندي محاسبو

ږي او ېښتل كپوړه نه به كوم انسان د خپل جرم په اچي 

ڼي كي په عملپاړي جرمونه به پېرى، د هر چا كنه كوم 

ېږي، ټاكل كې د ده برخليك له مخي به ئ وي،ليكل شوي 

يوه پېرزوينه ده چي مجرم محاكمه كوي او  تعالى دا د هللا

په ې ته د يوه نعمت د د خپل جرم سزا وركوي، قرآن

سترگه گوري چي مجرم ته هم په دنيا كي سزا وركوي او 

 هم په آخرت كي.

  ږي، د جرم آثار ېپېژندل كڅېرو پلو خمجرمين به له

ښتني او څرگند وي، پوڅېرو كي په ې به ئ او عالئم

ې په دوزخ كي ې به ئني ته به ضرورت نه وي،  فرشتېږگرو

ېښتانو دوى د تندي له وبه  وځينچي ځوي، داسي غور

 پښو.ځينو له نيولي وي او 

 دا همغه دوزخ ېږي: هلته به دغو مجرمينو ته ويل ك

دئ چي مجرمينو به تكذيبولو، مجرمين به د دوزخ او 

چورلي، كله به د اور په لمبو ځ ېدونكو اوبو تر منټخو

ې كې جوش اوبه پرټېدونېږي او كله به خوځول ككي غور

  ېږي.څښل ك
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او هغه چا ته دوه جنتونه دي چي د خپل رب په  -46

نو تاسو  -40ېدلى، ېروې ټېېدو له نودر دړاندي و

و نعمتونو انكار كوئ. د خپل رب له كومو كومړه دوا

د ړه نو تاسو دوا -45(، ڼونهگور)بڅانگڼ گڼ  -48

په  -30خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ، 

د ړه نو تاسو دوا -31، ېچينرواني دوه ړو كي دوا
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په  -32خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ، 

نو  -33، ړېجو ېدوه گونې ېوډول مهغوى كي د هر 

د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار ه ړتاسو دوا

په داسي فرشونو به تكيه وهونكي ناست وي  -34كوئ، 

ېښمو وي، او د جنتونو ېړو ورپرې د چي استرونه به ئ

د خپل ړه نو تاسو دوا -33ې، ږدې نږدنې ېوې مېدلرس

په هغو  -36رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ، 

چي تر ېرمني( كي مې )حياناډونككي داسي سترگي رالن

كوم پېري، ړى او نه ړاندي نه كوم انسان الس وروې ود

د خپل رب له كومو كومو نعمتونو ړه نو تاسو دوا -30

لكه ياقوت او ېښي دوى به داسي بر -38انكار كوئ؟ 

د خپل رب له كومو كومو ړه نو تاسو دوا -35مرجان، 

نو آيا د احسان بدله له  -60نعمتونو انكار كوئ؟ 

د خپل رب ړه نو تاسو دوا -61وي؟  څهان پرته بل احس

   له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟

ړه كي د جنتيانو په ا آيتونو مباركوې په د  -(37-79)

 ويل شوي:

 دړاندي هغه چا ته چي په دنيا كي د خپل رب په و 

ې ېري له كبله ئاو د دغي و ېدلىېروې ټېېدو له نودر

داسي سمسور دوه ورسوي؛ ې ئچي جنت ته ړي هغه عملونه ك

 يگڼې په برخه شي چي وني به ئې به ئه( نڼو)بجنتونه 

، په ېچينرواني دوه ړو كي په دواي وي، گورڅاناو  يگڼ

، په داسي ړېجو ېدوه گونې ېوډول مهغوى كي د هر 

ې د فرشونو به تكيه وهونكي ناست وي چي استرونه به ئ

په ې ې به ئېومې، څه كوې مخونه خو ئ ېښمو وي،ېړو ورپر

او خوراك ته چمتو وي او جنتيانو ې ېدلرسهر موسم كي 

ۍ په آسانې گي به ئڅانداسي چي له هري ې، ږدې نږدنته 

ړه ېره لوډډېره سره راشكولى شي، ستا د عمل په پرتله 

نو تاسو ې د مهربان رب ستره پېرزوينه، څه ئبدله، هر 

 ئ. د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوړه دوا

 وي چي  ېرمنيكي به داسي حياناكي مې جنتونو په د

پر خپل خاوند نظر وي، هغه هم له حياء په ې يوازي ئ

ړاندي نه كوم انسان الس ې وگو سره، داس چي تر دډكو ستر

لكه ياقوت او ېښي كوم پېري، داسي به برړى او نه ورو



 

 

 

 

 

                                                                                                    ې                  پلوشد قرآن 

 الرحمن

 

400 

ي تعبيه شوى ټي كژوو په جبلت او خټولو مرجان. دا د 

په ده پوري مختص ې يوازي ېرمن ئړي مچي غواتمايل دئ 

وي او د بل الس ورباندي ونه لگېږي، مرغان داسي دي چي 

د ژوند تر ړي، او ړ كېل كور جو، بړه شيدوه دوه سره جو

ې مينه او وفاء وي، د ځ ئژوند كوي، تر منځاى پايه يو 

ې دا نه څ نارينه ئژوي همداسي دي، هيېر ډاو اوبو وچي 

ېرو تر ډې شي، د ږدورنېرمني ته د ده مچي بل ښوي خو

او همدا د نسل د دوام  ښتو وجه همدا ويړيو نځ د خونمن

يو اساسي ضرورت. په جنت كي به د جنتيانو دغه تمايل 

ته مو پام وي چي د جنتي ې . دځواب ويل شوى ويته هم 

چي هم به ږي ېې وينا معلومله د قرآنړه د په اېرمنو م

د هم ې صفت متصفي وي او دپه ېرمني د انسانانو م

ړاندي بل ېرمني ته تر ده وانسان مد ېريانو، نه به پ

ېرمني ته تر ده ېري مړى وي او نه د پانسان الس ورو

 ړى وي.  ېري الس وروپړاندي بل و

  نه وي، چا چي  څهد احسان بدله له احسان پرته بل

به احسان ورسره كوي، چا چي په  تعالى هللاړى احسان ك

به په بدل كي د  تعالى ړې وه هللاډډه كله حرامو دنيا كي 

 ېچي په دنيا كي پاك لمنېرمني ې وركوي، د چا مېوجنت م

د پردي الس ېرمني حياناكي وي، هم مې وي په جنت كي به ئ

 گېدلى. ې لبه نه وي پر

 نو تاسو يوه ستره پېرزوينه،  تعالى هللا دا هر نعمت د

   و انكار كوئ؟له كومو كومو نعمتون د خپل ربړه دوا

جنتونو او په هغوى  ودود ته مو پام وي چي دلته ې د

بايد وگورو چي آيا دلته د ې، كي د دوو چينو يادونه شو

دوو جنتونو مراد دا دئ چي هر جنتي به دوه دوه جنتونه 

ېل چي هر جنتي انسان ته به بې مراد دا دئ لري او كه ئ

ونو له ؟ د آيتېل جنتپيري ته بجنتي هر او وي جنت 

ې همدا دوهم مطلب دئ، چي مراد ئېږي فحوى داسي معلوم

پل جبلت او فطرت سره سم جنتونه وي انسانانو ته به د خ

او پيريانو ته د خپل فطرت مطابق جنتونه، نو د دوو 

د ې ډول ئډوله جنتونه دي، يو جنتونو مراد دوه 

ېريانو د پې ډول ئاو بل  ئانسانانو مقربينو ته مختص د

چي دا ياد ېږي له راتلونكو آيتونو معلومو ته، مقربين

ې ې ئشوي دوه جنتونه به د مقربينو جنتونه وي او ورپس

 د اصحاب اليمين جنتونه.   
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كي راغلي چي  په قرآنړه همداراز د دوو چينو په ا

 (سلسبيلبله د )ې او په نامه ياده شو (تسنيم)د يوه 

ينه ده او چې په نامه، تسنيم د مقربينو لپاره مختص شو

ړۍ درجه جنت سلسبيل د اصحاب اليمين لپاره، نو په لوم

ې جنت كي د د تسنيم چينه وي او په دوهمي درج كي به

 چينه. د مطففين په سوره كي داسي راغلي:سلسبيل 

     

     

  

    

    

                                               
 28-23المطففين: 

به ئې مشك  هرمُ  .ونوشرابشوو هر سرمُ  وخالص پهېږي بوړخ

او له تسنيم سياالن.  يړوك يسيال دي كي ېدپه وي، نو 

 .كا مقربينښل څ كيپه خوا ې ئ چينه چيآ . ډونهگئې 
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ړه نو تاسو دوا -63ې راالندي دوه جنتونه، او تر -62

تك  -64د خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟ 

د خپل رب له ړه نو تاسو دوا -63شنه )توربخن(، 

ړو كي په دوا -66كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟ 

د خپل  ړهنو تاسو دوا -60ې، چينې داري وهونكدوه 

په هغو  -68 رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟

د خپل ړه نو تاسو دوا -65ې، خرما او انار، ېوكي م

په هغو  -00رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟ 

د خپل ړه نو تاسو دوا -01ېرمني، ې مښكلې او ښكي 

په خيمو  -02رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟، 

د خپل رب ړه نو تاسو دوا -03ې، رگكي ملتزمي تور ست

ې تر د -04له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟ 

پېري، ړى او نه كوم ړاندي نه كوم انسان الس وروو

د خپل رب له كومو كومو نعمتونو ړه نو تاسو دوا -03

او ښتونو، تكيه وهونكي پر شنو بال -06انكار كوئ؟ 

د ه ړنو تاسو دوا -00باندي،  ښكلو قيمتي فرشونو

ستا  -08  خپل رب له كومو كومو نعمتونو انكار كوئ؟

 د جليل او كريم رب نوم بركتي دئ.

كي دوه نور جنتونه ې مباركو آيتونو په د -(62-08)

توصيف شوي چي تر مخكنيو د مقام او منزلت له پلوه 

چي دا به د جنتيانو ېږي الندي دي او له ورايه معلوم

اب حې د اصئ چي قرآنېږي په برخه كډلي د هغي دوهمي 

ړه ويل په اې جنتونو په نامه يادوي، د داليمين 

  شوي:

  تك شنه داسي چي جنتونه، نور راالندي دوه تر مخكنيو
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ړو كي دوه گ توربخن شوى، په دواې رنېر شينوالي ئډله 

ې د خرما ېوډول مډول په هغوى كي ې، چينې داري وهونك

ې او د ښپلوه او انار په شمول، په هغوى كي د سيرت له 

ټي، غې سترگي ئېرمني، ې مښكلصورت او جمال له پلوه 

ې ښايسته، په خپلو خپلو خيمو كي ملتزمي، تر دتوري او 

 ېپېري، دړى او نه كوم ړاندي نه كوم انسان الس وروو

پښو ې وي، تر تكيه وهل ښتونوجنتيانو به پر شنو بال

ې د ه، دفرشونحيرت پاروونكي ېر قيمتي ډ يې ښكلالندي ئ

ېريانو پاره د عبقري لفط غوره شوى، عربو د پفرشونو ل

په نامه يادوله، هر حيرت پارونكي ېنه د عبقر پالزم

نوم وركولو، دلته له عبقري ې د عبقري نادر شي ته به ئ

له ڼي گ او بښكلي رنهغه فرشونه مراد دي چي د نفاست، 

 ي وي. ېر قيمتډاو پلوه حيرت پاروونكي 

 نه د هغه مهربان رب له لوري د دا ستر ستر نعمتو

انسان په برخه شوي چي د جالل او اكرام خاوند دئ، دا 

 ټه شوي. ټول بركتونه د ده له مبارك نامه سره غو

 
سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الواقعه

 ژندنه:پېې د سور

ړي له لومچي )الواقعه( دئ ې نوم سوري مباركې د د

د ې ئآيتونو فواصل د ، آيتونه لري 17يت اخيستل شوى، آ

، د لسم آيت (څلورم آيت )رجاً الواقعة(، د )آيت  ړيلوم

او د اته ويشتم څوارلسم آيت )االولين( )السابقون(، د 

ېښتم آيت په څلويوازي يو ، ته ورته دي (خضودمآيت )

ې آيت سره خو دا هم له ورپسېدلى، الشمال پاى ته رس

ږ مد و ړلى دئ او په گډه په حميم پاى ته رسي، د غت

ږ او وزن ه پوري غړېر ښكلى او په زډته ې سورر زج

هغو سورتونو ته او ډ لنې ږدوالى ئاوآيتونو ړى، د ورك

 . كي نازل شويكلونو ړيو لومه ي دور پكچي د مورته دئ 
ې د بحث محوري موضوع د قيامت ستره ې مباركي سورد د

د قيامت د ستري  هپاي سوره له سر ترا دواقعه ده، 

ړيو آيتونو كي په لوم ړه تفصيلي بحث كوي،په ا ېواقع

 ويل شوي: 

 هغه چي ځنه شي، كله چي د قيامت هغه ستره پېښه رامن

ې څوك نشي كولى د دهي ته،ې نشپېښېدو تكذيبوونكى ئد 

 ېړوونكې لوټوونكټيهغه چي ړي، پېښي راتگ دروغ ثابت ك

ړ مقامونه ورپه ړ لوځينو ته لوځ به ده، په هغه ور

 پك وگڼل شي.ټ او سټيځيني به برخه شي او 

 چي زمكه په ځته شي دا پېښه به هغه مهال رامن

ې چول شي، سخته زلزله به ئړچولو سره وړي ړگځان

ې چي خورړى شي ټه كټوټه ټوغرونه به داسي  ړزوي، اوول

 .ړي به شيې دوشو

  بيا به د قيامت په دوهم پړاو كي خلك د خپلو

وېشل شي: يوه ډلو وباورونو او عملونو له مخي په دريو 
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ډله د اصحاب صحاب الميمنة په نامه، دوهمه ډله د ا

ډله د السابقون په نامه. ېيمه شئمة په نامه، درالم

 ځور شوى. ډلو حالت انت كي د دغو دريو په آخرې ورپس

د قيامت د اثبات  څېرپه النجم  هم د كيې ې سورپه د

، د مخاطب توجه شوېړه لويتونو موقع رپپاره د ستورو ل

و ته چي ستورشي، دغو ځير چي ستورو ته  ېړول شوې ته اد

په  كيمدار  پدېمدار لري،  بېل بېلځانته  ېهر يو ئ

 لهځي، پرته خوا ته له انحراف بلي خويوې  ،ه توگهمنظم

طلوع او غروب پرته و كېدړاندي او ووروسته  ېبېشيوې 

دا  ،فضاء كي ءانتهاپدې بې حسابه ستوري، بې  كوي، دا

 كيمدار خپل پل په خيو  ټول څوك اداره كوي؟ څوك هر

او اداره ونكى پراخ عالم ساتخور او د دې  ؟ آياساتي

 ؟!!ړيژوندي كبيا را تاسو چي ڼئگعاجز  لدې ذاتونكى كو

 چي كيځواب قسم  مخكي د قيامت د منكرينو په  دېتر 

 وېږژوندي كږ به له هغه وروسته بيا راآيا مونايي: و

ږ مخكني زمون آيا او ډوكو بدل شوپه خاورو او ه چي

ته ويل شوي، هو؛ دوى  ؟يېږژوندي كرا همبه پلرونه 

ځي ته معلومي ورد قيامت ټول پلرونه به تاسو او ستاسو 

پيدا ږ بيا ورته ويل شوي: تاسو خو مون، ئش كړىډ راغون

د بيا  پسې؟! ورئڼگيا نه رښتژوندون بيا  يول ،ئړي يك

دا ستاسو د كوي: وړاندي  لئڅو مهم دالړه په اژوندون 

په دا  كه هللا؟ ئژوندي مخلوق بدلوپه يوه مني نطفه تاسو 

 څېر په ټيد بودانه تاسو  شوېاو كرل  ېشيندل كي مكيز

كه  ئځو اوبه تاسو رانازلوېدا له ور كه هللا؟ ئرازرغونو

ستاسي كي  بارانونه ونشي او په بحر چيړي كه هللا وغوا هللا؟

څوك څوك به باران ووروي او  ،ديېږپر ېترو داسياوبه هم

 ئ؛اور بلو چيتاسو  ې كوي؟ ږه خواوب ېد بحر ترو ابه د

 ه هللا؟ك كړيپيدا تاسو ئې  ىټدا د سون ونه او بو
ه د بيا گڅن ؛وريگو گپلو سترپه خق ئدا حقا چيوك څ

ه گڅنښي؟ ېرانه او د نه منلو برگژوندون خبره ورته 

ټول ستر ستر كارونه د ده دا  چيڼي گعاجز  لدې هغه ذات

  ي؟ېږپه اراده ترسره ك

ې تتمه او خالصه سورپه وروستيو آيتونو كي د ې د سور

ډلو كي د يادو دريو  او په آخرت ېږيځلړاندي په وږ زمو

چي د څوك او وايي:  ځورويانړاندي په وږ حالت زمو

گالن  ږمهوږهوسايي، خوې هلته به ئ ډلي ويمقربينو له 
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په برخه شي، هغه چي د بختورو  ډك جنتاو له نعمتونو 

ډلي وي ورته وبه ويل شي: تا ته د بختورو له لوري له 

ډلي وي له گڼونكو ېروتو درواغ سالم دئ. او هغه چي د ت

او په ږي ېې استقبال كاوبو به ئ وېدونكټخوپه تودو نو 

 ږي.ېك ځولدوزخ كي به غور

 

 

 

   

 

   

   

   

    

    

    

   

   

    

   

   

   

  

  

  

    

    

   

   

پېښېدو د  -2ځنه شي، كله چي هغه پېښه رامن -1

 -4ې، ړوونكې لوټوونكټي -3 ې نشته،تكذيبوونكى ئ

چول شي، ړچولو سره وړي ړگځانچي زمكه په هغه مهال 

ړى ړه كړه ووېدو سره ه كړو ړيگځاناو غرونه په  -3

او تاسو به  -0ړي به شي، ې دوې شونو خور -6 شي،
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څومره عجيب نو د ميمنت خاوندان؛  -8ډلي شئ، ې در

څومره ئمت خاوندان شاو د م -5 !دي د ميمنت خاوندان

تلونكي ړاندي او و -10 !ئمت خاوندانشمعجيب دي د 

 -12دا دوى مقربين دي، هم -11ړاندي تللي وي، به و

او  -14ړومبنيو ېرى د ډ -13ډك جنت كي، له نعمتونو 

    .ږ د وروستنيول

 ې:ووني شوښكي دا الر آيتونو مباركوې په د -(1-14)

 هغه چي ځنه شي، كله چي د قيامت هغه ستره پېښه رامن

ې څوك نشي كولى د دهي ې نشته،پېښېدو تكذيبوونكى ئد 

 ېړوونكې لوټوونكټيهغه چي ي، ړپېښي راتگ دروغ ثابت ك

ړ مقامونه ورپه ړ لوځينو ته لوځ به ده، په هغه ور

 شي.ړى پك كټ او سټيځيني به برخه شي او 

 چي زمكه په ځته شي دا پېښه به هغه مهال رامن

ې چول شي، سخته زلزله به ئړچولو سره وړي ړگځان

ې چي خورړى شي ټه كټوټه ټوړزوي، او غرونه به داسي ول

 .ي به شيړې دوشو

  بيا به د قيامت په دوهم پړاو كي خلك د خپلو

وېشل شي: يوه ډلو وباورونو او عملونو له مخي په دريو 

په ښي الس صحاب الميمنة په نامه، ميمنه هم د ډله د ا

په معنى، نو ځي او هم د سعادت او بختورتوب معنى را

ڼي دوى يا هغه دي چي بختور گڼل شوي يا هغه چي عمل پا

څومره به بختور وي،  ړى شي،ښي الس كي وركپه ې ئبه 

ڼ شئمة په نامه، مشئمة هم د كيډله د اصحاب المدوهمه 

پېره توب په د شقاوت او سهم ځي او لوري په معنى را

معنى، نو دوى يا هغه دي چي بدبخت او شقي گڼل شوي يا 

څومره  ړى شي،ڼ الس كي وركپه كيې ئڼي به هغه چي عمل پا

ډله د السابقون په ېيمه ېره وي، دربه بدبخت او سپ

نامه، سابقون هغه دي چي تر نورو له معنوي پلوه 

په ړى وو گڼو لوري ته سبقت كښېدوى د ړاندي تللي، و

ړاندي ت تر نورو ولځ به هم د دوى مقام او منزهغه ور

ې، داسي ږدخوا ته مقرب او ن تعالى او د هللاړ وي او لو

ډول نعمتونو به ډول  په برخه شي چي لهې جنتونه به ئ

ړنيو به د هر الهي دين له لومېرى وي، د دوى ډډك 

    .ې له وروستنيوئږ لوي او پلويانو 
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پر هغو تكيه  -16پر سينگار شوو تختونو باندي،  -13

ې به ئځوانكي تل پاته  -10 كوونكي يو بل ته مخامخ،

ښاك له پيالو، څد روان  -18پر شاوخوا راچورلي، 

ږي ورخنه به له هغه په س -15كوزو او جامونو سره، 

او له  -20، ږيېې سده كاخته كړى شي او نه به ب

او د  -21 ې غوره كوي،و سره چي دوى ئېوداسي م

ږي، ېې ورته كړه ئسره چي ز يښمارغانو له داسي غو

په صدف كي )خوندي(  -23حوري، ې گټ ستراو غ -22

چي دوى بدله يوه څه د هغه  -24مرغلرو ته ورته، 

ېهوده خبره اوري مه بنه به په هغه كي كو -23، كولو

  مگر د سالم سالم وينا. -26گناه خبره، كومه د نه او 

كي په جنت كي د  آيتونو مباركوې په د -(13-26)

  ځور شوى:سابقينو مقربينو حالت داسي ان

  يو بل ته مخامخ تكيه به پر سينگار شوو تختونو

 .وي وهلي

  پر شاوخوا د خدمت لپاره ې به ئځوانكي داسي

جنت د د ې ځيني ئ، وي پاتهځوان به تل چي  ليرراچو
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ښاك له پيالو، كوزو او جامونو څ و چينو د داسيروان

او نه به ږي ېږي اخته كونه به له هغه په سرخچي  سره

ې ئبه و سره چي دوى ېوداسي مې له ځيني ئ، ږيېې سده كب

سره چي  يښد مارغانو له داسي غوې ځيني ئ غوره كوي،

 ږي.ېې ورته كړه ئز

 ي گستر يټغې ښكلپه واك كي وي چي ې ي حوري به ئداس

په صدف كي ې او سُتره وي لكه ښكلوي، داسي به ې به ئ

 ي.مرغلرې ساتل شو

 چي دا د هغو عملو يوه بدله ده ېږي دوى ته به ويل ك

 چي تاسو په دنيا كي كول.

 نه ېهوده خبره اوري او كومه ب نهبه  ې جنت كيپه د

ې تر به ئ الم سالم ويناسيوازي د گناه خبره، كومه د 

 . ږيېږ كغو

   

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

    

     

دا  څه عجيب دياو د يمين خاوندان )بختور(،  -20

 لوېاو د ك -25ېرو كي، و بيې اغزپه ب -28بختور، 

 -31او په خورو سيورو كي،  -30ونو كي،  ېووپه گڼ م

 -33ېوو كي، م وډېراو  -32اوبو كي،  وانواو تل ر

او په  -34ې، ېدونكې او نه منع كېدونكنه قطع ك

په ږ يقينًا چي مو -33ړو پالنگونو كي، لو وړلو

ې باكر نو -36ې دي، ځولپنځولو سره پنړي گځان
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 -38ې، ې همزولمينه ناك -30ې دي، ځولگرمو )پېغلي( 

او  -40ړنيو ېرى له لومډ -35د اصحاب المين لپاره، 

    .ېرى له وروستنيوډ

كي په جنت كي د اصحاب  آيتونو مباركوې په د -(27-41)

   ى:ځور شواليمين وضعيت داسي ان

  څوك ې هر داسي وي چي حالت به ئښي السي به دا بختور

 ه حيرت كي اچوي، پ

  ې اغزي ېرو په باغونو كي به وي چي وني ئبد داسي

 .ډېري خوندوري ويري ېونو بنه لري، د داسي 

 گڼي يوه پر ې ې ئېوچي مڼونو كي په داسي بېلو د ك

 .ېبلي منظمي پرت

 .د ونو په خورو او خوندورو سيورو كي 

 تل رواني اوبه. ې خوا ته ئ 

  ېدو د پيدا كې ئ ، داسي چي نهېېومي ډول ډېرډول

په ې منع كوي، څه دوى ترڅوك او به ېږي او نه شل ۍړل

 هر موسم كي او هر وخت د دوى په واك كي. 

 ېرمنو خوا ته، ړو پالنگونو كي د خپلو ملو وړپه لو

ړې، پيدا كڼي كي ې بړگځانپه  تعالى ېرمني چي هللاهغه م

او ې تل پاته پېغلي، له خپل خاوند سره مينه ناك

 ې.همزول

 د دغو بختورو به په برخه  ي دا هغه نعمتونه دي چ

ېرى له وي او ډړنيو ېرى به له لومډشي، د دوى 

  .وروستنيو
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ڼ يدي كڅه حيرتناك )حالت كي( ڼ السي، او كي -41

د  -43په سوزنده لمبو او جوشو اوبو كي،  -42السي، 

گټور، ړ نه نه سو -44تور او تود دود په سيوري كي، 

او  -46ړاندي سوكاله ول، ې ويقينًا چي دوى تر د -43

ې: او ويل به ئ -40نگار كولو، ې ټيپه ستري گناه ئ

ډوكي وو آيا حتمًا او خاوري او ه وچي ومرآيا كله 

ړني پلرونه ږ لوماو آيا زمو -48 ېږو؟!ك لوپاڅبه را

   هم؟!

او د دوى ڼ السي كي كي آيتونو مباركوې په د -(41-48)

 :ىځور شوانداسي حالت 

 او د دوى حالت به حيرتناك وي، كله به په  ڼ السيكي

سوزنده لمبو كي وي، كله په تودو  جوشو اوبو كي او 

وي ړ وكله د تور او تود دود په سيوري كي چي نه به س

 به كومه گټه وررسوي.نه او 

 ټولني ړاندي په دنيا كي مترفين ول، د ې ودوى تر د

 .ړې وهړښت دوى ته رفاه او سوكالي ورپه برخه كجو

 نگار ې ټيد شرك په شمول په سترو سترو گناهونو ئ

 كولو.

 ې: آيا ويل به ئ ې انكار كولو اوله بيا ژوندون ئ

يا به راژوندي بو شډوكي او خاوري او ه وچي ومركله 

ړني پلرونه به هم بياراژوندي ږ لوماو آيا زمو ېږو؟!ك

   ؟!ېږيك
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 -30به،  ړني او وروستنيووايه: يقينًا چي لوم -45

شوي ړى ډ كته غونځي ميقات ي ورې معلومهرومرو د يو

 -32؛ ڼونكوېروتو دروغ گې تبيا به تاسو ا -31وي، 

ټي ېپلي خنو خ -33ړونكي وئ، حتمًا د زقوم له وني خو

 واوب اېشېدلود ې له پاسه ئ -34ډكوونكي، ې تر

څښونكي، څېر څښلو په د ښانو ږو اود ت -33څښونكي، 

ېلمستيا ځ د دوى مهمدا به د سزا او جزاء په ور -36

  وي.

ته  ّـ هللا كي رسول آيتونو مباركوې دپه  -(45-36)

ې چي د قيامت او بياژوندون منكرينو ته ښتنه شوسپار

 ووايي:

 په ځ به هرومرو هغه ور ړني او وروستنييقينًا چي لوم

 .ېټاكل تعالى ړى شي چي هللاډ ككي راغونټاكلي ځاى 

 ؛ حتمًا د زقوم ڼونكوېروتو دروغ گې تبيا به تاسو ا

ډكوئ، له پاسه ې ټي به ترېپلي خخخورئ، ېوه وني ترخه م

څېر څښلو په د ښانو ږو اوه څښئ، د هغو تې جوش اوببه ئ

 ړښت نه لري.ۍ اخته شوي وي او مچي د تندي په بيمار

 ځ د دوى همدا به د مكافات او مجازات په ور

 ېلمستيا وي. م
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)بيا پيدا كول( ړي يئ نو ولي پيدا كږ مو -30

مو پام ړه څه په اهغه د آيا  -38ښتينى نه بولئ، ر

ې آيا تاسو ئ -35وئ، څڅې( چي )په رحم كي ئړى ك

ږ په تاسو كي مو -60ځوونكي يو، ږ پنځوئ او كه موپن

 -61ونكى نشته، ېدړاندي كوږ او تر موړى مرگ مقدر ك

چي ستاسو په عوض كي ستاسو امثال راپيدا ې كي په د

ې چي نه پرړو پيدا كڼي كي مو په داسي بړو او ك

ښت پيدايړني او يقينًا چي تاسو د لوم -62ېږئ، پوه

 گوالي پوه شوي يئ نو ولي پند نه اخلئ؟!څرنپه 

  ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(30-62) 

 ړي يئ نو ولي پيدا ك الىتع هللا چي كي حال داسي په

ې خالق له څنگه د همدنه بولئ،  ېښتينرېدا بيا پيدا ك

 خپل بياژوندون محال گڼئ؟!!  لوري

  ې د چي تاسو ئ ىړمو غور كړه په اې ي نطفهغد آيا

ې يو وئ، آيا تاسو له هغڅپه رحم كي څېرمنو پلو مخ

 چي كي حال داسي تعالى؟ په ړوئ كه هللاړ ماشوم جوپبش

ې پرته له دكي ېدو وه ژوندي مخلوق په پيدا كتاسو د ي

 هم د هللا څڅوئ، دا نطفهچي يوه نطفه وډه نه لرئ بله ون

له لوري ستاسو په بدن كي او له هغو توكو  تعالى

ې خاوري نو ولي له دړي، پيدا كې ږي چي له خاورو ئړېجو

 گڼئ؟!ېدا محال پيدا كد انسان بيا 

  مرگ سنت چا ژوو كي دا د ټولو په انسانانو او

ډوئ؟ دا ځنگ مو وټاكلى او مقدر مر؟ ولي نشئ كولى ېښىا

او ړاندي مقهور يئ ې په وې د ارادچي تاسو ئڅوك دئ 

ناچار د مرگ هغه داعي ته لبيك وايئ چي د ده له لوري 

گڼئ چي ستاسو په ې عاجز له د تعالى مأمور شوى؟ ولي هللا

ڼي كي بې ي، په داسي نوړعوض كي ستاسو امثال راپيدا ك

د  چي كي حال داسي پهېږئ، پوهې چي نه پر يړپيدا كمو 

گوالى درته جوت شوى، ولي بيا ښت څرنپيدايړني لوم
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 گران او محال گڼئ، ولي پند نه اخلئ؟!  ښت پيداي

   

   

    

   

   

    

     

ې كرئ، چي تاسو ئړى پام كڅه ته مو آيا هغه  -63 

زرغونوونكي ږ ې رازرغونوئ او كه موآيا تاسو ئ -64

داسي چي ړو ې كډكي به ئړو مات مات كه وغوا -63يو؟ 

تاواني ږ )بيا به وايئ( مو -66هك پك شئ،  تاسو به

 .ړى شوي يوبلكي محروم ك -60شوي يو، 

كي د قيامت او  آيتونو مباركوې په د -(63-60)

څرگند او انكار ړاندي يو بل بياژوندون منكرينو په و

ښودل شوى او ورته ويل شوي: آيا هغه ېنه منونكى دليل ا

تاسو : دا ووايئې كرئ، چي تاسو ئړى پام كڅه ته مو 

ډه يوازي ې كي ستاسو ونپه د تعالى؟ رازرغونوئ او كه هللا

ښكلي او په يوه ړئ، تر خاورو الندي كې دومره ده چي دان

چا كار دئ؟ ولي ې بدلول د ټي او وني د هغسمسور بو

ستاسو سترگي د هغه نامرئي الس له ليدو عاجزي دي چي دا 

سمسور  گ پهډاټوكوي، سپېره ټي او وني له زمكي رابو

ټي ړي چي دا بووغوا تعالى هللاكه ورشو بدلوي؟!! ووايئ: 

څوك به ي؛ داسي چي تاسو ورته هك پك شئ ړكډكي مات مات 

چي د څه كولى شئ ې پرته بل ړي؟ تاسو له دې مخنيوى وكئ

: تاواني شوو، محروم ېدو وروسته ووايئچټي له وخپل پ

ه ې عبرتناكو صحنو لو!! آيا عجيبه نه ده چي د دشو

  ژوندون انكار كوئ؟!ليدو وروسته له بيا
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څښئ؟! ې چي تاسو ئ ىړپام ك آيا هغو اوبو ته مو -68

ږ ې موراكوزوئ او كه ئېځو له ورې آيا تاسو ئ -65

ړو؛ ې كې به ئړو تروكه وغوا -00راكوزوونكي يو؟! 

 نو ولي شكر نه كوئ؟

كي د خپلو  آيتونو مباركوې په د قرآن -(68-00)

څښي،  ېمخاطبينو پام هغو اوبو ته رااړوي چي دوى ئ

الندي راوروئ ېځو له ورورته وايي: آيا دا اوبه تاسو 

ړوي ېځو اې اوبه په ورڅوك د سمندر تروتعالى؟  او كه هللا

ږي اوبه راوروي؟!! آيا په څښاك خود ېځو او له دغو ور

ې چي په دڅوك مومئ پرته داسي  تعالى هللاټول عالم كي له 

 تعالى ېز ولري؟! كه هللاډه او اغڅه ونستر كار كي 

ېځو ې اوبه په ورنه ترو ځه يوسي،ي دا نظام له منړوغوا

څه به كوئ، ېږي ې اوبه وورږېځو خوبدلي شي او نه له ور

ولي د خپل منعم رب  څوك درته حل كوي؟ !!دا ستونزه به 

 شكر نه كوئ؟ 

  

   

  

   

     

  

   

   

    

، ې بلوئچي تاسو ئ ىړآيا هغه اور ته مو پام ك -01

ځوونكي ې ده او كه پنځولپنې ونه آيا تاسو ئ -02

ې او ځولهغه يوه يادونه گرږ مو -03ږ يو؟! مو

نو د خپل ستر رب د نامه  -04متاع، حاجتمنو ته يوه 

 تسبيح وايه.

كي يوه بل حقيقت ته د  آيتونو مباركوې په د -(01-04)

: آيا هغه ېې شوښتنه تراو دا پو ړول شوىمنكرينو پام ا

ې چي د اور په موخه ئړي پيدا كټي تاسو وني او بو

تعالى؟ چا  هللاړي كه سوزوئ، آيا د اور سون تاسو پيدا ك
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اور  ېښى؟خصلت اېدو د سوزاو ونو كي  ټوپه شنو بو

ډېر پرته ژوند ړتيا، له هغه ستاسو د ژوند يوه ستره ا

ېر خوراكونه داسي دي چي كه ډډېر درته گران، ستاسو 

ړلو محروم وئ، ستاسو ې له خواور نه وى نو تاسو به ئ

ېزل، ډږي چي د ېماشينونه هم په هغي انرژي او طاقت چل

ږي، دغه توكي هم ېراپيدا كېدو ټرول او سكرو له سوزپ

ټي نه وى نو ږي، كه وني او بوېپيدا كټو له ونو او بو

ه هم نه درلودل، كه اور راټرول او سكېزل، پډږ به مو

ې نه وى او انسان د هغه د بلولو او له هغه د استفاد

ېرو برخو كي به ډكولو توان نه درلودى نو د ژوند په 

څكله نه وو ې هيئنورو ژوو ته ورته وو، دا پرمختگ به 

د اور بلولو پر  ې برخمن دئ!!په برخه شوى چي نن تر

چي دا ستر نعمت ړئ درپه ياد ك تعالى مهال بايد هغه هللا

يديا ښار او ب، هغه نعمت چي د ړىك ېرزودرپې ئ

ې گړځانقوي او كمزوري حاجتمنو ته يوه ېدونكو او اوس

د چي د خپل ستر رب ې نعمت تقاضا دا ده متاع ده، د د

ې منزه او نامه تسبيح ووايئ او له هر عيب او نقص ئ

 څلى وبولئ.پېس

   

   

    

   

    

     

   

      

  -06 ړه كومپه موقعيتونو لونو نه؛ د ستورو  -03

بې  -00 ،ئپوه شستر قسم دئ كه  او دا خو يقينًا چي

كتاب پوښل شوي په  -08دا عزتمن قرآن دئ،  شكه چي

، څوك نشي مس كولىپرته ئې بل پاكانو له  -05كي، 

 زل شوى.د رب العالمين له لوري نا -80

ېدو پوهښه وونو د ښپه الر آيتونو مباركوې د د -(03-80)

 پاره بايد الندي مطالب په پام كي ولرو:ل

 منكرينو ادعاء او انگېرنه د )ال: نه( ړى د دلته لوم
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د ستورو په موقعيتونو )تم ې او بيا په وينا سره رد شو

دا شكه بې چي ې ويل شوي پسې او ورشوړه ايونو( لوځ

ړاندي چي وگورو د ې وتر د د ،دئ عزتمن قرآن پرتمين او

ړاو دئ او د څه تځ ځواب تر منې قسم او د هغه د د

 گواهي وركوي چي قرآنې څنگه پر دقعيتونه وستورو م

ځينو درنو چي ړو پرتمين كتاب دئ، بايد دا وضح ك

و ڼلى ا( كي )ال( زائد گ په )مفسرينو 

دا تعبير دوه وم، ړه كدئ: نو زه لوې دا تعبير ئ

ې چي ولي او په كوم دليل به ئدا  ۍړستونزي لري: لوم

څه ضرورت دئ؟ دوهمه ړلو ته گڼو؟ د زائد توري راوزائد 

ځايه ې كي د زائد او ناقص ادعاء كول ب دا چي په قرآن

ځيني كي نه زائد شته او نه ناقص.  جسارت دئ، په قرآن

نو ې دا ده: ئنور وايي چي دلته )ال( نافيه ده او معنى 

ېر ستوزمن دئ ډدا تعبير تر مخكني هم  زه قسم نه كوم!!

ې آيت كي آيت سره تعارض لري، په ورپسې پسورله ځكه 

ې ته هم يل شوي چي دا ستر قسم دئ، عجيبه ده چي دوى دو

صحيح او دقيق تعبير دا دئ چي په )ال( ړى!! پام نه دئ ك

په  د ستوروې پسې او ورسره د مخاطب ادعاء رد شو

پاره د شاهد او ې مطلب لې او د دړه شوموقعيتونو لو

پرتمين كتاب دئ. د  ي چي قرآنړاندي شوگواه په توگه و

ځلي انسان همدا اسلوب كاروي او ډېر خطابت په حالت كي 

څكله نه، داسي نه ده، زه ستا د ادعاء د وايي: نه، هي

پلي وينا په تأييد كي دليل او شاهد او د خلپاره رد 

ې همدا اسلوب كارولى. د النساء د سور دلته قرآن لرم،

 گورو: ې ته ورته اسلوب آيت كي د 75په 

    

   

  نو نه؛ ستا په رب قسم چي دوى تر ...

حكم ونه ړو كي شخ ځيومنپلپه ختا  چيهغه ايمان نه لري 

دا دئ چي په فال اقسم كي د هغو مفسرينو . حقيقت ځويگر

ې ئڼي او نه رأيه مضبوطه او دقيقه ده چي ال نه زائد گ

په معنى نيسي، بلكي د مخاطب د باور او  نفيد قسم د 

 .ې نيسيادعاء د نفي په معنى ئ

 راته جوته نو ځير شو مطالبو ته ټولو ې ې سوركه د د

دئ، او په د بحث اصلي موضوع قيامت سورې ې چي د دږي ېك

پاره د قيامت د اثبات ل څېرپه النجم  هم د كيې ې سورد
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 .شوېړه لويتونو موقع رپد ستورو 

 په  ېد قيامت د ستري واقع هپايسوره له سر ترا د

قسم  مخكي د قيامت د  دېتر  ړه تفصيلي بحث كوي،ا

ږ به له هغه آيا مونئې  ويل به چي كيځواب منكرينو په 

ډوكو بدل په خاورو او ه چي وېږژوندي كوروسته بيا را

 ؛يېږژوندي كرا همبه پلرونه ږ مخكني زمون آيا او شو

د ټول پلرونه به ته ويل شوي، هو؛ تاسو او ستاسو دوى 

بيا ورته ويل ، ئش كړىډ ځي ته راغونمعلومي ورقيامت 

ژوندون بيا ولې  ،ئړي يپيدا كږ شوي: تاسو خو مون

څو مهم ړه ه اپژوندون د بيا  پسې؟! ورئڼگيا نه رښت

 كوي: وړاندي  لئدال

  ژوندي مخلوق په يوه دا ستاسو د مني نطفه تاسو

 كه هللا؟ ئبدلو

  د دانه تاسو  شوېاو كرل  ېشيندل كي مكيزپه دا

 كه هللا؟ ئرازرغونو څېرپه  ټيبو

 كه هللا؟ ئځو اوبه تاسو رانازلوېدا له ور  

 ي ستاسكي  بارانونه ونشي او په بحر چيړي كه هللا وغوا

څوك څوك به باران وروي او  ،ديېږپر ېترو داسياوبه هم

 كوي؟   ېږه خواوب ېد بحر ترو ابه د

   تاسو ئې  ىټدا د سون ونه او بو ئ؛اور بلو چيتاسو

 كه هللا؟ كړيپيدا 

ه د بيا گڅن ؛وريگو گپلو سترپه خق ئدا حقا چيوك څ

ه گڅنښي؟ ېرانه او د نه منلو برگژوندون خبره ورته 

ټول ستر ستر كارونه د ده دا  چيڼي گعاجز  دېل هغه ذات

  ي؟ېږپه اراده ترسره ك

 چي ئورگ، شوېړه په مواقع لووروسته د ستورو  ېلد

په  كيمدار  پدېمدار لري،  بېل بېلځانته  ستورىهر 

 لهځي، پرته خوبلي خوا ته له انحراف يوې  ،ه توگهمنظم

، طلوع او غروب كويپرته و كېد وروسته مخكي ېبېشيوې 

ټول دا  ،فضاء كي ءانتهاپدې بې حسابه ستوري، بې  دا

؟ ساتي كيمدار خپل پل په خيو  څوك اداره كوي؟ څوك هر

ونكى او اداره كوونكى پراخ عالم ساتخور او د دې  آيا

 ړي؟ژوندي كتاسو بيا را چي ڼئگعاجز  لدې ذات

ورته ويل  دې تههم  كيآيتونو نورو و ډېرپه د قرآن 

كه دئ كار  رانگپيدا كول آسمانونو  د دې آيا چيشوي 
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 :فرمايي چيكول؟ لكه  بياژونديستاسو 

    

                                                                           

  66النازعات: 

ئې  ړجو چيكه آسمان دئ  ران كارگښت پيدايآيا ستاسو 

 ړ؟  ك

   

    

    

    

   56غافر:                                           

 ستر او ډېرت ښپيدايښت د خلكو تر پيدايد آسمانونو 

  ي.ېږپوهخو اكثر خلك نه دئ  كارلوى 

ځ د ځواب ترمنوروسته د دغه قسم او شرحي  ېلد

 :چيهغه دا  او يددل آسان پوهېوالي گڅرنپه ارتباط 

ژوندي كوي، د ړي بياراهللا تعالى به م چي واييقرآنكريم 

پل پل خپه خئې  هر يو چيه ستوري بې شمېر آسمانونو دا

دا عالم يو  چيشهادت وركوي  پدېي ېږساتل ك كيمدار 

لري، قرآن د ونكى پالاو ونكى واكمن ساتځقدير او 

 چي قرآن غه، دشوىل لېږهمدغه رب العالمين له لوري را

په حقانيت د ستورو مواقع د هغه كوي  دعوى خبري كوميد 

شي او د پوهېدى څوك قرآن هغه  پدېشهادت وركوي، خو 

 چي؛ هغه پاكانپاك وي، نا چيالس رسي ئې  هغه اسرارو ته

ړه او دماغ نده وي، د زگئې  عزائمي، نده وگئې  افكار

د  هغوىوي،  شوىړ جونده رزق روزي گله ئې  سلول سلول

د دوى  د، له قيامت يد دو عاجزپوهېقو له ئپه حقاقرآن 

ئې  لئكافي او قانع كوونكي دال چيانكار وجه دا نده 

وړاندي  ل نديئقرآن كافي دالښودل شوي، ېته ندي امخي 

ل د منكرينو د قانع ئدالخواره  كيعالم  پدېړي يا ك

ړه نده زگ، يگدنگدوى  پاره كافى ندي، برعكس دكولو ل

د باندي  حقيقت پدېكار او عزائم فنده اگ او او دماغ

 ځي.رگباور او ايمان مانع 

ړى نو درنو مفسرينو گمان كځيته مو پام وي چي ې د

چي له )كتاب مكنون( لوح محفوظ مراد دئ او له 

چي د اليمسه ې گېرلنورو داسي انځينو ، ې)مطهرون( فرشت

چي ځينو نورو بيا ويلي معنى په الس مسح كول دي، او 

دلته )ال( د نهي په معنى ده نه د نفي په معنى، گواكي 



 

 

 

 

 

                                                                                                                      واقعه ال 

   ې                                                                                                                            پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

458 

 څوك الس وروړيته به يوازي هغه  قرآنې دا ده: معنى ئ

ستونزي لري، د الفاظو ټول تعبيرونه چي اودس لري، دا 

مطلب دا دئ: د ستورو تم  صريح، واضح او له تكلف پرته

ې پرتمين دئ، هره وينا ئ گواهي وركوي چي قرآنځايونه 

او پرتمينه، په داسي مكنون )خوندي ساتل شوي(  درنه

د هغه اسرارو ته څوك بل  پرتهپاكانو له كتاب كي چي 

هغه چا ته ېدا په پيغام پوه الس رسى نه لري، د قرآن

ئې  افكار يچپاكان، ناممكنه نه ده چي پاك نه وي، 

 ړه او دماغ سلول سلولنده وي، د زگئې  ي، عزائمنده وگ

په د قرآن  هغوىوي،  شوىړ جونده رزق روزي گله ئې 

ي، د )مكنون( له لفظ په بشپړ د دو عاجزپوهېقو له ئحقا

ړل نه ږي چي د )اليمسه( مطلب الس وروېوضاحت سره معلوم

 شي. ېدى پوهې پاكان پري يوازي يعن بلكي الس رسى دئ،

په آيت كي داسي نه دي ويل شوي چي دا كتاب دي له 

بلكي ويل شوي له څوك نه مس كوي، پاكانو پرته بل 

نشي مس كولى، كه مس د الس څوك بل ې پاكانو پرته ئ

په معنى ونيسو نو د آيت معنى به داسي وي: له ړلو ورو

ړى!! داسي تعبير د واقع وروه څوك الس نپاكانو پرته بل 

ته الس  گورو چي هم پاكان قرآنږ عماًل موه ځكخالف دئ 

 ى شي او هم ناپاكان. ړورو

د رب العالمين له لوري په اتيايم آيت كي ويل شوي: 

ېر وضاحت ډټول مطالب په  قرآنې شوى، يعني د دنازل 

 چي دا كتاب د رب العالمين له لوري نازل شوى.ښيي سره 

ې ب خو دا چي د قرآن كتاب او مصحف ته په جنابت او

ړه ې اڅه دئ او فقهاء په دړلو حكم ۍ كي د الس ورواودس

  ږدو:ښېا مطالب ستاسو مخي ته كښه به وي د، څه وايي

ې دغو گمان كوي چي دا آيت د الشعراء د سورځيني 

 : ئآيتونو ته ورته د

    

     

    

                                                                                                                              

 212-210الشعراء: 

ښايي او ړى، او دوى ته نه او شيطانانو نه دئ راكوز ك

ړى ښه كگوېدو هم ې له اورچي دوى ئنًا ېدى، يقينشي توان

 شوي. 

ړخ خو دا تعبير د دغو آيتونو له الفاظو سره قطعًا ا
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، د الشعراء د ېل ديېل بړو مطالب بگوي، د دوانه ل

روح  چي دا قرآنړاندي ويل شوي وو آيتونتر دغو ې سور

شيطانانو نه دئ چي ړى، دلته ويل شوي االمين راكوز ك

اسي وينا چي ده دا نه ښايي سردوى له ړى، راكوز ك

ړاندي چي داسي كالم و يړاو كه احيانًا وغوا ړيړاندي كو

ېدو هم معزول له اورحتى ې دوى ئېدى، نشي توانړي نو ك

ښوونو ته او د هغه الر قرآنړى شوي. يعني كاو محروم 

و او څومره له فضيلتونړ شأن لري، څومره لوځير شئ، 

چي دا ې داللت كوي ه دپې ډك كالم دئ، حرف حرف ئمعنويت 

ې له هم ئ، كتاب دئ د رب العالمين له لوري نازل شوى

ې د او هم ئ روح االمين دئپوري حامل آسمان تر زمكي 

گه څنېر ستر شخصيت، څپه  ّـ هللا پر سر حامل د رسولزمكي 

چي دا عظيم الشأن كتاب به د شيطاني گمان كوئ 

 ى وي؟!!ړړ كځانه جوچا له په نتيجه كي يو القاءاتو 

چي دا شك درته څه داسي موندلي ې كتاب كي مو كوم دپه 

گه څنې ويونكى ئچي ښيي د هر كالم محتوى ړي. پيدا كرا

ې رحماني ده كه گالره ئتڅه مواصفات لري، شخصيت دئ او 

  شيطاني. 

په دغو آيتونو كي ويل شوي چي ې خو د الواقعه سور

ې پرنشي  څوكدا مكنون كتاب دئ او له پاكانو پرته بل 

  ېدى.پوه

درنو مفسرينو په اليمسه كي ال د نهي په معنى ځينو 

دا د نفي لپاره راغلى، د  چي كي حال داسي په نيولى

ړخ نه دوى تعبير د آيت له سياق و سباق سره قطعًا ا

گوي، دلته د آيت مخاطبين كفار او د آخرت منكرين دي، ل

 قرآند بحث اصلي موضوع د آخرت اثبات دئ، د پرتمين 

ې دا پسېښودل شوي، او وروينا او دالئل د دوى مخي ته ا

چي  ېدى شيپوهڅوك په دالئلو هغه  چي د قرآنويل شوي 

ړونه پاك وي، د معاندينو د انكار وجه د دوى ناپاك ز

كافي او قانع  نه دا چي قرآن او ناولي عزائم دي

  ړي.كړاندي كوونكي دالئل نه دي و

تالوت يا  كي د قرآن ۍې اودسپه جنابت، حيض او ب

ځيني ځ تر منړه د فقهاوو په اړلو قرآن ته الس ورو

 ې داسي دئ:اختالفات دي چي تفصيل ئ

ځ جائز نه ې اودسه لمونگه چي بڅناحناف وايي: لكه 

ړل جائز نه ته الس ورو دئ همداسي له اودس پرته قرآن
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 ېمگر دا چي هغه په غالف كي وي، ماشومان له ددي، 

لوستل ې ې لپاره ئې او نفاسجنب، حائض مستثنى كوي. د

 هم جائز نه گڼي.

ځه او طواف د امام شافعي مسلك رأيه دا ده: د لمان

 يكومپه ې ئړل يا الس وروې اودسه ېر مصحف ته بڅپه 

جلد، يا داسي  قرآنږل حرام دي، همداسي د ي الس راكاڼپا

 چي قرآنړل جائز نه دي ړي، غالف او صندوق ته الس وروڅوك

كومه برخه  ږي، كه د تدريس لپاره د قرآنېي ساتل كپه ك

. ړل جائز نه ديې وه هغه ته هم الس وروې ليكل شوپر تخت

ړلو لپاره الس ورود امام مالك مسلك دا دئ: مصحف ته د 

استاد ې شرط دئ، خو د تعليم او تدريس پر مهال ئ اودس

 او متعلم ته جائز گڼي، د جنابت په حالت كي د قرآن

ې پاره ترې لځه د دښجائز گڼي خو حائضه لوستل نا

 لري پاته نشي. كوي چي زياته موده له قرآن مستثنى

حنابله وايي: د جنابت، حيض او نفاس په حالت كي 

يا د هغه كوم بشپړ آيت لوستل جائز نه دي، خو د  قرآن

 قرآند هم څه ېر الفاظ ويل كه څبسم هللا او الحمد َّلل په 

لوستلو په موخه  قرآنكه دا د ځيوه برخه ده جائز دي؛ 

څ صورت كي ړل په هيې اودسه الس وروته ب نه وي، او قرآن

كوم آيت په كوم ليك يا كوم  خو كه د قرآنجائز نه دي، 

، ړل ممنوع نه ديكتاب كي ليكل شوى وي هغه ته الس ورو

ې مانع ېښودل شوى وي اخيستل ئڅه كي اپه كوم  كه قرآن

ړل پرته الس وروه له اودس نه لري، د تفسير كتابونو ت

ړ شو ې ته اڅوك د كوم ضرورت له مخي دهم جائز دي، كه 

ړي. ماشومان به هم ړي نو تيمم دي وكته الس ورو چي قرآن

 ړي.ته الس ورو د تعليم په وخت كي له اودس وروسته قرآن

لوستل او هغه ته  د اهل ظاهر مسلك دا دئ: د قرآن

څه هم انسان بې ، كه په هر حالت كي جائز ديړل الس ورو

ځه د حيض په ښپه حالت كي وي يا اودسه وي، د جنابت 

 77ړي جلد صفحه حالت كي وي، ابن حزم د المحلى په لوم

، د خپلي رأيي په تأييد ړىړه تفصيلي بحث كې اكي په د

ې دي: ړي او ليكلي ئړاندي كېر دالئل وگڼ شمې كي ئ

په ړلو رولوستلو او هغه ته د الس و فقهاوو چي د قرآن

او سنت له  ې هم د قرآنړي يو ئوضع ككوم شرائط ړه ا

وأما مس المصحف فان هغه وايي:  ېدى، مخي نشي ثابت

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 

ړه اپه ړلو ته د الس وروقرآن : او ضعيف مجهول وإما عن

دا چي جنب ته هغه استناد شوى چي په كومو رواياتو 

صحيح نه  ېئڅ يو هيړي ته الس وروقرآن جائز نه گڼي چي 

ې كبله چي يا مرسل دي، يا داسي صحيفه چي دئ، له د

، يا له مجهول كس روايت شوي او يا له اسناد نه لري

   ضعيف. 
له سنت دا ثابت دي چي د كفارو مشرانو  ّـ هللا د رسول

 الرحمن هللا هم بسمې ئځينو ليكونو كي ته په خپلو 

چي كوم ې هرقل ته ئځيني آيتونه، الرحيم ليكلي او هم 

 ليك استولى وو داسي وو:

سِْم هللاَِّ الرَّحْم ِن الرَّحِيِم . ِمْن ُمح مَّد  ع بِْد هللاَِّ و ر سُوِلِه ِإل ى )ِ 

تَّب ع  اْلُهد ى ، أ مَّا ب ْعُد س ال ٌم ع ل ى م ِن ا: ِهر ْقل  ع ِظيِم الرُّومِ 

ف ِ نِّى أ ْدُعوك  ِبِدع اي ِة اإِلسال ِم ، أ سِْلْم ت سْل ْم ، ُيْؤِتك  هللاَُّ أ جْر ك  

م رَّت يْنِ ، ف ِ ْن ت و لَّيْت  ف ِ نَّ ع ل يْك  ِإْثم  األ ِريِسيِّين  و  ) ي ا أ ْهل  

ب يْن ن ا و ب يْن كُْم أ ْن ال  ن ْعبُد   اْلِكت ابِ ت ع ال ْوا ِإل ى ك ِلم ة  س و اء  

ِإالَّ هللاَّ  و ال  ُنشِْرك  ِبِه ش يًْئا و ال  ي تَّخِذ  ب ْعُضن ا ب ْعًضا أ ْرب اًبا ِمْن 

 ُدونِ هللاَِّ ف ِ ْن ت و لَّْوا ف ُقوُلوا اشْه ُدوا ِبأ نَّا ُمسِْلُمون  (

 بسم هللا الرحمن الرحيم)

له خوا د روم مشر )هرقل(  ّـمحمد  د هللا د بنده او رسول

ې د هدايت متابعت كوي، لدچا دي سالم وي چي هغه په ته! 

وروسته؛ زه د اسالم بلنه درکوم، اسالم راوړه چي په امن 

شې، هللا تعالى به دوه برابره اجر درکړي، او که دي مخ 

اې د ړه وي، غا رپگناه به دي هم گرانو نو د بزړاوو وا

هغي کلمې خوا ته راشئ چي زموږ او  کتاب خاوندانو! د

 رابره ده او هغه دا ده چي له هللاتاسي ترمنځ شريکه او ب

پرته د بل چا عبادت ونکړو، هيڅ شى ورسره شريک نه 

کړو، او له موږ  هيڅ يو بل په خدايۍ ونه نيسي، نو که 

ړه نو ورته وواياست چي په دې شاهدان اوسئ ډډه وكئې 

 موږ مسلمانان يو(.چي 

ېرو راغلى: په دغو شمځلي ا روايت په بخاري كي دولس د

0  ،31  ،2681  ،2804  ،2541  ،2508  ،3104 ، 4333، 

3580  ،6260  ،0156  ،0341 

 ّـې آيتونه راغلي، رسول هللا درې ليك كي د قرآن په د

په  ،ږيكافرانو الس لگېډېرو د ې ليك به چي په دېدو پوه

لوستلو او قرآن كه د  ځي،پاى كي به د هرقل الس ته ور
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رسول هللا مس كولو لپاره اودس او د بدن پاكي شرط وى نو 

آيتونه نه وو قرآن په خپلو ليكونو كي د څكله به هي ّـ

د لوستلو او قرآن ټول ې آيتونه او ليكلي. يو آيت، در

پير نه لري، هغه رأيه قطعًا څ توپلوه هيړلو له الس ورو

توپير او تفاوت باور  كي پهې چي په دړ نه ده د منلو و

پاره اودس شرط گڼي، په ځه ليوازي د لمانقرآن لري، 

كي داسي كوم آيت نه مومو چي په صراحت سره ټول قرآن 

پاره اودس شرط څه لځه پرته د بل ې له لمانيا اشارتًا ئ

فرمايي چي انسان په جنابت سره نه  ّـرسول هللا گڼلى وي، 

  ېږي.نجس ك

 ع ْن أ ِبى ُهر ْير ة  
َّ
ل ِقي ُه ِفى ب ْعِض ط ِريِق اْلم ِدين ِة  ّـأ نَّ النَّبِى

 »و ْهو  جُُنٌب ، ف اْنخ ن سُْت ِمْنُه ، ف ذ ه ب  ف اْغت س ل  ، ُثمَّ ج اء  ف ق ال  
. ق ال  ُكْنُت جُُنبًا ، ف ك ِرْهُت أ ْن  «أ ْين  ُكْنت  ي ا أ ب ا ُهر ْير ة  

سُبْح ان  هللاَِّ ، ِإنَّ  »ه ار ة  . ف ق ال  ُأج اِلس ك  و أ ن ا ع ل ى غ يِْر ط  

 . «اْلُمْؤِمن  ال  ي ْنجُسُ 
ې سره د مدين ّـرسول هللا چي له روايت دئ  ّـله ابو هريره 

مخامخ شو چي پـه خپلـه په داسي حال كي الري كي ې په يو

ړى ې كـې لري شوى، نو تللى او غسل ئـجنب وو، نو پټ تر

ې ې اتــه ويلــي: چېــري وور ّـبيــا راغلــى او رســول هللا 

ويل: جنب وم، دا مي بده وگڼله چي لـه ې ابوهريره؟! وئ

 ّـرسول هللا ېنم چي پاك نه وم، ښكپه داسي حال كي تا سره 

پـه جنابـت ېږي، )نه وفرمايل: سبحان هللا! مؤمن نه نجس ك

، په هـر ړيني سرهۍ سره او نه په مې اودسسره، نه په ب

كه د جنابت په حالـت  حالت كي له معنوي پلوه پاك دئ(،

څښـاك سره ناسته جـائز وي، خـوراك او  ّـرسول هللا كي له 

قـرآن خوراك په بسـم هللا پيلـول جـائز وي نـو جائز وي، 

 ّـولي ناجائز وي، عبدهللا بن عباس ړل به لوستل او الس ورو

تالوت جائز گڼـي او قرآن په حالت كي د د جنابت او حيض 

تـالوت )په ژبـه( ي دئ ړه كچي ستا په زقرآن وايي: كوم 

د رأيـي  ّـې ولي ناجائز وي؟! كه د عبدهللا بن عبـاس به ئ

ړل بـه ولـي الس ورونـو جـائز وي لوسـتل قرآن مطابق د 

ړلو اهميـت زيـات دئ كـه د ناجائز وي؟!! آيا د الس ورو

      تالوت؟!

 ي د قرآنكي داسي نص موندلى چقرآن ما نه په 
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او نه  ې ثابت شيترلوستلو او تالوت لپاره د اودس شرط 

ړه مي د ابن حزم رأيه ې اپه سنت كي، په د ّـ هللا د رسول

چي په ې سره له دې، نده موندلټولو مضبوطه او مستتر 

ابن حزم په ورسره موافق نه يم. كي مواردو نورو ډېرو 

ېر څخپلي رأيي كي يوازي نه دئ؛ د ابن قيم جوزي په 

ام وي چي دا مو هم پې ته ته رأيه لري، د علماء هم ده

له لوستلو او تالوت محروموي، غوره  قرآند خلك ډېر شرط 

ښووني عمل وشي چي ې الرپه د ّـ هللا دا ده چي د رسول

  فرمايي: تل دي ژبه د هللا په ذكر لمده لره. 

قال لرسول هللا  ع ْن ع بِْد هللاَِّ ْبِن ُبسْر  ، ق ال  : ج اء  أ ْعر اِبيَّا

ِإنَّ ش ر اِئع  اإِلسالِم ق ْد ك ثُر ْت  !ا ر سُول  هللاَِّ ي   صلى هللا عليه وسلم:

َّ ف أ خْبِْرِني ِبأ ْمر  أ ت ش بَُّث ِبِه ق ال  : ال ي ز اُل ِلس اُنك  ر طْبًا 
ع ل ي

 ةمصنف ابن ابى شيب  ِبِذْكِر هللاَِّ ع زَّ و ج لَّ 

ته  ّـډوال رسول هللا له عبدهللا بن بسر روايت دئ چي يو بان

ښووني راباندي ! د اسالم الرې ويل: يا رسول هللااو وئراغى 

ړم، ې عمل وكچي پرښيه ې دي داسي يو كار راوزياتي شو

   تل دي ژبه د هللا په ذكر لمده لره. ې فرمايل: وئ

ځينو رواياتو ته په پام سره ې ته ورته او دې د

په بيت الخال كي څوك چي كه علماوو دا هم ويلي 

 ويلى شي.الحمد َّلل ږي وپړنچې

  

    

   

   

ې اعتنائي كوونكي ړه بپه ا قرآنې نو آيا د د -81

چي تاسو ځوئ او دا خپله روزي )برخه( گر -82يئ، 

 تكذيبوونكي وئ؟ې( )ئ

ښتل له منكرينو پو كي آيتونو مباركوې په د -(81-82)

كريم او پرتمين ې آيا عجيبه نه ده چي تاسو د دشوي: 

ې ستري الهي ې اعتنائي كوئ؟ آيا د دړه بپه ا قرآن

څه څ ډكي لمني هيښوونو پېرزويني له پراخي او له الر

نشئ ترالسه كولى، يوازي دا مو په برخه شوي چي د قيامت 

ت دئ هغه ومره كم بخړئ؟! څد هغه وينا تكذيب كړه په ا

 ې ستر الهي نعمت محروم وي.چي له د
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او هغه  -84ږي ېستوني ته ورس (سا)چي نو كله  -83

او موږ هغه ته تر  -83گورئ،  (ورته)تاسو مهال 

نو كه  -86ېر ورلنډ وو خو تاسي نه وينئ. ډتاسو 

ې ستنه ئ -80ته منقاد نه يئ )الهي حكم( تاسو دين 

  ښتيني يئ.ړئ كه رك

الندي مهمي خبري مباركو آيتونو كي ې په د  -(83-80)

 :ېېښودل شومخي ته ا زموږ

  مقهور  په وړاندي ېد اراد تعالى هللاكه تاسو د هغه

نو كله ژوند واكمن دئ، گ او چي د مراو محكوم نه ياست 

په حالت  يړى د نزعچي ستاسو روح ستوني ته ورسېږي، م

پل ژغورئ، خگ وچي هغه له مرڅه مو دا وي ، هئگوركي 

دا د وتو كه كولى شئ ، نو ئړر وپه كاټول توان طاقت 

گه ځوئ، دا عزيز مو له مرگررته وېكي روح ب په حال

 !!ئني ييښتژغورئ كه رو

  چي ئ ډ يته راغون پل هغه عزيز خواخچي كله د تاسو

چي هغه له  ئپه حال كي وي او دا تمنا كوروح ئې د وتو 

ړى شي، څه نور مهلت وركږه ږ تر لژغورل شي يا لگ ومر

خو  ي،ځوو ۍپه آساناك حالت بدل او سا ئې يا ئې دردن

او بې  ۍهيلنافقط د يوه تمنا مو هم نشي ترسره كېدى، 

 ئ،گورپه حال كي د ده سخت حالت ته حيران حيران ۍ وس

وخت كي هللا جل شأنه همدلته، د ده خوا چي پدې شئ پوه 

 ې او قريب وي. ږدته، تر تاسو هغه ته ن

  كي  ېغلطي عقيد په خپليكه له خداى منكر انسان

مقهور او محكوم نه  په وړانديد هغه رب  وى او ىنيښتر

چاره به ئې گ ړه كوي نو د مرپرېكژوند گ چي د مروى 

 .وه ېډولځنړه به ئې پرېكد دغه قاهر ذات  او وه ېړك
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  كه تاسي د هللا د ارادې په وړاندي محكوم نه يئ، د

هغه  مكافات او مجازات هغه سنت )دين( چي هللا وضع كړى،

كه ېښي، سنن او ضوابط چي هللا جل جالله په دې عالم كي ا

تاسو د هغه په وړاندي محكوم نه يئ نو كله چي ستاسو 

كه رښتيني ړئ روح ستوني ته ورسېږي بېرته ئې ستنه ك

ياست؟ ستاسي مرگ په دې داللت كوي چي د يوه چا د ارادې 

په وړاندي محكوم يئ، نه غواړئ په مرگ محكوم شئ، 

ان نه غواړي په زړښت محكوم شي، د هغه قوتونه او انس

ختم شي او كله چي د خپل قوت كمزوري يا استعدادونه 

څوكي او معراج ته ورسېږي بېرته دي په زوال ړي لو

محكوم شي، نه غواړي له مرگ سره مخامخ شي، خو څه چاره 

لري؟ دا چي كله ستا روح ستوني ته ورسېږي له بېرته 

دا ثابتوي چي ته د يوه چا د  ؛عاجز يېې ستنولو ئ

ارادې په وړاندي محكوم يې.  كه داسي نه وي نو بېرته 

 ړئ كه رښتيني يئ. ې ستنه كئ

تعالى  چي هللاځل بيا ويل شوي يو لكه چي گورئ دلته 

ې د ې وي، هم د ده په ژوند كي او هم ئږدانسان ته ورن

گ په وخت كي، د آيت په پاى كي ويل شوي )و لكن مر

ېر وضاحت ډپه ې فقرې رون: خو تاسو نه وينئ( له دالتبص

ې ږ ئهملته حاضر وي خو موتعالى  چي هللاېږي سره معلوم

په  تعالى چي هللاړي كار وكنې اله دڅوك كه نشو ليدلى. 

ږ ته ړي موږ تر غازموږ سره دئ، ځاى كي له موهر 

ې ئو آيتونگندو څرله داسي  قرآننو د ې دئ، ږدران

دوى  په كي نشته.ډول تأويل مجال څ يد هچي  ړىانكار ك

ړاندي مكان او په و تعالى هللاد چي ږي ېپوهې نه په د

، زمان، فوق او تحت، ماضي او مستقبل، شاهد او غائب

چي ټول نسبي مفاهيم دي مطرح نه دي، دا ې او لري ږدن

 ړه صدق كوي. په ايوازي د مخلوق 
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نو  -85ډلي وي، نو كه هغه د مقربينو له  -88

ې )به ئ ډك جنتگالن او له نعمتونو  ږمهوږهوسايي، خو

ډلي وي له  (اصحاب اليميند بختورو )او كه  -50 وي(

بختورو له لوري سالم  نو )ورته وبه ويل شي( تا ته د

، ډلي ويگڼونكو له درواغ الروركو او كه د  -52دئ، 

اوبه  ېېدونكټې خو( تودې)ئېلمستيا به منو بيا  -53

چي دا يقينًا  -53ځول، او په دوزخ كي غور  -54وي، 

نو د خپل ستر رب د نامه  -56يو يقيني حقيقت دئ، 

  تسبيح وايه.

ې تتمه او ې سورد د كي آيتونو مباركوې په د -(88-56)

او په آخرت كي د يادو  ېږيځلړاندي په وږ خالصه زمو

 ځوروي:حالت داسي انډلو دريو 

  هوسايي، ې هلته به ئ ډلي ويچي د مقربينو له څوك

 په برخه شي. ډك جنتگالن او له نعمتونو  ږمهوږخو

  ډلي وي نو ورته وبه ويل شي: له هغه چي د بختورو

 سالم دئ.تا ته د بختورو له لوري 

 په ډلي وي نو گڼونكو له ېروتو درواغ او هغه چي د ت

او په دوزخ ږي ېې استقبال كاوبو به ئ وېدونكټخوتودو 

 ږي.ېك ځولكي به غور

  چي د دغو دريو څه ې كي راغلي او ې سورچي په دڅه

يقيني حقيقت دئ، داسي حقيقت ړه دلته ويل شوي په اډلو 

ړ حقيقت، ور كولو وچي د يقين او باور تقاضا كوي، د با

ې حالتونه او د يقين در ږي. قرآنېهرومرو به همداسي ك

ن، علم اليقين او عين يښيي، حق اليقراړاوونه پ

څه باور كولو ته حق د دالئلو له مخي په اليقين، 

څه په يوه اليقين وايي، د شواهدو او آثارو له مخي 

 په خپلو سترگو ليدولو ته علم اليقين وايي او وباور ك
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سره په هغه باور كولو ته عين اليقين وايي، مثالونه 

ځوس ئ چي پنړه اورپه اڼۍ ې ماې دا دي: تاسو د يوئ

په سيمي كي ې او ړه شوښتو جوله خامو خړاندي كاله و

ۍ ڼځان سره وايئ: دا ماېدلي نو له ېر بارانونه هم ورډ

ې ته حق اليقين وايي، ې وي، دې شوږدېدو ته نبه نسكور

ې ښتي ئځيني خې گورئ چي ږدڼۍ له ناو ماځئ هلته ور

پاى ته ې ږئ چي عمر ئېې ته رسې نتيجې دي نو دېوتپررا

ځي وروسته څو ورې ته علم اليقين وايي، خو ېدلى، درس

ې د ؛ېۍ نسكوره شوڼپه خپلو سترگو گورئ چي مااو  ئځور

 ته عين اليقين وايي. 

 حقيقت ې نو د خپل ستر رب د نامه تسبيح وايه، د د

او ې چي د خپل ستر رب د نامه تسبيح ووايضا دا ده تقا

 .ېڅلى وبولپېې منزه او سله هر عيب او نقص ئ

په يوه روايت كي داسي ړه ې د آخري آيت په اې سورد د

 راغلي:

 هللاَُّ ع ْنـُه أ نَّـُه ق ـال  : ل مَّـا 
 
ِّ ر ِضى

ع ْن ُعْقب ة  ْبنِ ع اِمر  اْلجُه ِنى

 »:ّـر بِّك  اْلع ِظـيِم( ق ـال  ل ن ـا ر سُـوُل هللاَِّ  ن ز ل ْت )ف س بِّْح ِباسْمِ 
. ف ل مَّا ن ز ل ْت ) س بِّحِ اسْم  ر بِّك  األ ْعل ى( «اجْع ُلوه ا ِفى ُرُكوِعكُمْ 

 البيهقي.«اجْع ُلوه ا ِفى سُجُوِدُكمْ  »ق ال  ل ن ا :

چي وايي: كله چي دا آيت روايت دئ  ّـله عقبة بن عامر 

ږ ته مو ّـ هللا نو رسول ْح بِاسِْم ر بِّك  اْلع ِظيِم()ف س بِّ نازل شو 

په خپلو ركوع گانو كي وايئ، او كله چي دا وويل: دا 

په ې ويل: راته وئ ) س بِِّح اسْم  ر بِّك  األ ْعل ى(آيت نازل شو 

 ې وايئ.خپلو سجدو كي ئ

 ّـ هللا چي رسولېږي ې ته ورته آيتونو معلومې او دله د

اخيستي، نه يوازي ركوع،  ه قرآنڅه لځه هر د لمان

ې او ركوع تسبيحات سجده، قيام، قرائت ... بلكي د سجد

 .هم

 

سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الحديد

 ژندنه:پېې د سور

يت آ 65دئ چي له )الحديد( ې نوم رسوي مباركې د د

د ې ئآيتونو فواصل د ، آيتونه لري 61اخيستل شوى، 

ځم آيت الحكيم(، د دوهم آيت )قدير(، د پن)آيت  ړيلوم

، او د اتم آيت )المؤمنين(، ته ورته دي، (االمور)

ېدلى خو دا له په )عذاب( پاى ته رسې ديارلسم آيت ئ

ه )الغرور( پاى ته پړه ړلى دئ او دواې آيت سره تپسور

ېدلي پاى ته رس( فاسقون)الونه په آيت 66او  67ږي، ېرس

مد  ږغد د آيتونو  ږ لري.چي )االمور( ته ورته وزن او غ

ږ او وزن ه پوري غړپه ز ېر ښكلى اوډته ې سورر زو ج

هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئاوآيتونو ړى، د ورك

ې د سور .ل شويكي نازكلونو ځنيو مني دور په دنچي د م

هغي ې له چي دا سوره د حديبيېږي لسم آيت معلومله 

په ې د فتح مبين ئ چي قرآن ېنازله شووروسته  يصلح

 نامه يادوي.

....      

    
    

    
     

    
      

ړى او ې انفاق كړاندي ئ.... ستاسو هغه چي تر فتحي و

ې له گېدلي )له نورو سره( برابر نه دي، دوى د درججن

ړى او ې انفاق كې وروسته ئپلوه تر هغو ستر دي چي تر

په ړې، او هللا  له هر يوه سره غوره وعده كگېدلي، او هللاجن

 ې كوئ.  ښه خبر دئ چي تاسو ئڅه هغه 

ځي چي متعارض روايات هم مخي ته را يځينړه ې اپه د
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ځيني ، كال ړيد بعثت په لوم ې نزولسور ېې د دځيني ئ

په اولسم كال كي گڼي، روايات ځيني كال او  څلورمپه 

  داسي دي:

له خپل پالر روايت كوي چي عبد هللا عون بن عبدهللا بن سالم 

ځ چي ې تر مند دېدو او د مسلمانږ بن مسعود وويل: زمو

)أ ل ْم ي ْأِن ِللَِّذين  آم ُنوا أ ْن ت خْش ع  ې آيت سره هللا په د

 ) . څلور كاله ولو يوازي ړږ معتوب كموُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر هللاَِّ

كال نازل  مڅلورگواكي دا آيت په مكه كي او د بعثت په 

   شوى.

د ږ زموته منسوب بل روايت وايي:  ّـعبد هللا بن مسعود 

ړ ږ عتاب وكځ چي هللا پر موې تر مند دېدو او مسلمان

تر هغه چي دا آيت ې ې وېري شومياشتي تڅلور يوازي 

)أ ل ْم ي ْأِن ِللَِّذين  آم ُنوا أ ْن ت خْش ع  ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر نازل شو 

)  !!هللاَِّ

د نزول له پيل  چي د قرآنته منسوب روايت وايي  ّـانس 

)أ ل ْم ي ْأِن ِللَِّذين  اولس كاله وروسته دا آيت نازل شو )

) ې متعارضو ، په دآم ُنوا أ ْن ت خْش ع  ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر هللاَِّ

ځكه چي ړ نه دئ، دا ې هم د اعتبار ورواياوتو كي يو ئ

يتونو له ې له متن، محتوى، اسلوب او د آد سور

چي دا سوره په مدينه ېږي ږدوالي په وضاحت سره معلوماو

 ې.ې وروسته نازله شوكي او د الفتح له سور

 تعالى د هللاړيو آيتونو كي ې په لومې مباركي سورد د 

ې او پيغمبر ئ تعالى پر هللاې ځيني صفات بيان شوي، ورپس

ې، د ړى شوپه الر كي انفاق ته بلنه راكايمان او د هللا 

په آخرت كي د ې ږي، ورپسېتفصيلي بحث كړه انفاق په ا

ځور شوى، بيا مؤمنانو ته مؤمنانو او منافقينو حالت ان

چي د هللا د ېدلى وي چي اوس بايد هغه وخت رارسويل شوي 

ړونه سره ستاسو زېدلو د آيتونو په اور نامه او د قرآن

ږي، بيا د آخرت په پرتله د دنيايي ژوند معنوي ړېپوو

د ې څېړل شوى، ورپسڼي كي ېزناكي بډېري اغپه ت ښارز

دعوت خالصه او د د  ّـ، بيا د پيغمبرانو ېبخل يادونه شو

ښيي په پاى كي هغو ته چي د ږ ته رادوى د بعثت موخه مو

د ايمان  تعالى پر هللاې ئړاندي تر بعثت و ّـ هللا رسول

ړى! له هللا ې راوچي ايمان ئې هغو ادعاء كوله ويل شوي: ا

ې ايمان ، د دړئېږئ او د ده پر پيغمبر ايمان راورېوو

تاسو ته د خپل رحمت دوه سهمه او  تعالى هللاله امله به 
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، هم د مخكني ايمان اجر او هم د نوي ايمان ړيركدبرخي 

په ې چي په مرسته ئړي به درپه برخه كڼا اجر، داسي ر

ښه او بد سره ى شئ، حق او باطل او ړسم لوري تگ وك

ښونكي رب له مهربان بختاسو ته به د او شئ،  ړىتفكيك ك

 .يښنه وشبخلوري 
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كي دي د هللا تسبيح  زمكي او چي په آسمانونوڅه  -1

 او د آسمانونو -2وايي او هغه باحكمت عزتمن دئ، 

ټولواكي د ده ده، ژوند وركوي او مرگ وركوي  زمكي

 ړى دئ اودى هم لوم -3څه توانمن دئ، او هغه په هر 

څه دى په هر ټ، او گند دئ هم پڅرم وروستى، هم ه

په ې زمكه ئ او دى همغه دئ چي آسمانونه -4پوه دئ، 

او بيا پر عرش برابر شو،  لړكي پيدا كځو شپږو ور

په ځي او چي په زمكي كي ننوېږي پوهڅه هم په هغه 

چي له څه هم ځي او په هغه ې وچي ترڅه هم هغه 

ړ چي په كي لوه هم څپه هغه ږي او ېښته كآسمان راك

چي تاسو وئ درسره دئ، او ځاى كي ځي، او هغه په هر 

د  -3 ې كوئ.ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئڅه هللا د هغه 

ټولواكي د ده ده، او چاري د هللا  زمكي او آسمانونو

ځ كي ننباسي او شپه په ور -6 ېږي،لوري ته ستنول ك

 ځ په شپه كي ننباسي، او هغه د سينو په شته ووور

   پوه دئ.ښه 

داسي معرفي  تعالى كي هللا آيتونو مباركوې په د -(1-6)

 شوى:

  په عبادت د هللا دي كي  زمكي او چي په آسمانونوڅه

بوخت دي او هغه له هر عيب او نقص منزه گڼي، د حال او 

  باحكمت عزتمن دئ. تعالى قال په ژبه وايي چي هللا

 څه د ده ر هټولواكي د ده ده،  زمكي او د آسمانونو

 ې له ده سره دئ.دي، واك ئ

  ږي، ژوو ته ېړه د ده له لوري كېكپرژوند او مرگ د

 ې په مرگ محكوموي.ېرته ئبوند وركوي او دى ژ

  څه توانمن دئ، په هر 

 څه نه وو.څ ړاندي هيتر ده وړى دئ دى لوم 

  ؛ځيځه څه له منله ده پرته به هر ، دئ وروستىدى 

له څه م او په هغه كي هر پاته دئ. دا عاليوازي دى تل

داسي چي ځي، ځه ېرته به له منست پيدا شوي، بېعدم او ن

ې بيا به ئڅه نه وي پاته، څ پرته به هي تعالى له هللا

ڼي كي راپيدا كوي، په نوي عالم كي ې بپه نو تعالى هللا

به جنتيان په جنت كي تلپاته وي او دوزخيان په دوزخ 

سره كوم تعارض نه لري  ېكي، هغه خلود او تلپاينه له د
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دا هم وايي چي دوى  اول او آخر دئ، قرآن تعالى چي هللا

ې ئ تعالى به په جنت او دوزخ كي تر هغه وي چي هللا

 ړي، يعني د دوى هغه خلود ذاتي نه دئ بلكي د هللاغوا

  له لوري دئ. تعالى

  د ده د څه كي هر لوري ته او په هر  ،گند دئڅردى

ې گور ئسترږي او ېځلي له ورايه ښقدرت او شته والي ن

ته مو پام وي چي دلته ظاهر د باطن په مقابل  ېگوري. د

نشو  په بله معنىې گند پرته ئڅركي راغلى، له 

هغه رأيه صحيح نه ده چي د قاهر او برالسي په  اخيستلى،

 ې نيسي. معنى ئ

  ې د ليدو توان نه گي ئڅ سترداسي چي هي، دئ ټپدى

 لري، 

  ې پټ دئ او څه ترنه په زمكي كي دئ، پوه څه په هر

نشي ړاندي څه د ده د علم په وڅ نه په آسمانونو كي، هي

 .ېدىحجاب ك

 او  لړكي پيدا كځو په شپږو ورې زمكه ئ او آسمانونه

 او هم د آسمانونو تعالى يعني هللابيا پر عرش برابر شو، 

ړي او هر ې پيدا كڅه ئهر ټولواك، خالق دئ او هم  زمكي

تر واك الندي دي او د ده حكم ته منقاد دي، دا  څه د ده

 ې مالك او حاكم.عالم د ده ملك دئ او دى ئ

  په ځي او چي په زمكي كي ننوېږي پوهڅه هم په هغه

چي له آسمان څه هم ځي او په هغه ې وچي ترڅه هم هغه 

يعني ځي، ړ چي په كي لوڅه هم په هغه ږي او ېښته كراك

ړى بلكي د عالم ذره پيدا كلم ټول عانه يوازي  تعالى هللا

چي په زمكي ړه دانه هغه وذره د ده تر رعايت الندي ده، 

هر ځي، د باران چي له زمكي راوټى هغه بوځي، كي ننو

ړ او د اوبو هغه بخار چي لوېږي، چي له آسمان ور كىڅڅا

په حكم، اراده او رعايت سره  تعالى ځي، ټول د هللا

   ،ږيېكاو ترسره  ځتهرامن

 تاسو سره دئ، له ځاى كي ر په ه 

  ې كوئښه ليدونكى دئ چي تاسو ئڅه د هغه، 

  ټولواكي د ده ده، او د  زمكي او آسمانونود

 ېږي،چاري ده ته راجع كټولي عالم 

 ځ په شپه كي ننباسي، ځ كي ننباسي او ورشپه په ور

 ځي،ځي راپه اراده ځ د ده شپه او ور
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  سينو كي  پوه دئ چي د خلكو پهټولو هغو اسرارو په

  پټ دي.

  

  

   

    

   

    

     

  

  

    

     
ړئ او له راوپيغمبر ايمان پر هللا او د ده پر  -0 

ځاى په هغه كي ې چي تاسو ئړئ څه انفاق وكهغه 

ړي يئ، نو چا چي ستاسو له ك)د نورو وارث( ناستي 

ړ دوى ته ستر اجر ې وكړ او انفاق ئډلي ايمان راو

ړئ چي پر هللا ايمان نه راودرباندي شوي  څهاو  -8دئ، 

پيغمبر تاسو بلي چي پر خپل رب ايمان  چي دا حال

ترالسه ې ستاسو ژمنه ئ چي كي حال داسي پهړئ او راو

   كه مؤمنان يئ. ؛ړېك

كي خپلو مخاطبينو  آيتونو مباركوې په د قرآن -(0-8)

  ته وايي: 

  ړئراوپيغمبر ايمان پر هللا او د ده پر، 

 تاسو په  تعالى پلو هغو شتمنيو انفاق كوئ چي هللاله خ

نورو تاسو ته په ميراث ړي يئ، له كځاى ناستي هغوى كي 

، دا ستاسو ې ديتاسو ته سپارل تعالى هللاې، او پاته شو

ځي څو وراصلي ملكيت نه دئ، د هللا له لوري يو امانت دئ، 

تاسو ته سپارل شوى، د اصلي مالك د خليفه او نائب په 

 گه،  تو

 ړ دوى ته ې وكړ او انفاق ئايمان راو له تاسو چي چا

 ستر اجر دئ، 

  چي دا حالړئ چي پر هللا ايمان نه راوڅه درباندي شوي 
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پيغمبر تاسو ته بلنه دركوي چي پر خپل رب ايمان 

 .ړئراو

  ښتنه كوي، ې غوچي ستاسو ايمان ئڅه نه كوئ ولي هغه

ړې نه ترالسه كپيغمبر له تاسو دا ژم چي كي حال داسي په

ه سم به عمل كوئ، د ښتنو سرچي د خپل ايمان له غو

چي د هللا او ړې ده ځي تاسو دا ژمنه كړۍ ورايمان په لوم

څوك چي ېدى د ده د پېغمبر اطاعت به كوئ، داسي نه شي ك

په عمل كي دي د خپل ايمان خالف دي حقيقتًا مؤمن وي او 

   ړي.عمل وك

ڼي كي د اغيزناكي ب ې اوښكلېري ډالندي روايات په 

 ږدي:مخي ته  ږدا مطلب زمو قرآن

 
ُّ
  ِمْنه ا  » ّـع ْن ع اِئش ة  أ نَُّهْم ذ ب حُوا ش اًة ف ق ال  النَّبِى

م ا ب ِقى

  ِمْنه ا ِإالَّ ك ِتُفه ا. ق ال  «
  ُكلُّه ا غ يْر   ». ق ال ْت م ا ب ِقى

ب ِقى

  الترمذي .«ك ِتِفه ا 

 وه )اوې ړږه ذبح كېوى يوه مروايت دئ چي د ّـې له عائش

په مستحقينو ښه ټوله غوې نوره ې پرته ئوږاې له يو

ې ې پاته شول؟ هغڅه تروفرمايل:  ّـ هللا ې وه(، رسولېشلو

ې پاته څه نه دي ترې پرته بل وږاې له يوورته وويل: 

 ې پرته. ږپاته شول له اوټول فرمايل: ې شوي، وئ

 تعالى د هللا پاته شول چيڅه يعني په حقيقت كي هغه 

 په الر كي وقف شول.

  ّـُهر ْير ة   ىأ بُ عن 
ِّ
ف ق ال  ي ا  ّـق ال  ج اء  ر جٌُل ِإل ى النَّبِى

أ ْن ت ص دَّق  و أ ْنت  ص حِيحٌ »ر سُول  هللاَِّ أ ىُّ الصَّد ق ِة أ ْعظ ُم أ جًْرا ق ال  

ُل ح تَّى ِإذ ا ش حِيٌح ، ت خْش ى اْلف ْقر  و ت ْأُمُل اْلِغن ى ، و ال  ُتْمهِ 

ب ل غ ِت اْلحُْلُقوم  ُقْلت  ِلُفال ن  ك ذ ا ، و ِلُفال ن  ك ذ ا ، و ق ْد ك ان  

 بخاري او مسلم «ِلُفال ن  

ته راغى  ّـ هللا رسولړى چي يو سروايت دئ  ّـله ابوهريره 

ټولو ې اجر تر هللا! د كومي صدق رسولې ويل: يا او وئ

په داسي حال كي صدقه دا چي ته ې فرمايل: زيات دئ؟ وئ

ې، د ږېېرې، له فقر وې( حريص و)پرې، چي روغ وړې ورك

كوه چي سا ستوني ته  ډ مهځنې، تر هغه هيله لري شتمن

ږي بيا ووايي: د فالن لپاره دا او د فالن لپاره ېورس

  عمالً د فالني شوى. چي كي حال داسي دا، په
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ي ُقوُل  »ق ال   -لى هللا عليه وسلمص-ع ْن أ ِبى ُهر ْير ة  أ نَّ ر سُول  هللاَِّ 

اْلع بُْد م اِلى م اِلى ِإنَّم ا ل ُه ِمْن م اِلِه ث ال ٌث م ا أ ك ـل  ف ـأ ْفن ى 

أ ْو ل بِس  ف أ ْبل ى أ ْو أ ْعط ى ف اْقت ن ى و م ا ِسو ى ذ ِلك  ف ُهـو  ذ اِهـٌب 

 .«و ت اِرُكُه ِللنَّاسِ 
وفرمايل: بنده  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابو هريره 

ده ته د  چي كي حال داسي وايي: زما مال، زما مال، په

 ځهې دي او له منړلي ئگوني دي: هغه چي خوې خپل مال در

ې دي، او ړي ئړه كې دي او زاړي، هغه چي اغوستي ئې وئ

ساتلي، له ې ښلي او خوندي ئې( بخهغه چي )د هللا لپاره ئ

ې ئ او خلكو ته ئپرته نور داسي دئ چي هغه تلونكى دې د

 نكى. وېښودپر

    

   

  

    

    

    

څرگند آيتونه ې دى همغه دئ چي پر خپل بنده ئ -5

د نور لوري ته وباسي،  چي تاسو له تياروړل نازل ك

   .دئلوروونكى  مهرباناو يقينًا چي هللا پر تاسو 

ستري ې يو تعالى كي د هللا آيتونو مباركوې په د -(5)

 تعالى او هغه دا چي هللا ړول شوىپام اږ پېرزويني ته زمو

گند څرښووني لپاره د خپل پيغمبر په الس ږ د الرزمو

چي پاره ې ل، د دږلېراولښووني او احكام آيتونه، الر

په تياره كي ږ موي ته وباسي، رله تيارو د نور لوږ مو

ښه ، ښمن، مفيد او مضر، دوست او دځان او جهانوو، د 

څوك مو مخه ړ وو چي ې ته اپېژندو عاجز او داو بد له 

ڼا چي په رړي په الس كي راكړي او داسي مشعل ښانه كرو

لوروونكى  مهربانځو، ې له تيارو د نور لوري ته ووكي ئ

ږ پر موې او دا مشعل ئړه ېينه وكږ دا لوررب پر مو

   ړ.پېرزو ك
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چي د هللا په الر كي انفاق نه څه درباندي شوي او  -10

زمكي ميراث  او د آسمانونو چي كي حال داسي كوئ په

ې انفاق ړاندي ئي ود هللا دئ، ستاسو هغه چي تر فتح

گېدلي )له نورو سره( برابر نه دي، دوى د ړى او جنك

ې ې وروسته ئپلوه تر هغو ستر دي چي ترې له درج

گېدلي، او هللا له هر يوه سره غوره ړى او جنانفاق ك

ې ښه خبر دئ چي تاسو ئڅه په هغه ړې، او هللا وعده ك

   كوئ.

حيرانتيا كي د هغه چا حالت د  آيت مباركې په د -(10)

په الر  تعالى گڼل شوى چي د ايمان دعوى كوي خو د هللاړ و

څه درباندي شوي دا دئ: ې خطاب ئډډه كوي، كي له انفاق 

د  چي كي حال داسي چي د هللا په الر كي انفاق نه كوئ په

ه د هللا دي او ده ته په ميراث څزمكي هر  او آسمانونو

ك كي دي سبا ه موقتًا ستاسو په واڅږي، كه نن ېپاته ك

س به د ېږدئ او تش الاصلي مالك ته په ميراث پرې به ئ

ړاندي ده په لوري درومئ. له تاسو چي چا تر فتحي و

 ړانديپه وې د هللا تعالى گېدلي مقام ئړى او جنانفاق ك

وك ورسره برابري نشي كولى، څدئ، هيړ ېر لوډتر نورو 

ي چي دړ پلوه تر هغو ستر او لوله او مقام ې دوى د درج

ړى او په الر كي انفاق ك تعالى ې د هللاوروسته ئتر دوى 

هللا له هر يوه سره غوره  چي كي حال داسي گېدلي، پهجن

او د  څه كوئخبر دئ چي تاسو ښه تعالى ړې، او هللا وعده ك

 ړ يئ.  وې كوم مقام او بدل

 ځور شوى:ه يوه مبارك حديث كي داسي انپدا مطلب 

هللاَِّ بن س الم ، ع ْن أ ِبيِه، ق ال : ُقْلن ا: ي ا  ع ْن ُيوسُف  بن ع بْدِ 

، أن حُْن خ يٌْر أ مْ م ْن ب ْعد ن ا؟ ف ق ال  ر سُوُل هللاَِّ ص لَّى هللاَُّ  ر سُول  هللاَِّ
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ع ل يِْه و س لَّم :"ل ْو أ نَّ أل ح ِدِهمْ ِمثُْل ُأحُد  ذ ه بًا ُيْنِفُقُه ِفي س بِيِل 

، م ا ب ل غ  مُ   الطبراني دَّ أ ح د ُكمْ و ال ن ِصيف ُه".هللاَِّ

يوسف بن عبدهللا بن سالم له خپل پالر روايت كوي چي ومو 

چي تر ږ غوره يو او كه هغه هللا! آيا مو ويل: يا رسول

وفرمايل: كه د هغوى  ّـ هللا ځي؟ نو رسولږ وروسته رامو

كوم يو د هللا په الر كي د احد د غره په اندازه سره زر 

ې ستاسو د يوه تن مد )يوه لپه( او د هغ ړيوقف ك

 ږي.ېي ته به ونه رسنيماي

عن أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عام الحديبية فذكر حديثا طويال فيه أن رسول هللا صلى هللا 

ليأتين أقوام تحقرون أعمالكم مع  »عليه وسلم قال : 

 » ، أقريش ؟ قال : قلنا : من هم يا رسول هللا «أعمالهم 
فقلنا : هم  «ال أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا 

لو كان ألحدهم جبل من  »خير منا يا رسول هللا ؟ فقال : : 

ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم وال نصيفه إن فضل ما 

يستوي منكم من أنفق بيننا ، وبين الناس هذه اآلية : ال 

 الطحاوي «من قبل الفتح

سره د  ّـ هللا سعيد خدري روايت دئ چي له رسول له ابو

دئ چي په ضمن كي ږد روايت په كال ووتلو، ...اوې حديبي

ړي به راشي وفرمايل: داسي وگ ّـ هللا ... رسول راغلي ېئ

ږ ېر لډچي د هغوى د عملونو په پرتله به خپل عملونه 

هللا!  رسولڅوك وي يا ومو ويل: دا به  ېرئ،ماو حقير ش

چي ان دي ييمن وىې فرمايل: نه؛ دبه وي؟ وئآيا قريش 

 ومو ويل: يا رسولړي دي، ېر مالئم زډ ړي اوېر نرم زډ

كه د هغوى كوم ې فرمايل: وئږ غوره دي؟  هللا! دوى تر مو

يو د هللا په الر كي د احد د غره په اندازه سره زر وقف 

ي ته ې نيمايستاسو د يوه تن مد )يوه لپه( او د هغړي ك

ځ د فضيلت ږ او د هغو خلكو تر منږي، زموېبه ونه رس

    مالك دا آيت دئ: 

      

    

    

 . 

 كي ويل شوي چي له فتحي وروسته او ې آيت په د
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ې وينا سره برابر نه دي، له دانفاق او قتال  ړانديو

ې ستري چي دا سوره له يوېږي په بشپړ وضاحت سره معلوم

نه د بدر پر ې فتحي اطالق ې، د دفتحي وروسته نازله شو

ې حديبييوازي د ې پر فتحي، ېدى شي او نه د مكفتحي ك

دغه روايت له فحوى هم ې مصداق دئ. د پورتني فتح ئ

  .ېږيحقيقت معلوم
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چي هللا ته كوم پور د حسنه قرض په څوك دئ هغه  -11

ړي او ده څو برابره كې چي ده ته به ئ ړي،توگه ورك

چي مؤمنين او ځ هغه ور -12به پرتمين اجر وي، ته 

لوري ښي ې مخي او ڼا به ئمؤمناني به داسي وي چي ر

ې چي ترتونه وي ېرى هغه جننن به ستاسو ز ،ته وي

ږي؛ په هغه كي تلپاته، همدا ستره ېې بهالندي ويال

چي منافقين او منافقاني به ځ هغه ور -13بريا ده، 

تم شئ چي ږ ته ړى وايي: موې راوهغو ته چي ايمان ئ

، وبه ويل شي: شا ړوځال ترالسه كڼا څه ستاسو له ر

نو د ټوئ، لوري ته مو ستانه شئ او هلته كوم نور ول

چي يوه دروازه ېوال ووهل شي داسي دځ به ر مندوى ت

ې داسي چي په هغه كي به رحمت وي ځ ئ، منې ويبه ئ

دوى  -14ې عذاب، ړاندي ئچي په وې داسي او ظاهر ئ

وبه  ږ له تاسو سره نه وو؟!ته به چيغي وهي: آيا مو

ځاوو ې كي وغورپه فتنځان وايي: هو؛ خو تاسو خپل 

ړئ ړ او هيلو دوكه كاو شك مو وك ړاو انتظار مو وك

ړه غولوونكي تر هغه چي د هللا حكم راغى او د هللا په ا

   وغولولئ.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(11-14)

  غرض  ړهپه اخالص سره او له كوم ناوڅه چي كوم څوك

پل رب ې د خ، موخه ئړيپه الر كي وقف ك تعالى هللاد پرته 

د ده دا قرباني داسي گڼي  لىتعا رضاء ترالسه كول وي؛ هللا

ې د دا پر خپلي ذم تعالى لكه هللا تعالى ته پور وركول، هللا

څو ې پور په توگه قبلوي چي پور وركوونكي ته ئداسي 

ېره غوره او پرتمين اجر ې سر ببرابره زياتوي او پر د

 وركوي.  

 چي مؤمنين او ې ده هرومرو راتلونكځ داسي ور

ته لوري ښي ې مخي او ا به ئڼمؤمناني به داسي وي چي ر

چي د ايمان له ڼا ېږي، هغه رځلد دوى مخونه به  ،وي

په تلوار سره د جنت په لوري ې كبله د دوى په برخه شو

ښي په ې ښوونه كوي، د بريا سند به ئې الرتلو ته به ئ
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چي د ږي ېېرى به وركول كد داسي جنتونو زېږي، ځلالس كي 

ږي، په هغه كي به ېې بهې ويالبه ئالندي ونو او قصرونو 

 تلپاته وي، همدا ستره بريا ده، 

 چي منافقين او منافقاني به هغو ته چي ځ هغه ور

ڼا تم شئ چي ستاسو له رږ ته ړى وايي: موې راوايمان ئ

، وبه ويل شي: شا لوري ته مو ستانه ړوځال ترالسه كڅه 

په دنيا كي ڼا يوازي دا رټوئ، شئ او هلته كوم نور ول

چي هلته په ې محروم وي هغه به ترېدى شوه، ترالسه ك

 ڼا محروم شوى.تيارو كي پاته شوى او د ايمان له ر

 ېوال ووهل داسي دځ به د مؤمنانو او منافقانو تر من

ې مؤمنان او ې خوا ته ئ، يوې ويچي يوه دروازه به ئشي 

پر يوه لوري به د رحمت وزر ې منافقان، بلي ته ئ

ړاندي ې ود عذاب سيورى، ترړېدلى وي او بل لوري ته غو

 دوزخ،

 ېوال له شا منافقين به مؤمنانو ته له لري او د د

وبه وايي:  ږ له تاسو سره نه وو؟!چيغي وهي: آيا مو

ځاوو او مترصد ې كي وغورپه فتنځان هو؛ خو تاسو خپل 

ښتي نځ به او منتظر وئ چي د مؤمنانو او كافرانو تر من

بريالي لوري خوا ته ېږي، چي بيا تاسو د څه منتج كپه 

ړه شكمن وئ، د وعد او وعيد په ا تعالى د هللاېږئ، ودر

ې ړئ، تر هغه په دهيلو دوكه كو دروغجنو ږداو ږدواو

 تعالى هللاړه د كي پاته شوئ چي ستاسو د مرگ په احالت 

)شيطان( غولوونكي هم ړه حكم نافذ شو، د هللا تعالى په ا

   وغولولئ.

    

    

   

     

    

او نه  ېږينو نن به نه له تاسو فديه اخيستل ك -13

اور، همدا مو ى مو استوگنځړى، ې كله هغو چي كفر ئ

  ځاى!څومره بد مل، او د ورتلو 

څه څ به هيځ نن ورافقينو ته به وويل شي: من -(13)

تاسو له الهي عذاب ونه ژغوري، نه فديه او نه د چا 
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ښتنه، ستاسو او د هغو برخليك سره ورته مرسته او سپار

ړ، اور، همدا درسره وى مو استوگنځړى، ې كچي كفر ئدئ 

په دنيا كي يوه د بل ملتيا كوله نن مو اور مل تاسو 

  ځاى! څومره بددئ، د ورتلو 

   

   

    

    

  

    

   

    

    

ې وخت نه دئ ړى د دې راوآيا هغو ته چي ايمان ئ -16

ې د هللا په يادولو او د هغه حق ړونه ئېدلى چي زرارس

څېر په ړى او د هغو چي هللا نازل ك ړېږيوپوله كبله 

او وخت ړى شوى وو ړاندي كتاب وركې وچي تر دنه شي 

ېرى ډې سخت شول او د دوى ړونه ئږد شو نو زې اوپر

  فاسقان ول؟! 

 ړي:څو خبري توجه غواړه په اې مبارك آيت د د -(16)

  ېږي چي دا ډېر وضاحت سره معلومد آيت له الفاظو په

چي پر مسلمانانو كافي موده ې سوره هغه مهال نازله شو

ې ږدچي د دومره اوځكه دوى ته ويل شوي ې نو ېره شوت

ېدو وروسته اوس بايد د دوى حالت داسي وي ېرې له تمود

د هغو  د نامه په يادولو او د قرآن تعالى چي د هللا

ېره ړونو كي د هللا تعالى وپه زې زياتو برخو له كبله ئ

 هغه روايات د قرآنې، ې پوري نازلي شوې مودوي چي تر د

وايي د بعثت له ځيني چي ې وينا سره تعارض لري له د

څلور كاله وروسته دا آيت نازل څلور مياشتي يا پيل 

 دي: شوى!! روايتونه دا 

ع ْن ع ْوِن ْبِن ع بِْد هللاَِّ ع ْن أ ِبيِه أ نَّ اْبن  م سُْعود  ق ال  م ا ك ان  

ب يْن  ِإسال ِمن ا و ب يْن  أ ْن ع ات ب ن ا هللاَُّ ِبه ِذِه اآلي ِة )أ ل ْم ي ْأنِ 

( ِإالَّ أ ْرب ُع ِسنِ   ين .ِللَِّذين  آم ُنوا أ ْن ت خْش ع  ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر هللاَِّ

 رواه مسلم
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عون بن عبدهللا بن سالم له خپل پالر روايت كوي چي عبد هللا 

ځ چي ې تر مند دېدو او د مسلمانږ بن مسعود وويل: زمو

)أ ل ْم ي ْأِن ِللَِّذين  آم ُنوا أ ْن ت خْش ع  ې آيت سره هللا په د

 ) . څلور كاله ولو يوازي ړږ معتوب كموُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر هللاَِّ

كال نازل  مڅلوركي دا آيت په مكه كي او د بعثت په گوا

   شوى.

ړي كال نازل دا بل روايت وايي چي د بعثت په لوم

 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

ېدو او د مسلمانږ هللا بن مسعود روايت دئ چي زموله عبد 

مياشتي څلور ړ يوازي ږ عتاب وكځ چي هللا پر موې تر مند د

)أ ل ْم ي ْأنِ تر هغه چي دا آيت نازل شو ې ې وېري شوت

)  !!ِللَِّذين  آم ُنوا أ ْن ت خْش ع  ُقُلوُبُهمْ ِلِذْكِر هللاَِّ

ات معتبر گه داسي متعارض روايڅنچي  خلك ېږو نه پوه

 داسي پهړل شوي!! گڼي او د احاديثو په كتابونو كي راو

ې كي د قتال، نفاق او فتحي په ې سورپه د چي كي حال

چي په مدني سورتونو پوري مختص څېر هغه اصطالحات راغلي 

څ نشو موندلى او دا په ې هيدي او په مكي سورتونو كي ئ

غه هم ښيي چي دا سوره په مدينه كي او هډېر وضاحت سره 

 ې.ې مهمي فتحي وروسته نازله شوله يو

د  چي د قرآنته منسوب روايت وايي  معلصهمدا راز انس 

)َأَلْم نزول له پيل اولس كاله وروسته دا آيت نازل شو )

!! لكه چي َع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر هللاَِّ َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتخْشَ 

تعارضات تر  ژور توپيرونه او كي ې رواياتوگورئ په د

ې هم د ې متعارضو رواياوتو كي يو ئپه دېږي، سترگو ك

ې له متن، محتوى، ځكه چي د سورړ نه دئ، دا اعتبار و

ږدوالي په وضاحت سره اسلوب او د آيتونو له او

ې چي دا سوره په مدينه كي او د الفتح له سورېږي معلوم

 ې.وروسته نازله شو

ايمان يوه ېږي چي د ې مبارك آيت دا هم جوتله د

د نامه په يادولو او  تعالى لويه تقاضا دا ده چي د هللا

ړه كي د هللا تعالى په زېدو سره به د مؤمن په اور د قرآن

زيات پوه دئ او د  په قرآنڅوك هغه ېږي، ېره راپيدا كو

چي له ې په نصيب شوې زياته برخه و ئنوښوله الر قرآن
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د هغو ايي: ېږي، دا آيت مؤمنانو ته وېرخپل رب زيات و

 ړى شوى ووړاندي كتاب وركې وچي تر دېږئ مه كڅېر په 

ږد شو او ژر خپلو موخو ته ونه ې اوخو كله چي وخت پر

ېرى فاسقان ډې سخت شول او د دوى ړونه ئنو زېدل رس

  شول. 

    

    

    

    

ړيني وروسته پوه شئ چي هللا زمكه له خپلي مې په د -10

ړل ، يقينًا چي خپل آيتونه مو درته بيان كۍ كويژوند

 ړئ.پاره چي تعقل وكې لد د

ځ يو خاص ې آيت او مخكنيو مطالبو تر مند د -(96)

دلته  ړي،ږ غور او دقت غواېدل لپوهې ارتباط دئ چي پر

ړيني وروسته له مې چي هللا تعالى زمكه د هغويل شوي 

، په مخكني آيت كي ويل شوي: آيا هغو ته چي ۍ كويژوند

ې ړونه ئېدلى چي زې وخت نه دئ رارسړى د دې راوايمان ئ

چي هللا  ړېږيوپوله كبله د هللا په يادولو او د هغه حق 

چي د هللا له ړاو دا دئ تځ ړو تر منې دوا، د دړىنازل ك

د غفلت او لري والي له كبله ښوونو الهي الر ياد او له

پل حساسيت له السه وركوي، له معنوي پلوه ړونه مري، خز

ړه ړ شي او سخت شي، د داسي زځه والله منښت نرمې ئ

ړه د فسق، عصيان او گناه لوري ته درومي، دا مخاوند 

ې ږمپه وښوونو ړونه د هللا په ذكر او د الهي الراو سخت ز

په باران سره ړه زمكه چي مهمغسي لكه ېږي راژوندي ك

چي ېدى شي څوك پوهې حقيقت هغه ېږي، په دۍ كراژوند

 تعقل كوي.  

  

 

   

   

     

ځينه او ښ يقينًا چي صدقه وركوونكي نارينه او -18

كوم پور د حسنه قرض په توگه ې هغه چي هللا ته ئ
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ته وى ړي او دكې ورته زيات ى؛ څو برابره به ئړورك

 پرتمين اجر دئ.

 ځل بيا ويل شوي چي هللايو كي ې مبارك آيت په د -(18)

چي هللا انفاق  وهغد او صدقات  وصدقه وركوونكبه د  تعالى

څو برابره  ىړرككوم پور د حسنه قرض په توگه وې ئته 

، په صدقاتو يړبه پرتمين اجر وركته وى ړي او دكزيات 

او د هللا په الر كي د مال لگولو په نتيجه كي به هم د 

ږي او هم به غوره اجر ترالسه ېدوى مال او صدقات زيات

 كوي.

  

  

  

  

  

   

   

  

  

     

ې او هغه چي پر هللا او د ده پر پيغمبرانو ئ -15

ښتيني او ېر رډړاندي ړى؛ دوى د هللا په وايمان راو

ڼا نكي دي، دوى ته خپل خپل اجر او رشهادت وركوو

ې تكذيب ړى او زما آيتونه ئې كچي كفر ئده، او هغه 

  ړي دوى دوزخيان دي.ك

 ښووني دا دي:الرآيت ې مبارك د د -(91)

  دي او د الهي معيارونو ړاند هللا تعالى په وڅوك هغه

ښتينى دئ او هم د حقيقت په نفع شهادت ېر رله مخي هم ډ

ې ر هللا تعالى او د ده پر پيغمبرانو ئوركوونكى؛ چي پ

ېر صادق دئ او ايمان او باور ډړى، په خپله ايمان راو

ړاندي د او د نورو په و ړ دئۍ والښتينولپر صدق او رې ئ

حق او حقيقت مدافع، د خپل باور او ايمان عيني تجسم، 

 حق مالك او معيار.ې د قول او عمل ئ

  او )شهادت( بشپړ  به دوى ته د خپل )صدق( تعالى هللا
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ڼا ې رگړې ځاناجر وركوي او په دنيا او آخرت كي به ئ

ځينو درنو مفسرينو داسي څه هم كه  ېږي.په برخه ك

ې چي دلته د شهداء معنى هغه مؤمنان دي چي د هللا ېرلانگ

د شاهد او  چي كي حال داسي په الر كي شهيدان شوي، په

او ېدونكى گند، ليدونكى، تر سترگو كڅرشهيد اصلي معنى 

پاره ې لد هللا په الر كي وژل شوى د ددئ، گواهي وركوونكى 

د شهيد په نامه ياد شوى چي د هغه قرباني د ده د 

مؤمنان د شهداء  قرآن، ۍ گواهي وركويښتينولايمان په ر

ځكه چي دوى په خپل ړي، دا على الناس په نامه ياد ك

ت قول او عمل سره د اسالم پر حقانيت گواهي او شهاد

وركوي، دوى او د دوى وينا او عمل د حق لپاره مالك او 

ېره د دغو درنو مفسرينو تعبير د ې سربمعيار شي. پر د

ښكال او نظم ځته كوي او ادبي آيت په سياق كي تشتت رامن

 .ې صدمه رسويته ئ

  ې او د هللا آيتونه ئ ېړكغوره ې چي د كفر الر ئاو هغه

 ړي دوى دوزخيان دي. تكذيب ك

  

  

   

  

   

    

  

   

    

    

   

     

   

      

پوه شئ چي د دنيا ژوند يوازي لوبه، ې په د -20

يو پر بل ځ مشغولتيا، سينگار، ستاسو تر منېهوده ب

ړه يو تر بل زيات د مال او اوالد په ا، فخر كول

ې كرونكي ټي ئ، لكه هغه باران چي بوئد رلودلد
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ې، بيا ېړ شوى گورې زچ شي چي ته ئړي، بيا وحيران ك

په آخرت كي هم شديد عذاب دئ او هم مات مات شي، او 

ې د هللا مغفرت او رضاء، او د دنيا ژوند له غولوونك

  څه نه دئ.پرته بل متاع 

ر شوى ځوان ژونديي دنياهغه ې مبارك آيت كي په د -(20)

چي د كافر لپاره وروستى هدف وي نه د آخرت لپاره يوه 

پوه شئ چي د دنيا دا ژوند ې په دمزرعه، فرمايي: 

ې هدفه او داسي دئ لكه د ماشومانو لوبه، لكه يوه ب

ې مشغولتيا، د يوه سينگار په توگه ترېهوده ب

ې يو پر بل د فخر او مباهات وسيله تراستفاده كول، 

زيات د ړه يو تر بل اوالد په اد مال او ، ړولجو

ژوند ته ورته ټو و مسابقه، دا ژوند د هغو بودرلودل

دئ چي د باران له كبله له زمكي سر راوباسي، سمسور 

چ شي داسي چي وخو ژر ړي، شي، خپل كرونكي حيران ك

ې د دمات مات شي، پاى كي  او په ېېړ گورزتك ې ته ئ

هم شديد  ژوند په مقابل كي آخرت داسي دئ چي هلته

عذاب دئ او هم د هللا مغفرت او رضاء، د دنيا دا ژوند 

 ې غافلوي. داسي دئ چي انسان غولوي او له آخرت ئ

   

   

  

  

   

    

    

    

    

ښني او هغه جنت لوري ته تلوار د خپل رب بخ -21

زمكي د سور په اندازه  او آسمانې د ړئ چي سور ئوك

چي پر هللا او د ده پر ړى شوى دئ، هغو ته تيار ك

 فضل دئ، هغه ړى، همدا د هللاې ايمان راوپيغمبرانو ئ

ړي، او هللا د ستر فضل ې غواوركوي چي دى ئې چا ته ئ

  خاوند دئ.
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 ووني دا دي:ښالر آيت مباركې د د -(21)

 او  ښنيد خپل رب بخچي ښتنه كوي مؤمنانو ته سپار

 او آسمانې د چي سور ئ يړهغه جنت لوري ته تلوار وك

يعني دنيا بايد دغه ستر زمكي د سور په اندازه دئ، 

څېر د هغو په ړئ، وسيله كېدو هدف ته د رسړ لواو 

د ې داسي وي لكه ېږئ چي دنيايي ژوند ئمه ك

ېهوده بې هدفه او ماشومانو لوبه، لكه يوه ب

او  هښند خپل رب بخمشغولتيا، تاسو كولى شئ چي 

زمكي  او آسمانې د ئبه چي سور ړئ ترالسه كجنت داسي 

يو چي  ږيېړراوال يښتنپودا وي، د سور په اندازه 

ړو ړو واو دغو وړه جسم انسان به له خپل دغه وا

څه كوي استعدادونو سره له دومره ستر او پراخ جنت سره 

دومره څنگه به له هغه خوند او لذت اخلي؟!!  او او 

ړى ټولو جنتيانو ته وركچي  ږيېجنتونه به له كومه ك

ېرو ته به دا خبره مبالغه معلومه شي، خو هغه ډ؟ شي

ږ كي د هغو ېپه غږي دا اوس د آسمان ېپوهچي څوك 

 د زمكي پهې ئچي هر يو څومره دئ ېر ستورو شم

چي ژاندي وايي ېپئ!! ستور ټ داندازه يا تر زمكي غ

ليكي كي شاوخوا يو سل شل مليارده ستورپه آسمان 

ه زيات دليكي كي تر سل مليارپه هر ستورچي دي، 

ينا څ وهيپه  قرآنچي د ښيي !! آيا دا نه ستوري دي

او ې او نه غير دقيقه كي نه د حقيقت خالف خبره شو

 . وينا ډكهې له مبالغ

جنت كي به نه د  پهچي پام وي ته مو هم بايد ې د

دومره ساحه ې د درك انسان حواس اوسني حواس وي او نه ئ

پراخ وي او هم ېر ډې لري ليد هم به ئمحدوده لكه نن، 

د  قرآني، ښايسره چي له داسي جنت حواس دومره حساس 

په جنت كي چا حالت پاره د هغه دغه حقيقت د بيانولو ل

ژندل، پېې له يوه دوزخي سره په دنيا كي ئچي ځوروي ان

په فضل تعالى  هللاڅه كوله خو دى د ې د غولولو ههغه ئ

په ياد شي، وربه په جنت كي پاته شوى وو، تري خوندي 

گرو پلو ملې خبر شي، خچي له حاله ئړي ې وغواړه به ئز

چي هغه گورو و راشئوو، ته به ووايي زما داسي يو دوست 

ټولو دوزخيانو له په يو نظر سره به هغه د ېري دئ، چ
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ې پرمومي او له جنته به ې كندي كي وپه يوځه د دوزخ من

څو خبري تبادله شي، دا ځ به ، او د دوى تر منړيږ كغ

په شمسي ږ گرى زموپل كوم ملنن خچي څوك ڼئ لكه گداسي و

ې پ كي ئپه رگو سترټوي او د ظام يا ستورليكي كي ولن

هلته چي ږي ېې معلومپه يوه لري ستوري كي ومومي!! له د

  !   ځواكمن وي!څومره به د انسان حواس 

په داسي خبرو به يو مهال د اسالم چي ږئ ېپوهخو آيا 

ې دروغجني او هغه به ئې وي ډي وهلڅومره ملنمخالفينو 

خو دا ې وي؟!! ڼلگډكي ه مبالغو او د حقيقت خالف او ل

د يو كس څخه پراته كلي له يوه لري  افغانستاندئ نن د 

ټ كي له گوپه لري ړۍ د ن په مرستهړوكي مبايل يوه و

ږ اوري او هم ې غچي هم ئپل دوست سره داسي خبري كوي خ

پ خوا ته ! دا نن د يوه قوي او ستر تلسكوگوري!مخ ې ئ

كي يو ړخ په لري اكي د ستور ليژاندى پېناست ستور 

په دومره ږ له زمكي زمو ىگوري او وايي: دا ستورستورى 

پرتله دومره په ږ د زمكي ې زموپروت دئ، حجم ئټن كي وا

چي د دا وينا داسي نه ده  قرآن! آيا د ځله زيات دئ!

 !!؟ړاندي دهي معيارونو له مستوى هم ونساينس د نن

او د ده پر چي پر هللا ړى شوى هغو ته تيار كدا جنت 

تاسو كولى  ،، همدا د هللا فضل دئيړايمان راوپيغمبرانو 

او د  تعالى ، پر هللاړئشئ د خپل رب دا ستر فضل ترالسه ك

ايمان له كبله د خپل ې هغه پر پيغمبرانو ايمان او د د

په برخه هغه چا ترالسه كول د ښنه او هغه ستر جنت رب بخ

  . ړ وموميې وې د دئ تعالى ږي چي هللاېك

الهي  ې، تاسو كولى شئ د دهللا د ستر فضل خاوند دئ

  فضل ترالسه كولو سعادت مو په برخه شي.
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ېږي او نه ځته كرامننه په زمكي كي كومه پېښه  -22

مگر دا چي په كتاب كي )ثبت ځان كي ستاسو په خپل 

ړو، يقينًا چي دا ې كچي پيدا ئړاندي تر هغه و (ېشو

څه له كبله ناهيلي څو د هغه تر  -23هللا ته آسان دئ، 

 يښخوڅه پر هغه ي او نه چي له السه مو وتلړئ ونه ك

نكى او هللا هر فخر كوو ي،ړې دركچي تاسو ته ئړئ وك

هغه چي بخل كوي او خلك پر  -24ښوي، متكبر نه خو

چي هللا ړوي نو يقينًا چي مخ واڅوك بخل گماري، او 

    همغه ذات دئ چي ستايل شوى غني دئ.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(22-24)

 ړاندي علم لري، پېښي له و د عالم په هري تعالى هللا

ڼي كي ثبت ې بپه ليكلړاندي دو وېځته كرامنې تر هغه ئ

چي ځكه دا ته آسان دئ، تعالى هللا كار يقينًا چي دا ړې، ك

په  تعالى پيدا كوي، هره پېښه د هللا تعالى هللاڅه هر 

ته ماضي، حال او مستقبل  تعالى ېږي، هللاځته كاراده رامن

يو شان دي، د ده علم نه په زمان پوري محدود دئ او نه 

 په مكان پوري.

 څه له د هغه ږ چي موې ې لپاره شوه د دښووندا الر

پر هغه ي او نه تلچي له السه مو و وړهيلي ونه كاكبله ن

 .يړكاې رته ئږ موچي  وړوك يښخوڅه 

 هغه چي ښوي، هللا تعالى هر فخر كوونكى متكبر نه خو

او  تعالى بخل كوي او خلك پر بخل گماري، هغه چي پر هللا

باور نه لري چي ې پر الهي مقدراتو ايمان نه لري، په د

ږي او هره ېځته كپه اراده رامن تعالى هره پېښه د هللا

څه له السه ړه د ده له لوري ده، داسي انسان كه ورك

ې مال او دولت زيات شو هم كبر ړي مأيوس شي او كه ئورك

، نور هم پر بخل گماري، هللا تعالى هر فخر كوي او هم بخل

 . ښويكوونكى متكبر نه خو

  ړيډډه وكړلو غو حقائقو له ايمان راوپر دچي څوك 
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ته نه كومه گټه رسي او نه  تعالى هللاځان ته زيان رسوي، 

او په خپل ذات او صفاتو  غني دئتعالى هللا كوم تاوان، 

   ړ.كي د ستايني و

   

 

  

  

  

   

   

   

   

  

    

    

ښو سره گندو نڅريقينًا چي خپل پيغمبران مو له  -23

چي ږلو ېه مو كتاب او ميزان ولږل او لدوى سرېول

 ېږلېخلك پر عدالت قائم وي او هغه اوسپنه مو رال

گ دئ او خلكو ته ې كي شديد جنچي په هغړې( )پيدا ك

په چي ړي چي هللا هغه خلك معلوم كټي، او گېري( ډ)

پيغمبرانو ملتيا كوي، د ده او د ده د غياب كي 

 ځواكمن دئ.چي هللا عزتمن يقينًا 

 ووني دا دي:ښالر آيت مباركې د د -(23)

 دالئلو او  ښوونوگندو الرڅريغمبران له خپل پ تعالى هللا

: احكام او كتاب)ې د دوى په الس ئاو  يږلېلراسره 

: د حق او باطل د تفكيك او تشخيص ميزان)او  قوانين(

ړنو او په خپلو كچي خلك ې موخه ي، په دږلېل معيار(

 .ړيمراعات كعدالت تصرفاتو كي 

 گ شديد جند ې كي چي په هغړې پيدا كې ئنه اوسپ

و امكانات هم، ټگېرو ډد او خلكو ته امكانات هم شته 

ړو باعث د سختو جگ يړېدى شي چې جوداسي وسائل هم تر

  ټي رسوي.ېري گډچي خلكو ته ږي او داسي وسائل هم ېك

 ېږنه له بيناتو، كتاب او ميزان سره د پيغمبرانو ل

گړتياوو سره د اوسپني نځاله دغو خصوصياتو او او 
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ړي هغه خلك معلوم ك تعالى ې لپاره دي چي هللاښت د دپيداي

 .پيغمبرانو ملتيا كويد ده او د ده د په غياب كي چي 

  ځواكمن دئ.عزتمن تعالى هللا 

دعوت خالصه د  ّـدا مبارك آيت نه يوازي د پيغمبرانو 

په پني د اوسښيي بلكي ږ ته رااو د دوى د بعثت موخه مو

ږدي، هغه مهال چي دا ږ مخي ته زموړاندوينه ه يوه وړا

ړه په اړو نه له اوسپني د سختو سختو جگو دېآيت نازل

گټورو وسائلو په ېدله او نه د نورو پراخه استفاده ك

ېره وروسته پيل ډپني پراخه استفاده ړولو كي، له اوسجو

ېده، شوه او په يوويشتمي پېړۍ كي خپل اوج ته ورس

ړه هم يوه په اد هغو مجاهدينو آيت كي  ېپه دهمداراز 

دغه مهال چي ږي ېځلړاندي په وږ زموړاند وينه دقيقه و

دلته د هغو ځكه په الر كي جهاد كوي، تعالى  هللابه د 

په غياب كي او هغه پيغمبر د چي ې و يادونه شومجاهدين

د پنه به اوسچي په الر كي جهاد كوي تعالى  هللابه د مهال 

 ه وسيله وي!! ړو مهمگسختو ج

پني مقدار تر اوسپه زمكي كي د چي ېړني وايي څعلمي 

زيات دئ، نن د وسلو او نورو آالتو ټولو نورو فلزاتو 

پني تر بل هر فلز زياته استفاده ړولو كي له اوسپه جو

په چي ړى ړتياوو دا امتياز وركگځانپني ږي، د اوسېك

پني دا ې وشي، خو د اوسصنعت كي زياته استفاده تر

ېر ډپلوه انسان له علمي چي اهميت هغه مهال جوت شو 

پوهه او ړولو ډول وسائلو د جوډول ړ او د ړاندي والو

ړه په اپني څوك اوس د اوس، كه په برخه شولې امكانات ئ

پني لويه ولو كي د اوسړپه جوگي وسائلو چي د جنووايي 

پراخ ابعاد شدت او ې گ ته ئډه ده او د انسان جنون

ې اخلي گټه ترته اسان تر نورو فلزاتو زيړل او انورك

نو دا نه د تعجب خبره ده او نه د حقيقت خالف، خو كه 

چا ورسره نه  ړې وى؛ړاندي كپېړۍ وې چا دا خبره دوه در

پېړۍ څوارلس  قرآنگڼله!! خو ې صحيح منله او نه ئ

 ړه او دا دئ ترسره شوه.ړاندوينه وكهمدا وړاندي و

پنه د انسان د ويني يو سچي اوپام وي ته مو هم ې د

چي دا ماده له ضروري په ويني كي چا مهم عنصر دئ، د 

ږي، دا عادي خبره ېپه سختو ناروغيو اخته كحده كمه شي 

 قرآنگټو ته اشاره كوي او د پني د اوس چي قرآننه ده 

 ې.ې نامه )الحديد( ياده شوپه همديوه سوره 



 

 

 

 

 

           ې                                                                                                             پلوشد قرآن 

 حديدال

 

333 

   

   

  

   

    

    

   

   

  

   

   

  

  

    

   

   

   

   

   

    

ږل او د ېاو يقينًا چي نوح او ابراهيم مو ول -26

ټاكلو نو د په اوالد كي مو نبوت او كتاب و ړودوا

ېرى فاسقان ډځيني الر موندونكي شول او د دوى دوى 

بيا مو د دوى پر پلونو خپل پيغمبران  -20شول، 

ړ او ده ې كړل او عيسى د مريمي زوى مو ورپسې كورپس

ړه زړونو كي مو هغو په زد ړ او ته مو انجيل ورك

چي د ده متابعت ړ راپيدا كسوى، رحمت او رهبانيت 

ړ ځته كړ، هغه رهبانيت چي دوى په خپله رامنې وكئ

ې پرڅه نه وو پرته بل ټولو د هللا د رضاء له لږ او مو

چي  ړمراعات نه كې هغه ړي؛ نو په داسي توگه ئفرض ك

ر ، نو د دوى هغو ته مو خپل خپل اجړ ووورسره و

ډېرى فاسقان ړى وو او د دوى ې راوچي ايمان ئړ ورك

   ول.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(26-20)
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 د پيغمبرانو په توگه  ّـاو ابراهيم  ّـنوح  تعالى هللا

د په اوالد كي  ړود دواې تر دوى وروسته ئږل او ېولرا

و د ځينړۍ جاري وساتله، ږلو لېلكتاب ښود الرنبوت او 

ت ته لبيك ووايو او د حق لوري ته هدايت شول دوى دعو

 فاسقان شول.ې ئېرى ډاو 

  ړۍ ې لږل او د دېلپيغمبران وې نور په دوى پسي ئ

ې ئده ته  ،ړې كعيسى د مريمي زوى ورپسې په پاى كي ئ

ړه زې ئړونو كي په زده د پلويانو د ړ او انجيل ورك

ه چي دوى په خپلړ راپيدا كرهبانيت هغه سوى، رحمت او 

 تعالى ړى، هللاې فرض كنه وو پر تعالى هللاړ او ځته كرامن

ټوي، ړي وو چي د خپل رب رضاء ولې الزم كيوازي دا پر

ړې، ښتني ترسره نه كږنده رهبانيت غوېدوى د خپل ذهن ز

 هللانو ړ ول، ې رهبانيت سره وچي له دړل ې ونه كڅه ئهغه 

ې چي ايمان ئړ د دوى هغو ته خپل خپل اجر ورك تعالى

   ول.شډېرى فاسقان ړى وو او د دوى راو

له نظره رهبانيت يو بدعت دئ،  د قرآنلكه چي گوري 

ې منشأ نه شو څ الهي دين كي ئړى، په هيځته كخلكو رامن

ښه نيت او د هللا د ړ، په ځته كموندلى، مسيحيانو رامن

ښتني ې د هغه غوپه موخه، خو بيا ئرضاء ترالسه كولو 

ډله د ايمان ړه مسيحيانو يوه و ې، دړى شوترسره نه ك

ې فاسقان شول، ډېرى ئپه سمي الري روانه شوه او 

ېري( اخيستل شوى، هغه رهبانيت له )رهب: ترهي او و

، له ړيېري دنيا ترك كڅوك د هللا له وچي سلوك ته وايي 

ې ځنگلو ته پناه يوسي او په يوېل شي، غرونو او خلكو ب

ې چي له دې دا وي ئې كي په عبادت بوخت شي، گمان ښگو

ژغوري او وځان ېوتو په گناهونو كي له پرالري كولى شي 

ل او د څه زياتو، په دين كي ړيرضاء ترالسه ك تعالى هللاد 

ې نوځانه هللا د رضاء ترالسه كولو تر نامه الندي له خپله 

غوره كول؛ يو كركجن بدعت او خطرناك آفت دئ چي تل الري 

ږه ې له سمي الري كاېر ئډي، الهي اديان ورسره مخامخ شو

ې له ړې او خلك ئې بدرنگه كڅېره ئې ښكل، د دين ړيك

 ،ږلوتراشلو او توړ دئ، دين بشپ ړي.الهي دين لري ك

ږ ې موڅه ئړتيا نه لري، هر هغه كموني او زياتوني ته ا

رضاء، د دنيا عزت او د آخرت  تعالى ښودلي چي د هللاته را

چي په دين كي السوهني  چاې ترالسه كولى شو، سعادت پر

ې ستونزي شوى او نورو ته ئږو الرو سر په كېروتى، تړې ك
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 .  ېړړي كالراو

 ځور شوى:ښه انڅومره كي رواياتو ې دا مطلب په د

ال  ُتش دُِّدوا ع ل ى  »ك ان  ي ُقوُل  ّـِإنَّ ر سُول  هللاَِّ قال:  ّـعن انس 

ْوًما ش دَُّدوا ع ل ى أ ْنُفِسِهْم ف ش دَّد  أ ْنُفِسكُْم ف يُش دَّد  ع ل يْكُْم ف ِ نَّ ق  

هللاَُّ ع ل يِْهْم ف ِتْلك  ب ق اي اُهْم ِفى الصَّو اِمِع و الدِّي اِر )ر ْهب اِنيًَّة 

 ابو داْد .«اْبت د ُعوه ا م ا ك ت بْن اه ا ع ل يِْهمْ( 

ځان به ويل: پر خپل  ّـ هللا روايت دئ چي رسول ّـله انس 

نو سختي به درسره وشي، يقينًا چي  كه نه سختي مه كوئ

ړه پر دوى سختي وكړه نو هللا وك ځان سختيپر خپل يوه قوم 

 (ځايونود دوى په صومعو او ديرونو )عبادت ې چي دا ئ

چي دوى په خپله رهبانيت كي پاته شوني دي )هغه 

 ړى(.ې فرض كپرږ نه وو مو ړځته كرامن

اًل ج اء ُه ف ق ال  أ ْوِصِنى ف ق ال  ع ْن أ ِبى س ِعيد  اْلخُْدِرىِّ أ نَّ ر جُ 

ِمْن ق بِْلك   -صلى هللا عليه وسلم-س أ ْلت  ع مَّا س أ ْلُت ع ْنُه ر سُول  هللاَِّ 

ْء  و ع ل يْك  ِباْلجِه اِد ف ِ نَُّه  »
ُأوِصيك  ِبت ْقو ى هللاَِّ ف ِ نَُّه ر ْأسُ ُكلِّ ش ى

ْكِر هللاَِّ و ِتال و ِة اْلُقْرآِن ف ِ نَُّه ر ْوحُك  ر ْهب اِنيَُّة اإِلسال ِم و ع ل يْك  ِبذِ 

 .«ِفى السَّم اِء و ِذْكٌر ل ك  ِفى األ ْرِض 
ړى ورته راغى او چي يو سروايت دئ  ّـله ابو سعيد خدري 

ې ويل: د داسي ړه، وئښتنه راته وكې ويل: كومه سپاروئ

تر تا ړه په اې ړه چي ما ئښتنه وكپوړه دي څه په ا

د  تعالى : تا ته له هللاښتلي ولپو ّـ هللا رسولله ړاندي و

چارو سر دئ، ټولو چي هغه د ښتنه كوم ي درلودو سپارېرو

چي هغه د اسالم رهبانيت دئ، او ړه جهاد درباندي الزم ك

ړه چي دا په ځان الزم كتالوت پر  د هللا ذكر او د قرآن

درته هوسايي او په زمكي كي ستا لپاره د  آسمان كي 

  اعث دئ.شرف ب

ال رهبانية في فرمايلي: ړه د رهبانيت په ا معلص هللا رسول

رهبانية هذه اْلمة  .: په اسالم كي رهبانيت نشتهاالسالم

يت د هللا په الر كي ې امت رهبان: د دالجهاد في سبيل هللا

 جهاد دئ.
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ېږئ او د ېرړى! له هللا ووې راوچي ايمان ئې هغو ا -28

چي د خپل رحمت دوه ړئ، ده پر پيغمبر ايمان راو

سره  اكي چي په هغهټدرته وڼا داسي رړي او برخي درك

ړي، او هللا مهربان ښنه وكبخته ړئ او تاسو تگ وك

پاره چي اهل كتاب داسي ونه ې لد د -25ښونكى دئ، بخ

څه به برالسي نه شي، څ چي د هللا د فضل په هيېري انگ

ې او دا چي فضل د هللا په واك كي دئ هغه چا ته ئ

 ړي، او هللا د ستر فضل خاوند دئ.غواوې چي دى ئوركوي 

په ږ تتمه زموې آيتونه چي د سور دا مبارك  -(28-25)

 ه لري: ږ تښووني موڅو الر ږديندي ړاو

  پر هللاې ئړاندي تر بعثت و ّـ هللا رسولهغو ته چي د 

 چي ايمانې هغو اد ايمان ادعاء كوله ويل شوي:  تعالى

ېږئ او د ده پر پيغمبر ايمان ېرړى! له هللا ووې راوئ

 .ړئراو

 خپل رحمت دوى ته د  تعالى هللاې ايمان له امله به د د

اجر او هم  ، هم د مخكني ايمانړيكوربرخي سهمه او دوه 

چي د دوى د ايمان ې اجر د نوي ايمان اجر، او هم د د

ې ډېر نور د ايمان لوري ته هدايت شي، د دله كبله به 

ورپه برخه ڼا داسي ردوى ته  تعالى نگ كي به هللاڅاجر په 

ى شي، حق او ړوكپه سم لوري تگ ې مرسته ئچي په ړي ك

به د  دوى تهاو ړى شي، ښه او بد سره تفكيك كباطل او 

 .يشښنه وبخرب له لوري  يښونكمهربان بخ

 له لوري  تعالى هللاې د د دوى ايمان او په بدل كي ئ

باعث شي چي ې ښنه به د دڼا او بخدا دوه سهمه اجر، ر
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ړه او نور هم د دوى په اېري اهل كتاب داسي ونه انگ

يوازي په دوى پوري چي د هللا فضل ړي گمان ونه كداسي 

څ هيرته به نور په الهي فضل كي مختص دئ، له دوى پ

ې ده پڅوك برخه نه لري او له اهل كتاب پرته به بل 

دا حقيقت به ړي، نه شي چي د خپل رب فضل ترالسه كموفق 

په بشپړه فضل  ،د ستر فضل خاوند دئ تعالى هللاچي جوت شي 

ې چي دى ئې وركوي هغه چا ته ئ ،د هللا په واك كي دئتوگه 

 تعالى چي دوى د هللاېري سي انگاهل كتاب دا .ړيغواو

دوستان او زامن دي، دوى د جنت لپاره پيدا شوي او جنت 

پيغمبران ځه يوازي د دوى له من تعالى د دوى لپاره، هللا

غوره كوي او پر پيغمبرانو ايمان او د هغوى ملگرتيا 

يهودان دغو غلطو خبرو ېږي، يوازي د دوى په برخه ك

ر يهودي پيغمبر له ايمان پاره پر غيې لغولولي، د همد

 ّـ هللا ځيني پر رسولځه ډډه كوي، كه د دوى له منړلو راو

دا غلطي يهودي ادعاگاني ې سره په دړي ايمان راو

ځي او د ځه ېرو له ذهنه دا واهمه له منډ، د ږيېډشن

 تعالى هللاځكه ږي، نو ېپرانيستل كړلو الر ورته ايمان راو

ې د د ړې.اجر وعده كله داسي مؤمنانو سره د دوه سهمه 

ېدى شي: دوى ته د دوه سهمه داسي هم ك بل تعبيرآيت 

چي اهل كتاب داسي ونه ې ې لپاره شواجر وعده د د

د ايمان په نتيجه كي به له  ّـ هللا انگېري چي پر رسول

په واك كي دئ هغه  تعالى الهي فضل محروم شي، فضل د هللا

 ړي. په خپله وغواې چي دى ئې وركوي چا ته ئ

 په ځينو درنو مفسرينو ته مو پام وي چي ې د

(    )

ې د دړلى: داسي ژباې او دا آيت ئ كي )ال( زائد گڼلى

څه څ پاره چي اهل كتاب پوه شي چي د هللا د فضل په هيل

قادر نه دي، او دا چي فضل د هللا په واك كي دئ هغه چا 

ې تعبير اساسي د د ړي،غواوې چي دى ئې وركوي ته ئ

 داسي چي د آيت يوه برخه زائد گڼي، پهستونزه دا ده 

 كي نه زائد شته او نه ناقص، قرآن په قرآن چي كي حال

هم د معنى له پلوه بشپړ دئ او هم د الفاظو او ادبي 

ړاندي ې وتركيب له پلوه، غوره تعبير همغه دئ چي تر د

 توضيح شو.

 

َحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوبِ 
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 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 المجادله

 ژندنه:پېې د سور

ړي د لومدئ چي )المجادله( ې نوم سوري مباركې د د

د ، آيتونه لري 22اخيستل شوى، له )تجادلك( يت آ

سميع بصير( او د دوهم )ت آي ړيد لومې ئآيتونو فواصل 

ته بايد متوجه وو چي  ېآيت )عفو غفور( ته ورته دي، د

ږ له پلوه بصير ې د غېر صيغڅد )اليم( او )مهين( په 

ې د ېر صيغڅته ورته دي او د )مؤمنون( او )تعملون( په 

ې ږدوالى ئاوآيتونو ږ له پلوه غفور ته ورته دي، د غ

ځنيو مندور په ي دنچي د مهغو سورتونو ته ورته دئ 

  .كي نازل شويكلونو 

چي ړه ويل شوي په اېرمني ې مد يوپه پيل كي ې د سور

ېړه ه چي د خپل مېدوينا هغه مهال واورې د هغ تعالى هللا

ې مجادله كوله او هللا ته ئسره  ّـ هللا رسولې له ئړه په ا

ېرمني د ې مد همد تعالى هللا !!ړاندي كولووشكايت خپل 

ځواب كي د ظهار مخكنى جاهلي دود په  ې او شكايتمجادل

ر اېرمنو ظهچي له خپلو مڅوك فرمايل: ې ئړ او ولغو ك

لكه د خپلي مور  ېورته وايي: ته راباندي داسي شو ؛كوي

ځي، ېرمني د دوى ميندي نه گرې مئ ې وينا سرهشا، په د

د دوى وينا ږولي، ېې زيوازي هغه دي چي دوى ئې ميندي ئ

دوى دا وينا هم كركجنه ده او هم حقيقت نشي بدلولى، د 

دروغجني وينا ې دروغجنه او د حقيقت خالف. بيا د د

داسي كركجنه او دروغجنه ې او ويل شوي: كفاره بيان شو

ښونكى چي هللا بخې كبله له دړ ده خو وينا د سختي سزا و

 ېږي.ېرله سختي سزا ت عفو كوونكى دئ

 تعالى چي له هللاڅېړل شوي برخليك ړو د هغو وگې ورپس

ۍ الر غوره كوي، وايي: ښمناو د هغه له پيغمبر سره د د
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ېږي، دوى به هرو مرو له سپكاوي او ذلت سره مخامخ ك

سره سپكاوي ړانديني له ذلت او همغسي لكه چي د دوى و

 تعالى . دوى ته ويل شوي چي گمان مه كوئ هللامخ شوي ول

ه ټډو خبر نه دئ، نه داسي پټو مركو او غونستاسو له پ

ئې څلورم نه تعالى  شته چي د دريو ترمنځ وي او هللا مركه

وي او نه د پنځو ترمنځ چي دى ئې شپږم نه وي او نه تر 

ري چي وي، ېكم يا زيات مگر دا چي دى ورسره وي، هرچ ېد

و منع مرك وټچي له پړه ويل شوي په اې د همدوى ورپس

ې هم د داسي ې ئې كوي، مركټي مركشول خو دوى بيا هم پ

ى گڼل ړاوپيغمبر سرغاو له  ىېرچي گناه، تړه په اڅه 

ته ورتلل نو په داسي  ّـ هللا خو كله چي رسول ږي.ېك

ې پر ده سالم اچولو او د ده ستاينه به ئې الفاظو به ئ

سالم  ّـ هللا چي هللا تعالى نه په هغو الفاظو پر رسولكوله 

ېري او ډو كي د گناه، تټو غونستايلى، پې ئويلى او نه 

ډكه ې د بغاوت خبري خو مخامخ له مبالغ ّـ هللا رسوله ل

ستاينه چي  ّـ هللا ستاينه، په داسي الفاظو سره د رسول

 ې ستايلى!! نه دئ پر تعالى هللا

ې ټي مركپكله چي ې ښوونه شوبيا مسلمانانو ته الر

پيغمبر د  لهېري او د گناه، تپام كوئ چي دا كوئ نو 

گڼي او تقوى په ښېد يد نه وي، بلكي باړه په اړاوي سرغ

وي. تل او د خپلو پټو مركو په دوران كي هم له ړه ا

ړى شئ. ډ كه لرئ چي د ده لوري ته به ورغونېرهغه هللا و

پټو مركو څوك د نجوى اكثرًا شيطاني منشأ لري، هغه 

چي ږي ېېرگندولو وڅرضرورت احساسوي او د خپلو خبرو له 

پاره ې للگري د د. شيطان خپل مې بد ويموخي او عزائم ئ

ړي. ې غمجن كمؤمنان پرړي چي غواڅوي پټو مركو ته ه

ډو او نجوى سره ټو غونپې په دې شيطان او ملگري ئ

 ، مگر د هللا په إذن.څ تاوان نشي رسولىمؤمنانو ته هي

ځيني ضروري آداب ښودل شوي، او ويل ډو بيا د غون

په دوران كي تاسو ډو مؤمنانو! كله چي د غونې ا: شوي

 ړئ؛پراخوالى وكځاى كي وويل شي: د ناستي په  ته

پراخ نو ځاى  ړئ؛ځاى وركړئ او نورو ته ټول كونه درځان

هللا تعالى  پراخوالى درپه برخه ې چي په بدل كي به ئړئ ك

اوچت شئ او ځاى او كله چي درته وويل شي: له خپل ړي، ك

په پاى كي درته وويل ډي ؛ يا د غونېنئښځاى كي كپه بل 

ړ شئ نو همدا ، اوچت شئ او الېدهجلسه پاى ته ورسشي چي 
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پكاوى ې سره ستاسو سړئ، داسي مه انگېرئ چي په دكار وك

شوى او د خلكو په سترگو كي به ستاسو مقام او منزلت 

  .ړيټ كټيرا

د دوى مالونه  :ويل شويړه د منافقينو په اې ورپس

 ړىكنه ې دفع د هللا كوم عذاب ترڅكله او اوالدونه به هي

شي. دوى دوزخيان دي، په هغه كي به تلپاتي وي، په 

ېدونكى سنت يو ثابت او نه بدل تعالى د هللاې آيت كي ورپس

او هغه دا چي د هللا او د ده د  ېږيځلړاندي ږ په وزمو

ان به هرومرو له ذلت او سپكاوي سره مخامخ ښمنرسول د

چي تر دوى ې حتمًا همغسي وي لكه ئېږي، برخليك به ك

ښمني ځينو له هللا او د ده له پيغمبرانو سره د ړانديو

 ړې او له سپكاوي سره مخامخ شوي، ك

د غړو ې حزب او د دهللا حزب د كي په پاى ې او د سور

: له هغه چا هچي دا دښودل شوي راړتيا گځانيوه اساسي 

سره دوستي نه كوي چي د هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې 

د دوى پلرونه وي، زامن  وىوي كه څه هم هغ ېدښمني كړ

د آيت الفاظ  ه ئې وي او خپلوان ئې وي.ڼئې وي، ورو

 انوښمنڅكله د هللا له دښيي د ايمان خاوند هيداسي دي چي 

  ې خپلوان وي.ږدډېر ند ده هم څه كه  سره دوستي نه كوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                   مجادلهال 

                                                         ې                                                                      پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

342 

     

   

    

   

      

ې ده چي د ېدلوينا اورېرمني يقينًا چي هللا د هغي م -1

مجادله كوله او هللا ې له تا سره ئړه په اېړه خپل م

محاوره ړو ادوې شكايت كولو، او هللا ستاسو ته ئ

   ېدونكى دئ.ښه ليدونكى اوردله، يقينًا چي هللا ېاور

ړه ويل په اېرمني ې مې مبارك آيت كي د يوپه د -(9)

چي د ه ېداورهغه مهال ووينا  ېد هغ تعالى چي هللاشوي 

مجادله كوله او سره  معلص هللا رسولې له ئړه په اېړه خپل م

ورو دا كومه راشئ وگ !!ړاندي كولووشكايت خپل ې هللا ته ئ

ړ، ې دومره درناوى وكد هغ تعالى چي هللاېرمن وه بختوره م

ې د وينا او د هغ ،ړهې يادونه وكې د دكي ئ په قرآن

ړ؟! آيا له ې وركډ ئډاېدو ېدو او دعاء قبلشكايت اور

چي په منه وه تښه دومره ارزې مجادلسره د د معلص هللا رسول

په  تعالى د هللاې وينا آيا د دې يادونه وشي؟! كي ئ قرآن

ړه ېدو په اې د اوردرلود چي د هغړاندي دومره اهميت و

    )ځلي ووايي: ې در

    ،)

(    ،)

(    !!؟)ې د د

څه د دومره جدي اهتمام ې ته او محاور ېمجادلوينا، 

 لپاره؟! 

ېرمني ستونزه ې مپوه شو چي د دې بايد په دړى لوم

ټوو چي ځواب ولته ښتني ې پوڅه وو او بيا داو شكايت 

چي ې تفصيل داسي دئ . د قصړى شوىولي دومره اهميت ورك

اهليت په دوران كي معمول دا وه د جاو ړاندي تر اسالم و

يل: ووې ته د طالق په موخه هغېرمني چي چا به د خپلي م

نو نه ، پله مورې لكه خته له نن وروسته پر ما داسي شو

بلكي د دوى بيا نكاح به شوه  هې طالقپرېرمن به يوازي م

په مدينه كي يوه صحابي ېده، د تل لپاره حرامه گڼله ك

ثعلبه ېرمني خوله بنت خپلي مېدو چي اوس بن الصامت نوم

ان ېر ژر په خپلي خبري پښېمډړه، خو ته همدا خبره وك ّـ



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                    پلوشد قرآن 

 مجادلهال

 

 

 

 

 

 

 

343 

پر خپلي ې ېدو الري ئېرته ستنشو، طالق واقع شوى وو، د ب

ته ورغله، د آيت  ّـ هللا رسول ّـخوله  ې،مخي بندي موندل

سره  ّـ هللا رسولې له ړه ئې اچي په دېږي له الفاظو معلوم

ې خبري او طالق چي د دړي ړاندي كې وئړې، دالئل مجادله ك

و طالق ې يڅه فرق دئ، بايد د خاوند وينا ئځ  تر من

ې ته هغ ّـ هللا رسولړى شي، د بيا نكاح حق وركڼل شي او وگ

، ېوښوونه نه ده شړه الرې اما ته ال تراوسه په دويلي: 

خو داسي انگېرم چي طالق واقع شوى او هغه له تاسره نه 

ېشانه پرړه د خپل اوالد په اّـېدى، خوله ځاى كشي يو 

او  ځان سره ساتي نو د هغوى د پاللوې له كه ئوه، 

ږدي دا ېخاوند ته پرې ساتلو توان نه لري، كه ئ

ورته به هغه اعتناء چي ضائع به شي، ېښنه ورسره وه اند

ړه لري، په اې د اوالد مور ئړه سوانده چي يوه زنه كوي 

سره مجادله او محاوره  ّـ هللا رسولې له پاره ئې لد همد

ښه خو دومرهاو محاوره ې دا مجادله د د تعالى كوله، هللا

ړه، او همدا ې يادونه وكې د هغكي ئ چي په قرآنشوه 

د جاهليت د دور هغه ې پېښي په ارتباط ئمهال او د دغي 

ضروري ې ړ او مسلمانانو ته ئړه او جاهلي دود لغو كناو

په چي ږي ېگنده توگه معلومڅرپه ې له د ړه.ښوونه وكالر

څومره ړېدو مخنيوى ۍ له شې كورنالهي دين كي د يو

ېدى پوهښه په عظمت هغه مهال ښت ارزې د د .ښت لريارز

ځېر شو، ڼا كي ورته د يوه حديث په ر ّـ هللا رسولد چي شو 

 حديث دا دئ:

ِإنَّ ِإْبِليس  ي ض ُع ع ْرش ُه ع ل ى  » ّـع ْن ج اِبر  ق ال  ق ال  ر سُوُل هللاَِّ  

أ ْعظ ُمُهْم ِفْتن ًة  اْلم اِء ُثمَّ ي بْع ُث س ر اي اُه ف أ ْدن اُهْم ِمْنُه م ْنِزل ةً 

ي جِىُء أ ح ُدُهْم ف ي ُقوُل ف ع ْلُت ك ذ ا و ك ذ ا ف ي ُقوُل م ا ص ن ْعت  ش يًْئا 

ق ال  ُثمَّ ي جِىُء أ ح ُدُهْم ف ي ُقوُل م ا ت ر ْكُتُه ح تَّى ف رَّْقُت ب يْن ُه 

 .«ْنت  ف يُْدِنيِه ِمْنُه و ي ُقوُل ِنْعم  أ   -ق ال   -و ب يْن  اْمر أ ِتِه 
 رواه مسلم

فرمايلي: يقينًا چي  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله جابر 

گي )د شر او ټولپل ږدي بيا خشيطان خپل تخت پر اوبو 

ې ږدي ئټولو ننو ده ته تر ېږي، فساد خورولو لپاره( ل

ټولو لويه پلوه هغه وي چي تر د مقام او منزلت له 

ووايي: دا او ې ورشي او ړې وي، يو ئځته كې رامنفتنه ئ

ړي، بيا څ دي نه دي كړل، هغه ورته ووايي: هيدا مي وك
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ښود چي د ده ېند دوى يو ورشي او ووايي: تر هغه مي پر

 ّـ هللا رسولېلتون راوست، ځ مي بېرمني تر مناو د ده د م

ړي او ورته ې كږدځان ته ورنې وفرمايل: نو شيطان ئ

 ې!! ښه يډېر ووايي: ته 

ېږي چي شيطان ته تر قتل، ومې مبارك حديث معلله د

غال، شراب او نورو سترو سترو گناهونو دا كار مهم 

ېرمني ې مړه شي او د يوځه والله منۍ چي يوه كورنېښي بر

ۍ د حقيقت دا دئ چي كورنېلتون راشي. ځ بېړه تر مناو م

ټولنه هغه مهال يوه ښته ده، ۍ خړټ لومټولني د بنسې يو

سره مخامخ  اړېدپړي شله بش ،ېږيۍ په درشل ودرد تباه

ښتي ړۍ خدا لومټ چي د بنسږي ېې نسكورۍ ئڼاو ماږي ېك

ټولني او د چي نن غربي څه دي ږي. او دا هغه ړېوشې ئ

په غرب كي هر كال د غرب الدينه تمدن ورسره مخامخ دئ، 

ې له ږي، نوى نسل ئېپه سرعت سره كمېر تر طالق نكاح شم

په ړيكو جنسي ا ډډه كوي، نكاح او ازدواج د آزادونكاح 

ې د بدو پايلو ړه سواند مفكرين ئډ گڼي، زړاندي خنو

ې خطرناك بهير مخنيوى ړاندويني كوي او وايي: كه د دو

ې راتلونكي ږدژر او په نډېر به ټولنه ونشي نو غربي 

 شي!! ۍ سره مخامخ شپړي تباهله بكي 
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 )داسي ر كوياېرمنو ظهستاسو هغه چي له خپلو م -2

ې ميندي هغوى ئ حراموي لكه خپله مور(؛ځان ې پر ئ

پرته يوازي هغه دي چي دوى ې له شكه نه دي، ميندي ئ

او دروغجنه  چي دوى كركجنهږولي، او يقينًا ېې زئ

 ښونكى عفو كوونكى دئ.خبره كوي او يقينًا چي هللا بخ

څه بيا هغه ېرمنو ظهار كوي او هغه چي له خپلو م -3

ړي آزادول ې غانو د يوې دي، چي ويلي ئږي ېته ستن

ړي، ېكت وكږدې چي يو له بل سره نړاندي تر ددي؛ و

په ږي، او هللا ېې وعظ كپرتاسو ته چي څه دي دا هغه 

چي څوك او  -4ې كوئ، ښه خبر دئ چي تاسو ئه څهغه 

ژه نيول دي، ې روونه مومي نو دوه مياشتي پرله پس

او  ړي،ېكت وكږدې چي يو له بل سره نړاندي تر دو

نو شپېتو مسكينانو ته خوراك  ېږيچي ونه توانڅوك 

پاره چي پر هللا او د هغه پر ې لوركول دي؛ دا د د

ولي دي، او پيغمبر ايمان ولرئ، او دا الهي پ

 كافرانو ته دردوونكى عذاب دئ.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(2-4)

  ورته وايي: ته  ؛ر كوياېرمنو ظهچي له خپلو مڅوك

 ې وينا سرهلكه د خپلي مور شا، په د ېراباندي داسي شو

يوازي هغه ې ميندي ئځي، ېرمني د دوى ميندي نه گرې مئ

وينا حقيقت نشي بدلولى،  د دوىږولي، ېې زدي چي دوى ئ

د دوى دا وينا هم كركجنه ده او هم دروغجنه او د 

 حقيقت خالف.

 ړ ده خو داسي كركجنه او دروغجنه وينا د سختي سزا و

له سختي سزا  ښونكى عفو كوونكى دئچي هللا بخې كبله له د

 ېږي.ېرت
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 ې ، په حرمت كي ئېرمنو ظهار كويهغه چي له خپلو م

ږي ېستنه بولي، بيا خپلي خبري ته پلي مور سره ورتله خ

ې ږي، كفاره ئېړي، پر خپلي خبري پښيمان كې كچي بدله ئ

يا  ؛ړيېكت وكږدچي په خپلو كي نړاندي تر هغه و :دا ده

ېږي دوه مياشتي ې ونه توانبه يو مريى آزادوي، كه په د

 ېږيونه توانې هم ژه نيسي، او كه په دې روبه پر له پس

خوراك وركوي، ځنى به يو ور نو شپېتو مسكينانو ته

د  ړي،ېكت وكږدې چي يو له بل سره نړاندي تر دو

ي نور تعبيرونه هم شوي، لكه ځين)يعودون لما قالوا( 

ړي، يعني ځينو ويلي: د ظهار وينا بيا اعاده كدا چي 

ې دا كفاره په تكرار سره ئڅه باك نه لري خو يو وار 

دا  ځي،رځينو ويلي چي له خپلي خبري راوگږي، ېالزم

گوي، الفاظ دا افاده ړخ نه لتعبيرونه له الفاظو سره ا

ږي(، يعني پر خپلي خبري د ېكوي چي )خپلي خبري ته ستن

ستون شي او ورېرته ړي بځاى غوااو عمل كولو پر ېدو ودر

 . ړيې كبدله ئ

 پاره ده چي پر هللا او د هغه پر ې لد دښوونه دا الر

 ړئ. دا د هللامل وكښتنو سره سم عپيغمبر د ايمان له غو

ېر ې تې هغه پولي دي چي بايد ترټاكل شوله لوري  تعالى

 نشئ. 

  هغو كافرانو ته چي پر هللا او پيغمبر ايمان نه لري

 او دا الهي پولي نه مراعاتوي دردوونكى عذاب دئ.

ې ړه د ميندو يادونه شود ظهار په الته څه هم دكه 

ي له ميندو په حرمت كېرمني چي خپلي مېښي او داسي بر

دا حكم يوازي خو  ؛ې حكم مصداق دئسره تشبيه كول د د

و لپاره محارم ونورپه ميندو پوري مختص نه دئ بلكي د 

ې گه ده، له خور، لور او نورو محارمو سره ئېليوه ب

ې سره ورته دئ، دا حكم ئېږي، او ې قياس كپرتشبيه كول 

نه  په طالق كي غلظت او تشدد كول او د هغو شرعي آدابو

لكه چي د  ښودلي،دين راړه مراعاتول دي چي د طالق په ا

ځ ځلي طالق وركولو تر منې ركولو او درځل طالق ويو 

څه ويل پير شته؛ همداسي د طالق وركولو پر مهال داسي تو

ړى شي له عادي طالق ېرمن له محارمو سره تشبيه كچي م

  .دئېل بې توپير لري او حكم ئ

چي په يوه مجلس كي ېږي علومښووني مې الرله د د قرآن

ېږي نه ې طالقه گڼل كېرمني ته طالق وركول درځلي مې در
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ې ده چي داسي طالق په يوه طالق يو طالق، هغه رأيه كمزور

ېږي نو تكرار حسابوي، كه په طالق كي الفاظ معتبر گڼل ك

 څنگه معتبر نه وي؟!!به 

   

   

    

    

   

   

    

   

    

     

    

يقينًا هغه چي له هللا او د ده له پيغمبر سره  -3

همغسي سپك او ذليل شوي لكه هغه چي تر ښمني كوي د

گند آيتونه څرپك شوي ول، او يقينًا چي ړاندي سدوى و

او دغو كافرانو ته سپكوونكى عذاب ، يړمو نازل ك

په څوي او پاټول راچي هللا به دوى ځ هغه ور -6دئ، 

ېرلي هغه چي هللا شم ړي،چي دوى ك ې خبرويڅه به ئهغه 

 ناظر دئ.څه په هر ړي او هللا ېر كاو دوى ه

برخليك ړو كي د هغو وگ آيتونو مباركوې په د -(3-6)

چي له هللا تعالى او د هغه له پيغمبر سره د څېړل شوي 

ۍ الر غوره كوي، وايي: دوى به هرو مرو له سپكاوي ښمند

ړانديني له دوى و همغسي چي دېږي، او ذلت سره مخامخ ك

پېره ړاندينيو سد وسره مخ شوي ول، سپكاوي ذلت او 

گندو آيتونو كي بيان شوى، دغو څرپه  برخليك د قرآن

كافرانو ته هم په دنيا كي سپكوونكى عذاب دئ او هم 

څوي او پاراله خپلو قبرونو ټول چي هللا به دوى ځ هغه ور

هللا  په هغو چي ړي،چي دوى ك ې خبرويڅه به ئپه هغه 

تعالى په هللا چي ځكه ، دا ړيېر كېرلي او دوى هتعالى شم

  ناظر دئ.څه هر 
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چي هللا په هر هغه څه پوهېږي چي پام دي نه دئ آيا  -0

وى شته په آسمانونو او په زمكي كي دي، نه داسي نج

چي د دريو ترمنځ وي او دى ئې څلورم نه وي او نه د 

كم  ېپنځو ترمنځ چي دى ئې شپږم نه وي او نه تر د

ري چي وي، ېيا زيات مگر دا چي دى ورسره وي، هرچ

خبر كړي چي څه بيا به ئې د قيامت په ورځ په هغه 

 پوه دئ.ښه شكه چي هللا په هر څه ې دوى كولو، ب

 ووني دا دي:ښالر آيت مباركې د د -(6)

 هللا تعالى په هر هغه څه ته مو تل پام وي چي ې د

 چي په آسمانونو او په زمكي كي دي.پوهېږي 

   شته چي د دريو ترمنځ وي ( ټه مركه)پنه داسي نجوى

او دى ئې څلورم نه وي او نه د پنځو ترمنځ چي دى ئې 

كم يا زيات مگر دا چي دى  ېشپږم نه وي او نه تر د

 ري چي وي.ېهرچ ورسره وي،

  د قيامت په ورځ په خپلو دوى تعالى  هللابيا به

 شكه چي هللا په هرڅه پوه دئ.ې اعمالو خبر كړي، ب

ېر صراحت او وضاحت ډپه كي  ې آيتپه دگورئ چي لكه 

پوه څه نه يوازي ستاسو په هر  تعالى هللاچي سره ويل شوي 

 څلورم مو خداى دئ او كهې وئ نو ركه تاسو ددئ بلكي 

ېر وئ ډږ يا ې لاى دئ، كه تر دږم مو خدپځه وئ شپن

د )علم( خوا ته د چي وئ، ځاى كي په هر خداى درسره دئ 

پوه څه هم په هر  تعالى )معيت( خبره كوي او وايي: هللا

 قرآنچي پر څوك ځاى كي درسره دئ، دئ او هم په هر 

ې باور همدا وي، ړه به ئپه ا تعالى نو د هللاايمان لري 
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انكار ې )علم( مني خو له )معيت( ئ تعالى چي د هللا نه دا

ړي ې جسارت ونه كد ده لڅكهيكوي، يو مؤمن انسان بايد 

په په خالف كومه وينا ې صريح كالم د دتعالى  هللاچي د 

ږ ځاى كي له موپه هر تعالى  هللا :ړي او وواييخوله راو

 ږد معيت معنى علم دئ!! زمو تعالى او د هللاسره نه دئ!! 

ېړو حجابو له پرېړو د پر تعالى هللاباور بايد دا وي: 

پر ماضي ږ زموېږي، پر حالت پوهږ ږ گوري او زموآخوا مو

ې علم پر حال، خو د دږ زموېږي لكه او مستقبل داسي پوه

نه څوك پرته هي تعالى گوالي له هللاڅرنپوهي په او 

ږ سره وي ځاى كي له موپه هر  تعالى ، همداراز هللاېږيپوه

 گوالي له هللاڅرنېوالي په كيفيت او ږدنې معيت او خو د د

 ېږي.پوهڅوك نه پرته هي تعالى

 ې صيغه راغلى: دا مطلب د الحديد په سوره كي په د

    

     

    

     

     

    

      

     

                                                                                                                                
   4الحديد: 

كي ځو په شپږو ورې زمكه ئ او دى همغه دئ چي آسمانونه

څه هم او بيا پر عرش برابر شو، په هغه  لړپيدا ك

ې چي ترڅه هم په هغه ځي او چي په زمكي كي ننوېږي پوه

په ږي او ېښته كچي له آسمان راكڅه هم ځي او په هغه و

چي ځاى كي ځي، او هغه په هر ړ چي په كي لوڅه هم هغه 

ښه ليدونكى دئ چي څه تاسو وئ درسره دئ، او هللا د هغه 

 ې كوئ.تاسو ئ

ېر وضاحت سره ويل شوي ډپه ې مبارك آيت كي هم دپه 

چي وئ. دا ځاى كي په هر له تاسو سره دئ تعالى  چي هللا

ړۍ برخي كي ويل شوي په لومچي د آيت په داسي حال كي 

پيدا كولو وروسته ي له او زمك وآسمانوند تعالى  هللاچي 

پر عرش استوى چي ې معنى دا ده ړه، د دپر عرش استوى وك

ږ ځاى كي له موپه هر تعالى  هللاچي ې منافي نه ده د د

ړو خبرو يادونه همدا يوه آيت كي د دواپه سره هم دئ. 
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ېر نه څپه د مخلوق تعالى  گوته كوي، يعني هللاپه مطلب 

ځاى وي او بل يو پوري محدود وي، مكان خاص  هپچي دئ 

په يوه وخت كي چي ړتيا ده گځانځاى نه، دا د مخلوق 

    ځاى كي وي.يوازي يو 

څوك چه قدير او عظيم خداى په مخلوق قياس كړي او د 

هم په خپل ذهن كي مخلوق ته ورته  ېئړه اخالق په 

تصوير جوړ كړى وي، دا كسان مجبورېږي د قرآنكريم 

يل كړي او له هر لفظ داسي معنى راوباسي چي الفاظ تأو

د دوى له ذهن او تصور سره برابره وي، دلته هم د آيت 

ې تأويلوي او داسي معنى يوه برخه مني او بله برخه ئ

ږ سره ځاى كي له موپه هر ښيي هللا تعالى وچي ې راباسي تر

 په محدوده كي محدود دئ. نه دئ، بلكي يوازي د عرش 

    

    

    

  

  

   

    

    

  

   

    

   

     

ې ټي مركچي له پړى آيا هغو ته دي پام نه دئ ك -8

او  ې منع شويچي ترږي ېڅه ته ستنمنع شول بيا هغه 

ټي پړه په اړاوي پيغمبر د سرغېري او له د گناه، ت

ه داسي الفاظو ې كوي، او كله چي درته راشي نو پمرك

سالم درته وايي چي هللا په هغه سره پر تا سالم نه دئ 

څه نه وايي: هللا مو ولي پر هغه ځان سره ويلى او له 

ې وايو! هغه دوزخ ورته بس دئ چي ږ ئچي موتعذيبوي 

  ټوبى!ټاد ورتگ څومره بد ځي به، نو ورننو

د پټو مركو په د منافقينو كي ې مبارك آيت په د -(8)
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 اسي ويل شوي: ړه دا

 و منع مرك وټچي له پړى آيا هغو ته دي پام نه دئ ك

ې هم د داسي ې ئې كوي، مركټي مركشول خو دوى بيا هم پ

ى گڼل ړاوپيغمبر سرغاو له  ىېرچي گناه، تړه په اڅه 

 ږي. ېك

 ته ورتلل نو په داسي الفاظو  ّـ هللا خو كله چي رسول

چي ې كوله ئ پر ده سالم اچولو او د ده ستاينه بهې به ئ

سالم ويلى او  ّـ هللا هللا تعالى نه په هغو الفاظو پر رسول

 رسولېري او له ډو كي د گناه، تټو غونستايلى، پې نه ئ

ډكه ستاينه، په ې د بغاوت خبري خو مخامخ له مبالغ ّـ هللا

نه دئ  تعالى ستاينه چې هللا ّـ هللا داسي الفاظو سره د رسول

درنو مفسرينو داسي  ځينوڅه هم كه ې ستايلى!! پر

ې سره د يهودو هغو الفاظو ته اشاره چي په دې انگېرل

ې سره د مالقات پر مهال به ئ ّـ هللا ې چي له رسولشو

ځاى السام عليك ويل او د پر السالم عليك د كارول، لكه 

ځاى راعينا ويل، خو دا تعبير د آيت له سياق پر راعنا 

ړه نافقينو په اړخ نه لگوي، دلته بحث د مو سباق سره ا

گند څرد منافقينو پټ او ړه، په ادئ نه د اهل كتاب 

گنده او مخامخ څرپه پټه عاصي او په ځور شوى، چلن ان

ړاوي ېري او سرغډو كي د گناه، تټو غونپه پړه مال، غو

سره مخامخ شي د هغه  ّـ هللا خبري كوي خو كله چي له رسول

چي ستايي  ېپه ستايني كي غلو كوي او په داسي الفاظو ئ

ډېر په ې آيتونو له ورپس ې ستايلى.نه دئ پر تعالى هللا

ېږي چي دلته د بحث موضوع د منافقينو وضاحت سره معلوم

  چلن دئ نه د اهل كتاب چلن.

   څه وايي: هللا مو ولي پر هغه ځان سره دا منافقين له

پيغمبر د خداى  ّـې وايو! كه محمد ږ ئچي مونه تعذيبوي 

ړ وي چي د ده مخالفت كوي، ولي ذاب وڅوك د عوي، هغه 

گندو د څرږ ېږي او ولي زموله پټو مركو نه خبرږ زمو

ږ ته ولي د ده خداى مو ېږي؟!!خبرو په ماهيت نه پوه

 سزا نه راكوي.

 هغه دوزخ ورته  ځواب كي فرمايي:د دوى په  تعالى هللا

د ورتگ څومره بد ځي، بس دئ چي دوى به هرومرو ورننو

 ټوبى! ټا



 

 

 

 

 

                                                                                                                   مجادلهال 

                                                         ې                                                                      پلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

332 

  

   

   

  

  

   

   

   

   

  

   

   

     

  

    

ې ټي مركړى! كله چي پې راوچي ايمان ئې هغو ا -5

په ړاوي پيغمبر د سرغ لهېري او كوئ نو د گناه، ت

ړه و تقوى په اگڼي اښېې مه كوئ، او د ټي مركپړه ا

چي د هغه لوري  ږئېېرې كوئ، او له هغه هللا ووټي مركپ

دا نجوى يوازي د شيطان  -10ړى شئ، ډ كته به ورغون

ړي چي ايمان ې غمجن كپرړي هغه له لوري وي چي غوا

ضرر هغوى ته د كوم  چي كي حال داسي ړى؛ پهې راوئ

مگر د هللا په إذن، نو مؤمنان دي پر رسوونكى نه دئ 

 .ړي توكل وكهللا

كي مؤمنانو ته د نجوى  آيتونو مباركوې په د -(5-10)

 ې:ووني شوښالرړه دا په ا

 د گناه، پام كوئ چي دا ې كوئ نو ټي مرككله چي پ

نه وي، بلكي ړه په اړاوي پيغمبر د سرغ لهېري او ت

 وي.ړه گڼي او تقوى په اښېد بايد 

 تل او د خپلو پټو مركو په دوران كي هم له هغه هللا 

 ړى شئ.ډ كه ولرئ چي د ده لوري ته به ورغونېرو

  پټو مركو څوك د نجوى اكثرًا شيطاني منشأ لري، هغه

چي ږي ېېرگندولو وڅرضرورت احساسوي او د خپلو خبرو له 

 .ې بد ويموخي او عزائم ئ
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 چي څوي پاره پټو مركو ته هې لشيطان خپل ملگري د د

 ړي.ې غمجن كمؤمنان پرړي غوا

  ډو او نجوى سره ټو غونپې په دې گري ئشيطان او مل

 ، مگر د هللا په إذن.څ تاوان نشي رسولىمؤمنانو ته هي

 ړيمؤمنان دي پر هللا توكل وك. 

داسي مؤمنانو ته ړه په اروايت كي د نجوى په الندي 

 :ېښوونه شوالر

ال  ِإذ ا ُكْنـُتْم ث ال ث ـًة ف ـ » ّـع ْن ع بِْد هللاَِّ ق ـال  ق ـال  ر سُـوُل هللاَِّ 

ي ت ن اج ى اْثن انِ ُدون  اآلخ ِر ح تَّى ت خْت ِلطُوا ِبالنَّاسِ ِمْن أ جِْل أ ْن 

 .«ُيحِْزن ُه 
وفرمايل: كله چي  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله عبدهللا 

پرته په خپلو كي ېيم نو دوه دي له درې تنه وئ تاسو در

پټي خبري نه كوي، تر هغه چي له خلكو سره مختلط شئ، 

 .ېښمن كوياندې چي دا كار ئې كبله دله 

  

    

   

   

    

  

   

   

   

    

   

ړى! كله چي درته وويل ې راوچي ايمان ئې هغو ا -11

ړئ؛ نو پراخوالى وكځاى كي شي: د ناستي په 

او ړي، چي هللا پراخوالى درپه برخه كړئ پراخوالى وك

كله چي درته وويل شي: اوچت شئ؛ نو اوچت شئ، هللا به 

ړى او ې راوچي ايمان ئړي ړي كې لود هغو درجستاسو 

ښه خبر دئ څه ، او هللا په هغه ړى شوىهغه چي علم ورك

 ې كوئ.چي تاسو ئ

ځيني ضروري آداب ډو د غونې مبارك آيت كي په د -(11)
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مؤمنانو! كله چي ې اږ ته وايي: ښودل شوي، موږ ته رامو

په دوران كي تاسو ته وويل شي: د ناستي په ډو د غون

ړئ او نورو ته ټول كونه درځان ړئ؛پراخوالى وكاى كي ځ

هللا ې چي په بدل كي به ئړئ پراخ كنو ځاى  ړئ؛ځاى ورك

او كله چي درته وويل ړي، تعالى پراخوالى درپه برخه ك

؛ يا د ېنئښځاى كي كاوچت شئ او په بل ځاى شي: له خپل 

په پاى كي درته وويل شي چي جلسه پاى ته ډي غون

ړئ، داسي مه ړ شئ نو همدا كار وكت شئ او ال، اوچېدهورس

پكاوى شوى او د خلكو په ې سره ستاسو سانگېرئ چي په د

هللا تعالى ړي، ټ كټيسترگو كي به ستاسو مقام او منزلت را

ړى او علم ې راوچي ايمان ئړي ړي كې لوبه د هغو درج

، يعني مقام او منزلت په )ايمان( او )علم( ړى شوىورك

ړ مقام او منزلت خاوند دئ څوك د لوهغه  ،ړل شوىپوري ت

ړ وي. ړاندي او لوچي د ايمان او علم له پلوه ترنورو و

ړنو ټولو كچي ستاسو د ښووني دي دا د هغه هللا تعالى الر

 پوه دئ. ښت ښه گوالي او د هغوى په ماهيت او ارزڅرنپه 

ږ ړه مويت كي هم د مجلس د دغو آدابو په اې رواپه د

 ي:ښوونه شوته الر

ال  ُيِقيُم الرَّجُُل الرَّجُل  ِمْن  » ّـع نِ اْبنِ ُعم ر  ق ال  ق ال  ر سُوُل هللاَِّ 

 مسند احمد .«م جِْلِسِه ف ي جِْلس  ِفيِه و ل ِكْن ت ف سَّحُوا و ت و سَُّعوا 

ړى وفرمايل: يو س ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابن عمر 

ړباسي چي دى اېدو ته نه پورته كځاى ړى له خپل دي بل س

 (ځاى كي)د ناستي په ښېني، بلكي ځاى كي كپه ې ئ

  .ړئپراخوالى او وسعت وك
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ړى! كله چي له پيغمبر ې راوچي ايمان ئې هغو ا -12

ړاندي وې سره پټه مركه كوئ نو له خپلي پټي مرك

پاره غوره او زيات ړئ، همدا ستاسو لكومه صدقه ورك

هللا مهربان ې ونه مومئ نو سپېڅلى دئ، او كه ئ

چي تر خپلو ېدئ ېرې ووآيا له د -13ونكى دئ، ښبخ

، نو كه داسي مو ونه ړئدقات وركړاندي صټو مركو وپ

ې درته معاف ئړه )پر تاسو پېرزوينه وكاو هللا  لړك

ړئ او د هللا او د ده د ړئ، زكات وركځ وك( نو لمونړك

ښه پوه دئ چي څه هللا په هغه ړئ، او پيغمبر اطاعت وك

  .ې كوئتاسو ئ

ښوونه كي مؤمنانو ته الر آيتونو مباركوې په د -(12-13)

و خبرو ضرورت احساس پټد سره  ّـ هللا رسوله ې چي كله لشو

دا صدقه ړئ، كومه صدقه وركړاندي وې نو له پټي مركړئ ك

ې سره په ددئ،  كارزيات سپېڅلى او غوره وركول درته 

چي د داسي نجوى ځي ري وويړونو هغه خبه ستاسو له ز

ړي د ځيني غواړوي، ړه كي راوالپه زې د انسان هيله ئ

ړي او مالي مطالبات وك ّـ هللا سولله رڅ كي نجوى په تر

ړي په مسلمانانو كي وجاهت ې سره غواځيني بيا په د

د داسي ړاندي صدقه وركول به ، تر نجوى وړيترالسه ك

مومئ څه ونه پاره ې لد صدقكه خو ړي، وسوسو مخنيوى وك

ېښي كه دا كار درته گران بر ى دئ.ونكښهللا مهربان بخنو 

و داسي مو ا، ړئصدقات ورك ړانديټو مركو وچي تر خپلو پ

ځ نو لموني؛ ړدرته معاف كې تعالى ئاو هللا  لړونه ك

پيغمبر اطاعت ړئ او د هللا او د ده د ړئ، زكات وركوك

ښه څه په هغه تعالى هللا چي ې باور ولرئ په دړئ، او وك

 . ې كوئپوه دئ چي تاسو ئ
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و ړآيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي له داسي وگ -14

ړى، نه دوى ستاسي ې غضب كچي هللا پرړې دوستي كې سره ئ

 كي حال داسي ډلي، پهډلي دي او نه د هغوى له له 

هللا سخت عذاب  -13، ېږيچي پوهړه كوي په درواغو لو

چي  يېر بد دله شك پرته ډڅه هغه ړى، ورته تيار ك

ړى ړ كجوډال له خپلو قسمونو ئې  -16ې كوي، دوى ئ

دوى ته ې ې چي له كبله ئړكډه ډې  له الري ئو د هللاا

 سپكوونكى عذاب دئ.

ړه كي د منافقينو په ا آيتونو مباركوې په د -(14-16)

     ې:ښووني شودا الر

 هغو سره ې له چي دوستي او ملگرتيا ئې آيا هغه پېژن

ړى، همغه چي د هللا او د ده دين له ك ې غضبده چي هللا پر

 كوي؟ښمنانو سره دوستي د

 ې دوستي د دوى دوهم خصلت دا دئ چي له هيچا سره ئ

ډلي دي او نه د مؤمنانو له ې او صادقانه نه وي، ښتينر

ډلي، له هر يوه سره د خپل غرض ښمنانو له دوى د دنه د 

 لپاره ملگرتيا كوي.

 يي او دروغجن چي دروغ واې دا دئ خصلت ئېيم در

ېږي وينا او ادعاء پوه چي كي حال داسي قسمونه كوي، په

 !!ښتيا واييچي رړه كوي ې دروغجنه ده خو لوئ

 په ړى، دغو منافقينو ته هللا تعالى سخت عذاب تيار ك

دنيا او آخرت كي به له شديد الهي عذاب سره مخامخ 

 ېږي.ك

 ړي، د هللا له ډېري بدي دي، دروغجني لوړني د دوى ك
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 ې بدي دي.ړني ئښمنانو سره دوستي، او نوري كد

  ړى، په قسمونو سره ړ كجوډال دوى له خپلو قسمونو

ې اعتراض وشي نو د ړنو ئچي پر بدو كځان دفاع كوي، له 

ړه كوو وايي: د هللا په نامه لوو اړي ړاندي كډال راوقسم 

څه هم د ړه كي اخالص لرو كه په زږ مؤمنان يو، چي مو

 مى لرو.پلوه كله عمل 

  ډېرو برخو كي دوى به تل داسي ومومئ چي د ژوند په

په جهاد كي ږو الرو درومي،  له الري عدول كوي، په كهللاد 

ډه ډځه كي كسل وي، له انفاق برخه نه اخلي، په لمان

 كوي.

 دوى ته سپكوونكى عذاب  تعالى د دغه نفاق له كبله هللا

 .ټاكلى

   

   

    

  

    

   

   

   

   

   

     

  

  

   

    

     

  

    

د هللا كوم څه )كوم د دوى مالونه به نه څكله هي -10

، دوى ې اوالدونهړى شي او نه ئې دفع كعذاب( تر

چي هللا ځ هغه ور -18دوزخيان دي، په هغه كي تلپاته، 

ړي كوي څوي نو ده ته به همغسي لواپټول رابه دوى 
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ېري چي تاسو ته قسمونه خوري، او داسي به انگلكه 

ېدونكي( دي، پام چي ك موفقڅه )چي دوى په كوم 

ې مسلط شيطان پر -15يقينًا همدا دوى دروغجن دي، 

ډله د ړې، دا ېره كې هرې تيادونه ئ هللاد شوى نو 

چي يقينًا همدا د شيطان د حزب ام پشيطان حزب دئ، 

       .تاوانيان دي (ړي)غ

ړه كي د منافقينو په ا آيتونو مباركوې په د -(10-15)

  ې:ووني شوښالردا 

 د هللا كوم عذاب څكله د دوى مالونه او اوالدونه به هي

 ړى شي.كنه ې دفع تر

 ي به تلپاتي وي.دوى دوزخيان دي، په هغه ك 

 انسانان له قبرونو ټول چي هللا تعالى به ځ هغه ور

په  تعالى څوي، هغه مهال به دا منافقين د هللااپرا

تاسو ته كوي، ې چي نن ئړي كوي لكه داسي لوړاندي و

ې قسمونو سره كولى شي څه چي په دېري داسي به انگ

 په برخه شي. ې موفقيت ئكوم  او ړيترالسه ك

 ې له دغو منافقينو سره په خپلي معامل مؤمنانو!ې ا

وئ، دوى دروغجن ې باور مه كسئ، په خبرو ئكي محتاط او

 دي، 

 وسوسو په خپلو ې شيطان ، همدې مسلط شوىشيطان پر

 ړى.ېر كې هترتعالى او د هغه يادونه او ذكر  هللاسره 

  چي يقينًا همدا د ام پډله د شيطان حزب دئ، دا

      .ن ديتاوانيا (ړيشيطان د حزب )غ

   

  

   

    

     

    

ښمني يقينًا هغه چي له هللا او د ده له رسول سره د -20

هللا دا  -21ي، ډلي كي دپكو په ډېرو سهمدا دوى د كوي 

ږم او هم زما ېليكلي چي هم به زه هرومرو برالسى ك

  ځواكمن دئ. پيغمبران، يقينًا چي هللا عزتمن 
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يو ثابت  تعالى كي د هللا آيتونو مباركوې په د -(20-21)

او هغه دا  ېږيځلړاندي ږ په وېدونكى سنت زمواو نه بدل

لت او ان به هرومرو له ذښمنچي د هللا او د ده د رسول د

ې حتمًا همغسي وي ئېږي، برخليك به سپكاوي سره مخامخ ك

ځينو له هللا او د ده له ړاندي چي تر دوى ولكه 

ړې او له سپكاوي سره مخامخ ښمني كپيغمبرانو سره د

ږم ېشوي، هللا تعالى دا ليكلي چي هم به زه حتمًا برالسى ك

ړي كي به گځ جاو هم زما پيغمبران، د حق او باطل تر من

ږي، دا د الهي مقدراتو نه ېپال هرو مرو بريالي كقح

ړه نه د ېكې برخه ده، د بريا او ماتي دا پرېدونكبدل

د دوى او نه ده ړلې په عدد او عدة پوري تړو لوريو دوا

، ځواكمن دئپوري، يقينًا چي هللا عزتمن ځواك په زور او 

ړي پر پلي كولو قادر دئ، عزيز ېكقوي دئ د خپلي هري پر

 ېدى. ډ كړاندي نه شي خنپه وې ې د ارادڅوك ئدئ هي

    

  

   

   

   

   

   

    

  

    

   

   

    

    

     

     

     

غه قوم چي پر هللا او پر آخرت ئې ايمان وي؛ ه -22

چي له هغه چا سره  ېداسي ونه مومې به ئڅكله هي

دوستي وكړي چي له هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې 

پلرونه وي، زامن ې وي، كه څه هم دوى ئ ېدښمني كړ
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ئې وي، وروڼه ئې وي او خپلوان ئې وي، همدغه كسان 

ايمان ثبت كړى او په دي چي هللا د دوى په زړونو كي 

خپله روح )غيبي فيض( سره ئې د هغوى مرسته كړې، 

الندي ې هغوى به داسي جنتونو ته داخل كړي چي تر

تلپاته، هللا له هغوى راضي په هغه كي بهېږي، ې ويال

شوى، دوى له هللا راضي شوي، همدا د هللا حزب دئ، )دغه 

ب بريالى كسان د هللا د حزب غړي دي( يقينًا چي د هللا حز

 دئ.

د غړو ې حزب او د دهللا حزب د ې مبارك آيت كي په د -(22)

: له هغه چا هچي دا د ېښودل شوراړتيا گځانيوه اساسي 

سره دوستي نه كوي چي د هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې 

وي كه څه هم هغه د دوى پلرونه وي، زامن ئې  ېدښمني كړ

آيت الفاظ داسي  د ه ئې وي او خپلوان ئې وي.ڼوي، ورو

سره  انوښمنڅكله د هللا له دښيي د ايمان خاوند هيدي چي 

، ې خپلوان ويږدډېر ند ده هم څه كه  دوستي نه كوي

څوك يعني دا په بشپړه توگه د ايمان منافي عمل دئ چي 

پالي او ښمنانو سره دوستي وين له دد هللا او د هغه د د

ړو  د متعهدو غړي، د حزب هللاږد كهغوى ته د دوستي الس او

ښمنانو ته د چي د دين دړتيا دا ده ځاتنگيوه اساسي 

ې د ايمان ښمني ئپه سترگه نه گوري، دوستي او ددوست 

ښمن ې دښمن ئې دوست او د هللا دڼا كي وي، د هللا دوست ئپه ر

ښمنانو په نظر درشي چي د هللا له دڅوك وي، نو كه داسي 

ه سترگه نه گوري پښمن پالي او هغوى ته د دسره دوستي 

ځي چي پر هللا او د آخرت پر ورې دعوى كوي او سره له د

ې پوه شئ چي دوى دروغ وايي، د ايمان دعوى ئايمان لري 

ښت نه څ ارزده او په الهي معيارونو كي هي دروغجنه

چي ښتيني خاوندان هغه دي د ايمان واقعي او ر لري.

يوازي  الىتع ې د ايمان له مخي وي، هللاښمني ئدوستي او د

د دوى ړى، و مؤمنانو ته واقعي ايمان ورپه برخه كهمدغ

او ايمان ثبت كړى او په خپله روح ې ئپه زړونو كي 

سره ئې د هغوى مرسته كړې، هغوى به داسي  غيبي فيض

په بهېږي، ې ويالې ئالندي ې جنتونو ته داخل كړي چي تر

اضي هللا ر، هللا له هغوى راضي شوى، دوى له يپاتتلهغه كي 

 شوي، همدا د هللا حزب دئ او دغه كسان د هللا د حزب غړي دي،

ې حزب د د د تعالى او هللا يقينًا چي د هللا حزب بريالى دئ



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                    پلوشد قرآن 

 مجادلهال

 

 

 

 

 

 

 

361 

 بريا ذمه وال دئ.

 

سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ر                                                                                                                         الحش

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

362 

 

 

 

 

 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الحشر

 ژندنه:پېې د سور

ې له د سوردئ چي )الحشر( ې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، لري آيتونه 24شوى، يت اخيستل آدوهم 

بصار( او د الحكيم(، د دوهم آيت )األ)آيت  ړيد لومې ئ

ته بايد متوجه وو  ېاتم آيت )الصادقون( ته ورته دي، د

ږ له ې د غېر صيغڅاو )القدير( په چي د )الفاسقين( 

ې ېر صيغڅپلوه )الحكيم( ته ورته دي او د )العقاب( په 

آيتونو بصار( ته ورته دي، د ږ له پلوه )األد غ

ي دور دنچي د مهغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئاو

د معتبرو رواياتو له  .كي نازل شويكلونو ځنيو منپه 

نضير بني شوه چي د  مخي دا سوره له هغه وروسته نازله

ې وايستل شوه، دا په نامه يوه يهودي قبيله له مدين

ې مشرانو د چي د دغي قبيلځته شوه پېښه هغه مهال رامن

ې د يو ّـهللا  ړې وه، رسولړه كد وژلو منصوبه جو ّـ هللا رسول

ې د حل و فصل په موخه د دوى كلي ته ورغلى وو، دوى النج

ره به هغه مهال د گمارلى وو چي د بام له سړى يو س

چي هغه به  ځويراغور ّـ هللا پر رسولډبره چني يوه لويه ېم

خو ، ناست ويېوال خوا ته د خبرو لپاره له دوى سره د د

ړ، خپل پيغمبر خبر ك تعالى هللاړاندي وې ېبڅو شتر اقدام 

ې ته ستون شو، له مدين ّـ هللا ډه شوه، رسولتوطئه شن

دوى ته  ېوروسته ئ ېدو سره سم او له ضروري مشوروستن

څوك ځي، ې ووځو كي له مدينږو چي په لسو ورېاحوال ول

ږي، د منافقينو مشر عبدهللا ېچي ونه وتلو هغه به وژل ك

چي د خپلو ېږو بن ابى بن سلول هغوى ته احوال ول

پلويانو په دوه زره جنگياليو سره به د دوى مرسته 

وى ې به هم د دكوي، د بني قريظه او بني غطفان قبيل
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ځاى ړئ او پر خپل ډډه وكگي، له وتلو مرستي ته رادان

دوكه ېينو دوى ډډاټينگ پاته شئ، دغو دروغجنو وعدو او 

څه ځو، ږ نه وږو چي موېځواب ولې ته ئ ّـ هللا رسولړل او ك

څلورم د  ّـ هللا رسولړه، چي دي له وسه پوره وي هغه وك

صره د ربيع االول په مياشت كي د دوى سيمه محاهجري كال 

په ې وروسته هغوى ځو محاصرځلسو ورپنږو يا ، له شپړهك

ې وتلو ته چمتو شول چي له وسلو پرته ې شرط له مديند

ې ئښ ړي چي يو اوځان سره وبه يوازي دومره سامان له 

ې بلي گه مدينه د يهودانو له يوې توړلى شي، په دو

ې يوازي دوو تنو ې قبيلې تصفيه شوه، د دشريري قبيل

په  ړل.ټول د شام او خيبر په لوري وال رړ نوايمان راو

 په پام كي ولرو:څو مهمي خبري ړه بايد ې اد

 ېدونكي نه ول، اصلي اوسحجاز ې او د يهودان د مدين

چي مي ته راغلي ول يې سدوى هغه مهال له فلسطين د

ې وران روميانو د دوى سيمه ونيوله، د دوى معبدونه ئ

الس ته ورغى ښمن د دڅوك چي ې وسوزول، ړل، كتابونه ئك

ېرى ډېدل، ښتې خوا بلي خوا ته وتې يوژل شو، نور ئوو

په لوري شام او بيا حجاز ته كوز شول، دوى ې د جنوب ئ

پېړيو په څو ېشت شول، د ې هملته مچي چېري اوبه وموندل

ړه، نه يوازي ېره كپله اصلي ژبه هې خېدو سره ئېرت

ونه هم ې نومورو ورو ئړه بلكي پله كې خعربي ژبه ئ

ېر ې هخو خپل قومي هويت او تعصب ئعربو ته ورته شول، 

 عربوكوچي ې نسبتًا متمدني سيمي د دوى له يوړ، نه ك

ې ې كي په دډي مودسيمي ته راكوز شوي وو، په لن

د سود ړي، ترالسه كېرمي ېدل چي د سيمي اقتصادي زوتوان

ې د ېلو قبيلو د جنگولو له الري ئېلو باو د عربو د ب

ړ، كله چي سمسوري زمكي، تجارت او بازار تصرف ككرني 

د دوو مهمو قبيلو اوس او خزرج د گډ ې د مدين ّـ هللا رسول

ړو قبيلو ، دواړې ته هجرت وكې منورپالوي په بلنه مدين

د كلكي او  ّـ هللا ړه او د رسولد ايمان الر غوره ك

ۍ ړله، خپلي هغه مخكنې مال وتصادقانه ملگرتيا لپاره ئ

ې دوه ږدچي نې ړېري كې د تل لپاره هړي ئگج ۍځپلمنخ

ې ړى وو، يهودو دا انكشافات پر مدينې دوام كپېړۍ ئ

ښ ستر گواې ته پلي اقتصادي، مذهبي او اجتماعي سلطخ

گټي ېري ډړو دوى ته وگڼلو، د اوس او خزرج له جگ

د اهتمام له كبله د يهودانو مشران  ّـ هللا ې، د رسولېدرس
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لمانانو سره په مدينه كي د گډ ړ شول چي له مسې ته اد

گډي دفاع داسي يوه معاهده السليك ې د ژوند او له مدين

    ې دا وو:ي چي مهم بندونه ئړك

إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن .... 

بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بيـنهم 

امـرْ النصح والنصيحة والبر دون اإلثم وإنه لـم يـأثم 

بحليفه وإن النصـر للمظلـوم وإن اليهـود ينفقـون مـع 

المؤمنين ما داموا محاربين وإن يثرب حرام جوفها ألهـل 

وإنه ما كان بين أهل هـذه الصـحيفة .... هذه الصحيفة 

من حدث أو اشتجار يخاف فساده ف ن مرده إلى هللا عز و جل 

ر قريش وإلى محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإنه ال تجا

 ....وال من نصرها وإن بينهم النصر على من دهـم يثـرب 

 ...على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم 

ړه او د په غاښتونه به د دوى ... د يهودانو خپل لگ

ې د هغه ځ به ئړه وي، تر مند دوى په غامسلمانانو به 

سره ې له كوم لوري معاهدې چا په ضد ملتيا وي چي د د

او  ۍږبه د خواخوځ و دا چي د دوى تر منږي، اېجنگ

څ يو چي هيېري، او دا گناه او ت ده ي تعلق وي نڼښېگ

، ږيېېرى نه كوي، د مظلوم مرسته به كپر خپل حليف تبه 

ځاى ږي يهودان به له مؤمنانو سره يو ېكله چي دوى جنگ

ې لوري به د ې معاهد، د دښت كي برخه اخليپه لگړي د جگ

ې له فساد او فتنې كي به ي )په دمحترم گڼځ منې مدين

ځ ې د لوريو تر منې معاهدكه د د ،ډډه كوي(ړولو راوال

ېره ې وچي له فساد ئړه شوه ړه او النجه راوالداسي شخ

ږي، ېته به راجع ك ّـ هللا او محمد رسول تعالى هللاېده نو ك

ږي او نه هغو ته چي د ېنه به قريشو ته پناه وركول ك

ځ به د هغه چا ړو لوريو ترمندواړې، د ې كدوى مرسته ئ

. په هر يوه ړي..ېرى وكې تپه خالف مرسته وي چي پر مدين

 به د خپلي مخي لوري دفاع الزمه وي...  

ټولو ړ، تر ې درناوى ونه كمعاهد يهودانو د دغي

ې خپلي ژمني تر پښو الندي ړاندي د بني قينقاع قبيلو

ښو د لو ېشت ول،كي مېلي سيمي ې بپه يوښار دوى د ړې، ك

ښه سنبال ول، په وسلو وو، دنده ې ئړول او وسلو جو

په خپلو ې درلودل، ې اوه سوه وسله وال جنگيالي ئږدن

ه ئې حليفه او عبدهللا ټو او وسلو غره ول، د خزرج قبيلم

كي د ړي گه جپې حامي وو، د بدر بن ابى بن سلول ئ



 

 

 

 

 

                                ې                                                                                         پلوشد قرآن 

 الحشر

 

 

 

 

 

 

 

363 

مسلمانانو د بريا له كبله دومره تحريك شوي وو چي د 

ې ځورول، خبره ئې سيمي ته ورتلونكي مسلمانان به ئدوى 

په ېرمن ې يوه مسلمانه مځ ئېده چي يوه ورې حد ته ورسد

ښتي كي ځته شوه، په نښته رامنړه، نډه كبازار كي بربن

هلته  ّـ هللا ژل شول، رسوليو مسلمان او يو يهودي وو

ړ، خو ې ورته وكاو نصيحت ئړل ډ كې راغونورغى، دوى ئ

ږ د قريشو ته به پر مو( ّـې محمده! )وويل: اورته هغوى 

ځكه تاسو ماته ېدل نو پوهړي نه په جگې، هغوى گمان كو

پوه به شئ چي  وږ سره مخامخ شوئ نخو كه له موړه، ورك

ځاى ته څنگه وي، ... د دوى شرارتونه هغه ېړنى م

ېيم هجري كال د مجبور شو د د در ّـ هللا ېدل چي رسولورس

په مياشت كي د دوى سيمه محاصره ې شوال يا ذي القعد

چي هغوى ې ېري شوې تځي نه وځلس ورې پنړي، ال د محاصرك

ې ونيول او جنگيالي ئ تسليم شول، ېښودهوسله پر زمكه ك

ړاندي شو او له عبدهللا بن ابي د دوى حمايت ته راوشول، 

چي هغوى ته ښتل په الحاح او اصرار سره غوې ئ ّـ هللا رسول

ړه چې د ې شرط دوى ته عفو وكپه د ّـ هللا رسولړي، عفو وك

ږدي ېپرټول مال، وسله او سامان قبيله خپل  قينقاعبني 

 وځي.ې به واو له مدين

په ې د مفتن مشر كعب بن اشرف د بني نضير د قبيل

 تو كي داسي راغلي:اهم په روايړه ا

كعب بن يهودي چي له عبدهللا بن كعب بن مالك روايت دئ 

 هللا رسولې د پلو شعرونو كي به ئه خپشاعر وو او االشرف 

په  ّـ هللا رسولڅول، ې ههجو كوله او قريش كفار به ئ ّـ

ډ گې سره ېدونكي ئچي اوسراغى ته ې داسي حال كي مدين

عليه السالم  پيغمبرچي د ې مسلمانان ول ځيني ئډ ول، و

چي ُبتان ې مشركان ول ځيني ئړي ول، او ډ كبلني راغون

چي د حصارونو او هودان ول ځيني يځل، او ې لمانئ

چي د اوس او خزرج حليفان ول، نو گانو خاوندان ول، كال

ړه صلح او روغه جوځ چي د دوى ترمنښتل وغو ّـ هللا رسول

ړى به مسلمان وو، چي يو سحاكمه وي، وضعيت داسي وو 

ې مشرك ې مشرك وو، بل به مسلمان خو ورور به ئپالر به ئ

ې راغى نو د مدين عليه السالم چي پيغمبروو، كله 

ېر ډاو د هغه ياران  ّـ هللا رسولمشركانو او يهودو 

ې و ته د دپل رسول او مسلمانانختعالى  هللاځورول، 

چي ړ، كولو امر وك يصبر او عفوړاندي د په واذيتونو 
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 من ولتسمعن... )ږو: ېدا آيت راولې ړه ئې اپه همد

 ىاذ اشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب اوتوا الذين

 من كثير ود)ې وفرمايل: ړه ئپه ا... ( او د دوى كثيرا

 من حسدا كفارا ايمانكم بعد من يردونكم لو الكتاب اهل

 فاعفوا الحق لهم تبين ما بعد من انفسهم عند

عليه  چي كعب بن االشرف د پيغمبر، نو كله (واصفحوا

 هللا رسول ؛ځورولو الس وانه خيستاو مسلمانانو له السالم 

چي د هغه د ړ سعد بن معاذ ته امر وك سلم و عليه هللا صلى

ږي، نو سعد بن معاذ داسي يو ېگى ولټولپاره يو ژلو لو

 په كي وو: محمدهم كسان چي دا ږو ېگى ولټولځه كسيز پن

 بن سعدد  حارث وا االنصاري عبس واب، االنصاري مسلمة بن

ورغلل په دوران كي وراره. نو ماخستن د هغه مجلس  معاذ

چي ړى وو، كله ړ كې جوۍ خوني كي ئپورتنپلي ه خپچي 

ې او تردل ناآشنا ورته معلوم شول يكعب بن االشرف ول

ورته څه شي دلته راوستئ؟ ې ويل: ېدو، او ورته وئېروو

ې ويل: نو له وئيوه حاجت راوستي يو، تا ته ې ويل: وئ

ځيني ، ې وواييچي ما ته ئې شي ږدڅوك رانتاسو دي 

پاره راغلي يو ې لويل: تا ته د د ېې شول او وئږدورن

پلو په خې ې ئپيسپلورو او زغري درباندي و پليچي خ

كه دا كار ښه به وي گوو، هغه وويل: وهللا ړتياوو ولا

ړاوونو له درتلو وروسته له كړي ې سد دتاسو ځكه  ،ړئوك

چي ماخستن ړه ې ورسره وكسره مخامخ شوي يئ، نو وعده ئ

او يوه تللي وي، نو ورغلل ې تر چي خلكداسي مهال ورشي 

ځي، چي ووپورته شو ځايه پله ړ، نو له خږغ كې ورئ

څوك دروازه د ې وخت كي به په دې ورته وويل: ېرمني ئم

ې وئښي كار وي، چي ستا د خوټكوي پاره نه درداسي كار ل

ې ده، نو ورووت، ړپله خبره ما ته كويل: نه؛ دوى خ

ې وويل: گرو ته ئپلو ملخړه او ږ وركېغ َمسَْلَمةَ  بن ُمَحمَّدُ 

چي ې نشته خو پروا ئژنئ ځاى وكه ما هم له ده سره يو 

په شا كي وواهو، پلو تورو په خځينو درنه خالص نشي، نو 

ېدل، ېراژو نو مشركين او يهودان ووې هغه ووچي ئكله 

ېره ې ويل: تته ورغلل، او وئعليه السالم  پيغمبرسبا 

 هللا ژل شو، رسولوو ووږ له مشرانو چي زموږ دوست په زموش

په به چي ده ې ړپه ياد كهغه خبري ور سلم و عليه هللا صلى

ې دوى له داسي كولو ئې سره په دې، كول پلو اشعارو كيخ

 عليه السالم، پيغمبرد چي ې وبلل ې ته ئړل او دمنع ك
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ټول به چي ڼه وليكل شي پايوه ځ دوى او مسلمانانو ترمن

د عليه السالم  پيغمبر ې ته التزام كوي، نودغي معاهد

 پاره داسي يوه معاهده وليكله.لسو كلونو ل

څ درناوى نه دئ ې هييهودانو نه يوازي د دغي معاهد

د مسلمانانو په ضد جنگ ښمن ې په پټه دړى بلكي تل ئك

ړى!! ې وركډ ئډاپلي مرستي او ملگرتيا څولى او د خته ه

نه پروا و ېدوى د احد د جگړي په دوران كي هم د معاهد

ې دفاع ته چمتو نشول، نه يوازي دا ړه او له مدينك

ړه ړه كد وژلو منصوبه جو ّـ هللا بلكي بني نضيرو د رسول

ې د حل و ې النجد يو ّـ هللا او هغه هم هغه مهال چي رسول

  فصل لپاره د دوى سيمي ته ورغلى وو. 
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څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي  -1

  دي هللا ته تسبيح كوي او هغه باحكمت عزتمن دئ.

عظيم الشأن د آسمانونو  په دې مبارك آيت كي قرآن -(9)

و او زمكي هر څه د دې مطلب د اثبات لپاره د گواه ا

ه هر عيب او نقص وړاندي كوي چي هللا لگه شاهد په تو

 منزه، عزيز او حكيم دئ. 

 وو راغلى: د تسبيح لفظ په قرآن كي په څو معنى

په پاكۍ اعتراف كول، له عيب او نقص منزه گڼل او  - 9

دا اعتراف او تنزيه او تزكيه د مخصوصو الفاظو په 

 ذريعه څرگندول. 

او  انع او پالونكي په پاكۍد حال په ژبه د خپل ص - 6

شهادت وركول او ليدونكي ته دا انتباه وركول څلتيا سپې

يداكوونكى له عيب او نقص اوچت او لوړ پچي د دې توكي 

 دئ. 

المبو وهل او په سرعت او عجلې سره د يوه كار د  - 8

 سرته رسولو هڅه كول. 

د حشر سره پام د تسبيح دغو درې گونو معانيو ته په 

 ومړى آيت دا مطالب افاده كوي:لې سور

يادوي، هغه  د آسمانونو او زمكي هر څه هللا په پاكۍ - 9

 منزه گڼي او ذكر ئې كوي. له هر عيب او نقص 

د دې كائناتو هر څه په كامل انقياد سره د هللا  - 6

تعالى په عبادت او بندگۍ لگيا دي، په هماغه مسير كي 

څه كوي چي هللا تعالى خوځي چي هللا ورته ټاكلى او هماغه 

او هر يو د خپلي مشخصي دندي په سرته  يورباندي گمارل

 رسولو كي مصروف دئ. 
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د زمكي او آسمانونو هر څه په دې شهادت وركوي چي  - 8

 منزه دئ. نقص هللا له هر عيب او 

په زمكي او آسمانونو كي بېهوده  دا چي د هللا تعالى

سالم او په خپل  ،او بې هدفه شى نشې موندلى، هر څه سم

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 

او خاص نتائج وړاندي كوي. دا نظم، تعادل، ښايست 

هدفمني په خپله ثابتوي چي د دې عالم صانع، مدبر، 

منزه دئ، عليم او نقص پالونكى او ساتونكى له عيب 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 

پله ثابتوي چي د دې عالم پالونكى رب، مخنيوى په خ

 عزيز او غالب دئ او په هر كار قادر او توانا. 
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دى همغه ذات دئ چي د اهل كتاب هغه كافران شوي  -2

پلو كورونو له خم سره سېدو ډړي غونله لومې ئ

او ځي وايستل، تاسو دا گمان نه كولو چي دوى به وو

د ړاندي په وهللا د ې دوى گمان كولو چي كالگاني به ئ

، نو هللا په داسي توگه ورغى چي دوى ې ويونكساتدوى 

ېره ې وړونو كي ئاو د دوى په زړى، گمان نه وو كې ئ

په په خپل الس او د مؤمنانو ې چوله، خپلي خوني ئوا

او كه  -3ې سترگورو! عبرت واخلئ، ې، نو االس ورانول

ېښودل نه وى ليكلي نو دوى پرړه وطن هللا د دوى په ا

 حال داسي پهړي ول، ې حتمًا په دنيا كي تعذيب كبه ئ

دا له  -4دوى ته په آخرت كي د اور عذاب دئ،  چي كي

ړه چي دوى د هللا او د ده د رسول مقابله وكې كبله د

سخت سزا وركوونكى  ړي نو هللاد هللا مقابله وك چيڅوك او 

  دئ.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(6-3)

 ډله دئ چي د اهل كتاب هغه كافره  همغه ذات تعالى هللا

پلو كورونو له خسره سم ېدو ډغونستاسو له راې ئ

وايستله، تاسو دا گمان نه كولو چي دوى به دومره ژر 

او دوى گمان ځي پرته ووړي جگ او له كوم مقاومت او

د دوى ساتنه ړاندي د بريد په وې كولو چي كالگاني به ئ

ډوي، ځنړه وېكتعالى پر هللاړه به د په اړي او د دوى وك

ې له هللا دلته ويل شوي چي دوى گمان كولو كالگاني به ئ

ې چي گواكي ېرلځينو درنو مفسرينو داسي انگوساتي، 

چي په خپلو مذهبي ځكه دا  يهودانو همدا عقيده درلوده،

له خداى  معلصچي د دوى جد يعقوب ې راغلي وو كتابونو كي ئ

ېدلى هغه ې او خداى نه وو توانې وږي نيولېسره غ

ې چي گواكي دلته د هللا ېرلځينو بيا داسي انگڅملوي، 

ې د مؤمنانو ې او مراد تريادونه په مجازي توگه شو

غوره تعبير  ړه تعبيرونه ستونزي لري،ښكر دئ، دا دوال

ټ دا دئ چي دوى گمان كولو د خپلو مضبوطو كالگانو په م
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ړي د ېكد هغي پر تعالى ړي او د هللابه الهي مقدرات بدل ك

ړې ې كړه ئتحقق مخه به ونيسي چي د دوى د ماتي په ا

ځينو ړه ( په ا . همداراز د )هو

ى او ړې ته منسوب كدرنو مفسرينو حشر د بني نضير قبيل

ډول او ايستل دي، غونې د دوى رادي چي مراد ئې ويلي ئ

ې وايستل شول څ كي له مدينښتي په ترځل د دغي نړي لوم

 وپه زمانه كي د يهودو د نور معلصځل د عمر او دوهم 

وايستل شول، غوره تعبير  ټول حجازقبيلو په شمول له 

ېدو ډښكر راغوندا دئ چي په الحشر سره د مسلمانانو د ل

( معنى د  ې او د )اره شوته اش

ژر ډېر ښمن ړي سر كي ده، يعني دېدو په همغه لومډراغون

او له كوم مقاومت او جگړي پرته د مسلمانانو له 

   ېدو سم وتلو ته چمتو شو.ډراغون

 ې دا دوى پر خپلو وسلو او كالگانو غره ول، محاسبه ئ

مورچلي او گر نشي كولى د دوى مضبوطي څ يرغلچي هيوه 

له داسي الري او په داسي  تعالى خو هللاړي، كالگاني فتح ك

چي دوى په خپلو ړ توگه د دوى د ماتي بندوبست وك

د دوى  تعالى ، هللاېمحاسباتو كي په پام كي نه وه نيول

ې منتج شوه په دېره چوله، دغه وېره واوړونو كي په ز

ي خپلي كالگانېږدي، چي تسليم شي، وسله پر زمكه كښ

دلته ويل شوي چي خپلي خوني ړي، مسلمانانو ته تسليمي ك

چي ځينو درنو مفسرينو ويلي ؛ ړيپه خپل الس وراني كې ئ

چي دوى  ړىې وروسته او هغه مهال كې له معاهددا كار ئ

ړى ړلو اجازه وركښ سامان وپرته د يوه اوې ته له وسل

ې ۍ ايستلړكې او كدروازپلو خونو ې د خځينو ئشوه، نو 

خو له وضعيت او الفاظو ې دي، ړې وځان سره ئاو له دي 

چي دوى د بريد په سر كي هغه كورونه او ېږي داسي معلوم

له حصار ځايونو كي نه ول، چي په خوندي ېښي دي خوني پر

ې تريا  يړپه خپله وران كې يا او كالگانو بهر ول، دا ئ

چي ېږي . داسي معلومړيپاته شوي او مسلمانانو وران ك

ې منافقين او يرو دا هيله درلوده چي د مدينبني نض

ې ځو محاصرڅو ورخو د  ړيې به د دوى مرسته وكنوري قبيل

څرك څ ېدو هيې هيلي تر سره كدې د په دوران كي ئ

پېښو هم ړاندي دوو نورو پېښي وې ترسترگو نشو، تر د

ړاندي د دوى ستر مشر ې وېرولي ول: تر محاصردوى سخت و

دوى ته معلومه شوه چي دى د ژل شو، كعب بن اشرف وو
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ډلي په الس په خپل كور كي وژل شوى، ې مسلمانانو د يو

ړاندي د يهودو بله ډه موده ولنې بريد همداراز تر د

، او ې وهپل شوځقبيله بني َقيُنقاع د مسلمانانو په الس 

ې همت ويلي شو ئځكه ې وه. نو ې ايستل شوتش الس له مدين

 ېښوده.ړه كغا ېمسلمانانو شرائطو ته ئد او 

 پېښي كي د هغو لپاره د عبرت درس دئ چي د ې په د

 بصيرت خاوندان وي.

 چي ړې ړه نه وى كېكدا پرړه كه هللا تعالى د دوى په ا

نو گڼي ې ايستل ورته كافي واو له مدينېښودل پروطن د 

 داسي پهړي ول، ې حتمًا په دنيا كي تعذيب كدوى به ئ

 اور عذاب دئ.دوى ته په آخرت كي د  چي كي حال

 له دغه برخليك سره مخامخ شول چي د ې كبله دوى له د

 تعالى ، او دا د هللاړهوكې هللا او د ده د رسول مقابله ئ

ۍ الر غوره ښمنسره د د تعالى له هللاڅوك ثابت سنت دئ چي 

  د ده له سختي نيوني او عذاب سره به مخامخ شي. ړي نو ك
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پر ړې او يا مو د كجورو كومي وني چي تاسو قطع ك -3

ې ې نو دا د هللا په إذن او د دېښودپرړي ړو والرخپلو ج

هللا چي د دوى  او -6ړي، پاره وو چي دا فاسقان سپك كل

پل پيغمبر ولورول نو تاسو نه كوم آس خپر څه كوم 

خو هللا خپل پيغمبران پر ښ، ځغلولى او نه كوم اوې پر

څه ړي او هللا پر هر ې غواچي دى ئي وڅه مسلطهغه 

د دغو كليو د هستوگنو كوم څه چي هللا  -0توانا دئ، 

پر خپل پيغمبر لورولي نو دا د هللا، د پيغمبر، د 

وانو، يتيمانو، مسكينانو او د مسافرانو دي، دا خپل

په ځ الس پاره چي هغه ستاسو د غنيانو تر منې لد د

پيغمبر چي تاسو ته څه دركړي هغه واخلئ الس نه شي، 

او له څه ئې چي منع كړئ له هغه ډډه وكړئ او له هللا 

  يقينًا چي هللا شديد العقاب دئ. ،ووېرېږئ

 څو مهم مطالب ترالسه كوو:  وآيتون مباركوې له د -(5-6)

 د ې، د بني نضير د كالگانو شاوخوا د كجورو وني و

جنگي مقاصدو لپاره د هغو ونو قطع كول ضروري وو چي د 

د داسي ونو د  معلص هللا ې، رسولېدډ كړاندي خنمجاهدينو په و

 ې.ېښې پر خپل حال پرړې، نوري ئوهلو اجازه ورك

 ړي چي ك ړي وروسته منافقينو دا تبليغاتله جگ

دلته د ې، ې ووهلړ او وني ئمسلمانانو ولي دا كار وك

چي دا د هللا په إذن سره او د كي ويل شوي  بځوادوى په 

يعني په داسي ړي، پاره وو چي دا فاسقان سپك كې لد

 حاالتو او مواردو كي دا كار جائز دئ. 

 چي ړى شوى دلته هغه مال )غنيمت( ته د فىء نوم ورك

 تعالى دا د هللاځي، سلمانانو الس ته ورله جگړي پرته د م

چي د مسلمانانو د سورو او پليو له ېينه ده يوه لور

پر دوى پېرزو كوي، مجاهدين به ې بريد او جگړي پرته ئ

په سترگه نه گوري او د برخي ترالسه ې ته د غنيمت د

قادر دئ كولى څه به نه كوي. هللا تعالى پر هر  څهكولو ه
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په ړيا برياوي او غنيمتونه وري وشي مسلمانانو ته داس

ځو برخو چي په پنړه حكم دا دئ د غنيمت په ا ړي.برخه ك

په جگړي كي د برخوالو او څلور برخي ږي، ېېشل كبه و

 39ې په ې د االنفال سوريوه برخه د بيت المال، وضاحت ئ

ټول به دغو راغلى، او د فىء حكم دا دئ چي  آيت كي

ښودل شوي، وم آيت كي چي په اږي ېمواردو ته مختص ك

ې دي: غنيمت ړى او ويلي ئې مزيد وضاحت كفقهاوو د د

څ كي د منقول اموال دي چي د جگړي په ترهغه يوازي 

ښمن نور منقول او ، د دږيېښكر ترالسه كښمن له لد

سامان او وسائل چي ي، كورونه، كغيرمنقول اموال لكه زم

نيمت په د غږي ېي كي ترالسه كاستوگنځپه ملك او ښمن د د

 ږي. ېضمن كي نه گڼل ك

 ې په نتيجه كي هللا تعالى پر ې محاصركوم څه چي د د

خپل پيغمبر لورولي دا د هللا، د پيغمبر، د خپلوانو، 

ې له ېش به ئيتيمانو، مسكينانو او د مسافرانو دي، و

له لوري او په دغو  معلص هللا ، د رسولښوونو سره سمالهي الر

 مواردو كي وي.

 ړى سهم هللا او د هغه رسول ته مختص ومدلته د فىء ل

به د  معلص هللا چي رسولږي ېڼا كي معلومد رواياتو په رشوى، 

چي د ده ځول ځان ته گرڅه فىء له اموالو يوازي دومره 

ې د جهاد او د ده د عيال د يوه كال نفقه شي نور به ئ

په چارو او مجاهدينو ته د وسلو او سورليو برابرولو 

له رحلت وروسته دا برخه بيت  معلص هللا للپاره لگول، د رسو

  .ېالمال ته انتقال شو

 رسولې د چي مراد تر دوهم سهم خپلوانو ته مختص شوى 

ې خپلوان بني هاشم او بني مطلب دي، دا سهم د د معلص هللا

د هغو خپلوانو مالي  معلص هللا وو چي رسولټاكل شوى پاره ل

ه يا ده پ ووړ چي د ده مرستي ته اړى شي مشكالت حل ك

 هللا د رسول، خپله له هغوى سره د مرستي ضرورت احساسولو

البته د دوى ې، له رحلت وروسته دا برخه هم منتفي شو معلص

د مسكينانو او حاجتمنو حقوق د نورو حاجتمنو او 

په ې ته ږي، دېېر له بيت المال وركول كڅمستحقينو په 

زكات نشي اخيستى نو له نورو بني هاشم پام سره چي 

 ايد د دوى ستونزه حل شي.  مواردو ب

 او اساسي ټيز دلته د اسالم د اقتصادي نظام يو بنس



 

 

 

 

 

                                ې                                                                                         پلوشد قرآن 

 الحشر

 

303 

گڼل ځكه غنيمت نه ږي، وايي: فىء ېځلږ مخي ته زمواصل 

چي شتمني د غنيانو ېښل شي په حاجتمنو ووېږي او بايد ك

څو شتمنو په الس نشي، يعني مال او دولت د ځ الس تر من

دود نشي بلكي په په الس كي محصور او محاو غنيانو 

څو كسانو په الس كي د ېشل شي او د پراخه پيمانه وو

ې خوا مخنيوى وشي، دا اصل كه له يوشتمنيو له تمركز 

ېش قوانين چي د غنيمت او فىء د وښوونه كوي ږ ته الرمو

ې لپاره وضع شوي چي د مفتوحه سيمو زمكي، مالونه، د د

شي چي يوازي د هغو الس ته ورنۍ وسائل او نوري شتمن

ې، بلكي د ې برخه اخيستوسله لري او په فتوحاتو كي ئ

په پام سره په ضروري مواردو كي ړتياوو ته حاجتمنو ا

چي د اغنياوو په ږ ته وايي وكارول شي، له بلي خوا مو

ې نه ئ تعالى چي هللاڅه دي الس كي د شتمنيو تمركز هغه 

ن ښوي او دا بايد د اسالمي نظام د مهمو اهدافو په ضمخو

په ېش عادالنه وي او د اغنياوو كي وي چي د شتمنيو و

، داسي نه لكه وى له تمركز مخنيوى وشيواك كي د هغ

ځ تر اوسنى غربي پانگوال نظام چي په هغه كي غني ور

دا نن ږي، ېيات فقير كزږي او فقير الېبلي الزيات غني ك

چي د ې منتج شوى په امريكا كي پانگوال نظام په د

په واك كي څو شتمنو و اتيا سلنه شتمني د متحده اياالت

پوليسي ځواكمن ده، كه پر امريكا باندي داسي قهرجن او 

په شدت او قهر سره ې ئڅون نظام حاكم نه وى چي هر پا

ې ږدگ شوى وو، دا نړنېر پخوا به دا نظام ډپلى نو ځ

ې په ضد تر دې نظام دوهم كال دئ چي په امريكا كي د د

ړئ(، ټ محاصره كټريل شوى چي )وال سپيڅون پانامه الندي 

د امريكايي پانگوال نظام د مال تير دئ، كه ټ ټريوال س

ړي، كه څالو بازارونه له السه وركامريكا د وسلو د خر

ځاى نورو ي تبادالتو كي خپل جهاني تجارتپه ډالر 

ړ ځه والې له منږدي او اوسنى اعتبار ئېپراسعارو ته 

ټونه راتو كي خپل ماركي، كه امريكا په خپلو مستعمشي

ړي، نو امريكا به نه يوازي خپل اوسنى حالت له السه ورك

ژر به د ډېر ې لپاره ونشي ساتلى بلكي ډي مودد لن

 شوروي اتحاد په برخليك اخته شي. 

 ېدو لپاره چي شتمني د اغنياوو ې هدف ته د رساسالم د

ېزمنه ړې جامع او اغگځانپه الس نه شي، ځ الس تر من

ړي چي دا ې حرام كسود او احتكار ئړې، غوره كتگالره 
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د ميراث ټونه دي، د پانگوال نظام دوه اساسي بنسړه دوا

چي د هر شتمن له وفات وروسته ړى وضع كې داسي قانون ئ

ې فرض زكات ئېشل شي، ځ ووډېرو تر مند هغه شتمني د 

ړې، اغنياوو ته وايي: ې الزم كئ ېړى، صدقات او كفارك

كي د مسكينانو يو ثابت حق دئ چي  ستاسو په مالونو

ېستمنو گماري چي د نې ړئ، حكومت په دې كبايد اداء ئ

د دوى حاجتونه رفع متكفل وي او د دولت له بيت المال 

 ړي. ك

  په اوم آيت كي د اسالم يوه بل اساسي او بنيادي اصل

چي مؤمنانو ته ويل شوي: ې او هغه دا ته هم اشاره شو

دركړي هغه واخلئ او له څه ئې پيغمبر چي تاسو ته څه 

ې وينا سره يوازي د ، په دهغه ډډه وكړئچي منع كړئ له 

ميدان ې بلكي وونه نه ده شوښالرړه ېش په اغنائمو د و

ابعاد احتوى كوي، مطلب  ټولډېر پراخ دئ او د ژوند ې ئ

چي د جائز او ناجائز، حالل او حرام، روا او ې دا دئ ئ

ړه معيار او ېكوينا او پر معلص هللا رسولړه به د ناروا په ا

ځان ته وركوئ چي څه ترالسه كولو حق به مالك گڼئ، د هغه 

چي ډډه كوئ څه به ړي او له هغه درته جائز ك معلص هللا رسول

  ده درته ناروا گڼلي. 

   :تعالى له هللا د اوم آيت په پاى كي ويل شوي

يعني په خپلو  دئ.يقينًا چي هللا شديد العقاب  ،ووېرېږئ

څه ړنو كي محتاط اوسئ او له داسي ك او لو تصرفاتوټو

د او ږي ېې ناراض كپر تعالى ځان وساتئ چي هللا

 ې سره مو مخامخ كوي.ي او مؤاخذشديدالعقاب رب له نيون
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د مهاجرينو هغو فقيرانو ته چي له خپلو كورونو  -8

او د  ټوياو مالونو ايستل شوي، د هللا فضل او رضاء ل

ښتيني دي، هللا او د ده د رسول ملتيا كوي، همدا دوى ر

 ر او دې كوې په دړاندي ئاو هغه چي تر دوى و -5

ځاى نيولى، له هغو سره محبت لري ږ( كي ېايمان )غ

، او په خپلو سينو ړىهجرت كې چي د دوى لوري ته ئ

 ړى شويړتيا نه مومي چي دوى ته وركڅه ته اكي هغه 

هم په څه نورو ته ترجيح وركوي كه ځان او پر خپل 

چي د خپل نفس له حرص څوك ېر حاجتمن وي، او ډخپله 

او  -10شو همدا دوى بريالي دي،  او بخل خوندي پاته

ږ ې زموهغه چي تر دوى وروسته راغلي او وايي: ا

ړه چي پر ښنه وكڼو ته بخږ هغو ورواو زموږ ربه! مو

ږ په ړى او زموې د ايمان لوري ته سبقت كږ ئمو

چي ايمان ځوه رخه او كينه مه گرړونو كي هغو ته ز

ږ ربه! يقينًا چي ته مهربان ې زموړى؛ اې راوئ

  ې.روونكى يلو

كي د فىء نور مستحقين  آيتونو مباركوې په د -(3-91)

 گه معرفي شوي:ې توپه د

  د مهاجرينو هغه فقيران چي له خپلو كورونو او
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او د هللا او د  ټويمالونو ايستل شوي، د هللا فضل او رضاء ل

 .ښتيني ديده د رسول ملتيا كوي، همدا دوى ر

 ل شوي او تر دغو گن چي انصار نوموې هغه هستود مدين

ايمان  ېشت شوي او دپه مدينه كي مړاندي مهاجرينو و

چي د دوى ې ځاى نيولى، له هغو سره محبت لري ږ كي ئېغ

څه ته ، او په خپلو سينو كي هغه ړىهجرت كې لوري ته ئ

، پر خپل ړى شويړتيا نه مومي چي دغو مهاجرينو ته وركا

ېر ډهم په خپله څه نورو ته ترجيح وركوي كه ځان 

ېر د خپل نفس له حرص او څچي د دوى په څوك حاجتمن وي، 

 بخل خوندي پاته شو همدا دوى بريالي دي.

 ې ته ړى او مدينې ايمان راوهغه چي تر دوى وروسته ئ

ڼو ږ هغو ورواو زموږ ږ ربه! موې زموراغلي او وايي: ا

ې د ايمان لوري ته سبقت ږ ئړه چي پر موښنه وكته بخ

رخه او كينه مه ونو كي هغو ته ړږ په زړى او زموك

ږ ربه! يقينًا ې زموړى؛ اې راوچي ايمان ئكوه راپيدا 

  ې. چي ته مهربان لوروونكى ي

    

  

  

   

   

    

    

  

   

   

   

    

  

  

    

  

ې چي منافقت ئړى آيا هغو ته دي پام نه دئ ك -11

ته چي د اهل ڼو ړى او خپلو هغو كافران شوو وروك
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ږ هم دي وايي: كه وايستل شوئ حتمًا موډلي كتاب له 

څكله چا هيړه به د هيځو او ستاسو په ادرسره و

ړه درسره وشوه هرومرو ړو او كه جگاطاعت ونه ك

هللا گواهي وركوي  چي كي حال داسي پهستاسو ملتيا كوو 

كه وايستل شي نه  -12چي دوى يقينًا دروغجن دي، 

ې نه كوي ړه ورسره وشي مرسته ئجگځي او كه ورسره و

ړوي او بيا ړي حتمًا به شاگاني اې مرسته وكاو كه ئ

   ې مرسته ونه شي.به ئ

كي د بني نضير له  آيتونو مباركوې په د -(99-96)

پټو مركو او د مسلمانانو فقينو ې سره د منايهودي قبيل

ړه څولو په اړاندي مقاومت او مخالفت ته د دوى د هپه و

 داسي راغلي:

 ې چي د نفاق الر ئړى آيا هغو ته دي پام نه دئ ك

په سترگه ڼو ړې، كافرو يهودانو ته د خپلو وروغوره ك

ړه چي څه وكگوري او هغوى ته وايي: كه مسلمانانو دا ه

ې مخه نيسو او كه ږ به ئي نو موې وباستاسو له مدين

ځو، ستاسو په ځاى وېدو له تاسو سره به يو ونه توان

ې به ئاطاعت چا خبره ونه منو، او ه د لڅكهيړه به ا

ړه درسره وشوه هرومرو ستاسو ملتيا ړو او كه جگونه ك

 !!كوو

  د دوى وينا تكذيبوي او فرمايي: دوى  تعالى هللا

ځي او كه ي نه ورسره ويقينًا دروغجن دي، كه وايستل ش

ړي ې مرسته وكې نه كوي او كه ئړه ورسره وشي مرسته ئجگ

ومي مڅوك ونه منافقين داسي ښتي او بيا به حتمًا به ت

 .  ڼهاو نه د دوى كافر ورو ړيچي د دوى مرسته وك
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پلوه ېري له يقينًا چي تاسو د دوى په سينو كي د و

يقينًا چي  -13چي ې كبله تر هللا هم سخت يئ، دا له د

پلوه تر هللا هم ېري له تاسو د دوى په سينو كي د و

چي دوى هغه وگړي دي چي نه ې كبله سخت يئ، دا له د

په گډه به له تاسو سره ونه جنگېږي  -14، ېږيپوه

ېوالونو له شا، مگر په حصار لرونكو كليو كي يا د د

 داسي پهې گېرې انمتحد ئې سختي وي، گړي ئج ۍځپلمنخ

چي ې كبله ې جال جال دي، دا له دړونه ئز چي كي حال

د هغو په  -13دوى هغه وگړي دي چي تعقل نه كوي، 

ې د خپلو چارو سزا ئړاندي ول، ږ وېر چي تر دوى لڅ

لكه د  -16څكله، او دوى ته دردناك عذاب دئ، و

كافر شه، نو ې وويل: ېر چي انسان ته ئڅشيطان په 

ې زه له تا بيقينًا چي ې ويل: كله چي كافر شو وئ

 م،ږېېرزار يم، يقينًا چې زه له رب العالمين هللا و

په اور ړه به پايله دا وه چي دواړو نو د دوا -10

په هغه كي تلپاته، او همدا د دغو ظالمانو كي وي، 

  سزا ده.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(98-96)

 دومره نه  تعالى منافقين او د دوى كافر ملگري له هللا

ېري وجه دا ده چي دوى ې ود دږي لكه له مؤمنانو، ېېرو
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 .ېږينه پوه

  په گډه او په يوه سنگر كي او تر څكله دوى به هي

ې الندي له تاسو سره ونه جنگېږي مگر دا چي ومندې قيو

ې ته ئ ېوالونو شاړي وي او د دډ ككلكو كالگانو راغون

  ې وي.چلي نيولمور

 خو ستاسو په ضد په  سختي ويگړي ج ۍځپلمنخدوى  د

نه هغه سختوالى لري او نه هغه جذبه او ړو كي جگ

 .ړورتياز

 چي دوى به ې گېرې انئداسي  ،ېښيتا ته متحد بر

تاسو په ضد متفق وي خو حقيقت دا دئ چي د دوى موخي س

چي ې كبله ې جال جال، دا له دړونه ئېلي دي او زېلي بب

 ې برخي دي. دوى له تعقل ب

 گالري د پايلو له پلوه ې تدوى د خپلي تگالري او د د

د خپلو بدو ې ړاندي ئږ وېر دي چي تر دوى لڅد هغو په 

دردناك عذاب دئ،  څكله، او دوى تهوسزا ړنو چارو او ك

ې چي په بدر كي ئډله قريش بولي ۍ دا مخكنمفسرين  يځين

ې د يهودو بني قينقاع ځيني نور ئڅكلو، د ماتي خوند و

په پام سره چي د بني قينقاع قبيله ې ته گڼي، ده قبيل

غوره تعبير د مفسرينو ې پل شوځړاندي ږ وپېښي لې تر د

  ډلي دئ.د دوهمي 

  لكه څونه داسي وه بني نضير هد منافقينو له لوري د

كافر شه، او ې وويل: چي انسان ته ئڅونه د شيطان هغه ه

له امله كافر شو څوني كله چي هغه د ده د وينا او ه

ې زار يم، يقينًا چې زه زه له تا بيقينًا چي ې ويل: وئ

 م.ږېېرله رب العالمين هللا و

 پايله د دوزخ اور دئ، په هغه كي به ړو د دوا

 ي، تلپاته و

   .همدا د دغو ظالمانو سزا ده 
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ږئ او ېېرړى! له هللا ووې راوچي ايمان ئې هغو ا -18

څه ې كس دي وگوري چي د سبا لپاره ئهر )ستاسي( 

چي هللا په هغه ږئ يقينًا ېېروړي، او له هللا وړاندي كو

او د هغو په  -15ې كوئ، ښه خبر دئ چي تاسو ئڅه 

پل ړ نو هللا د دوى خېر كې هېږئ چي هللا ئڅېر مه ك

د  -20ړل، همدا دوى فاسقان دي، ېر كې هځانونه تر

اور خاوندان )دوزخيان( او د جنت خاوندان )جنتيان( 

  ي دي.سره برابر نه دي، يوازي همدا جنتيان بريال

كي مؤمنانو ته دا  آيتونو مباركوې په د -(93-61)

 ې:ووني شوښالر

 ته متوجه وي  ېيو بايد دهر ستاسو ږئ او ېېرله هللا وو

ړي، له هر يوه سره بايد څه چمتو كې چي د آخرت لپاره ئ

او له ېدونكى ودرړاندي په و تعالى ېره وي چي د هللادا و

 ېدونكى دئ.ې سره مخامخالهي محاسب

 هللا تعالى ړه له ړنو په اټولو كدا اوس او د خپلو هم

 ، ړنو ښه خبر دئټولو كچي هللا ستاسو په ږئ يقينًا ېېروو

  چي له كبله ړېر كې هېږئ چي هللا ئڅېر مه كد هغو په ،

ړل، خداى ېر كې هځانونه ترپل د دوى ختعالى ې هللا ئ

ېروني منتج شوه، په داسي ځان هې په ېرونه ئه

وخت او مصروف شول چي خپل سعادت ته مشغولتياوو ب

ځيني دولت ړل او ځيني اقتدار مست كاعتناء نشي كولى، 

او فطري ټولو برخو كي له الهي د ژوند په ړل، ې سده كب

 فاسقان شول.ښتل او حدودو او پولو واو

  دوزخيان او جنتيان سره برابر نه دي، يوازي هغه چا

په برخه او ې ئچي جنت ړې ې بريا او فالح ترالسه كنيښتر

 له دوزخ وژغورل شي. 
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وى نو ړى په كوم غره نازل ك كه مو دا قرآن -21

ېدونكى ټې كټوې ټټوېرجن وېري حتمًا به دي د هللا له و

په ې او دا هغه مثالونه دي چي خلكو ته ئليدلى وو، 

  ړي.تفكر وك يو چې موخه بيانود

له عظمت غافل انسان ته ويل شوي:  دلته د قرآن -(69)

ېزناكه ده او ې دومره اغدومره ستر دئ، وينا ئ دا قرآن

ړ دئ چي كه پر دومره زيات او لوې عظمت او دروندوالى ئ

د هغه له هيبته به داسي  وى نوكوم غره نازل شوى 

ړه دومره ې وو، خو ستا زږدېدو ته به نچي چاودړېدو پو

ېز كوي او ې اغپرېزناكه وينا اغ سخت شوى چي نه د قرآن

ې مثال ولى شي، د دې عظمت او دروندوالى احساسنه ئ

ر او تدبر ته كي تفك چي خلك په قرآنموخه دا ده 

په خپلو لوبو او مشغولتياوو كي داسي بوخت څوي، دوى وه

كي د  دي چي د تفكر لپاره فرصت نه لري، كه په قرآن

ې نو يقينًا چي د دړي تدبر او تفكر فرصت پيدا ك

او ېل ې چلن بړاندي به ئښود كتاب په وباعظمته الهي الر

او ړه ، د خپل زې اعتنائي كويلكه نن چي ب ويداسي نه 

ې ېزمنو ويناوو ئړه ورته نه پرانيزي او له اغدماغ د

  ږي.ېنه متأثر ك
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دى هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود نشته، په  -22

رحم كوونكى  مهربانډېر ر ېډگند پوه، دى څرپټ او 

دى هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود  -23دئ، 

بشپړ، امان وركوونكى، څلى، پېټولواك، سنشته، 

هللا ښتن دئ، څاحاطه كوونكى، عزتمن، برالسى او د لويي 

ې ورسره چي دوى ئڅلتيا ده پېڅه سته له هغه 

 او كىپيدا كوونځوونكى هللا، دى پن -24شريكوي، 

تسبيح وايي چي په څه ده ته ځوروونكى دئ، هر هغه ان

 كي دي، او هغه باحكمت عزتمن دئ. زمكي او آسمانونو

د صفاتو  تعالى كي د هللا آيتونو مباركوې په د -(66-63)

 ې:وني شووښالرړه دا په ا

 هغه ذات دئ چي په دغو صفاتو متصف دئ: په  تعالى هللا

رحم  مهربانډېر ډير گند( پوه، څرغيب او شهادت )پټ او 

كوونكى، له ده پرته بل داسي معبود نشته چي په دغو 

 صفاتو متصف وي.

  هغه ذات دئ چي په دغو صفاتو متصف دئ:  تعالى هللا

احاطه كوونكى، قدوس، سالم، امان وركوونكى، ټولواك، 

ښتن، له ده پرته بل داسي څعزتمن، برالسى او د لويي 

درنو ځينو معبود نشته چي په دغو صفاتو متصف وي. 

لي، خو مؤمن امان ڼمفسرينو مؤمن او مهيمن سره ورته گ

 وركوونكي او مهيمن احاطه كوونكي ته وايي، يعني هللا

 ېڅه ته امان وركوي او خوندي ئهم د عالم هر  تعالى

 ې الندي دي، د هللاسيطرد ده تر څه ساتي او هم د عالم هر 

ړي، څه احتوى كاقتدار او واكمني د عالم هر  تعالى
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بشپړ  ي په معنى او سالم دڅلپېسقدوس د  ځينوهمداراز 

چي هللا تعالى له هر ې دا دئ په معنى نيولي او تعبير ئ

په پام سره ې ته عيب پاك او له هر نقص منزه دئ، خو د

چي له ړ كي راغلي په لړه صفات د داسي صفاتو ي دا دواچ

ذاتي  تعالى هللاې بايد د معنى ئړلي دي نو سره ت ۍټولواك

ې په دږ گه چي موڅنصفات نه بلكي فعلي صفات وي، لكه 

ښي او آثار له ورايه ۍ نټولواك رب د واكمنعالم كي د 

پاك څه د چي دلته د هر ې هم شاهد يو گورو همداسي د د

رغنده او سالم ساتلو انتظام شوى، په قدوس او سالم او 

ې، همدا ټولواك رب دغو دوو صفتونو ته اشاره شوسره د 

څوك ټولواك چي هيځواكمن عزيز دئ، داسي  تعالى راز هللا

ېدى، هغه ډ كړاندي نشي خنړي په وېكپرې او ې د ارادئ

ړاندي خشوع او خضوع په وې څه د خپلي ارادجبار دئ هر 

وي، هغه متكبر دئ هر څه د خپلي لويي او عظمت ړ كته ا

 ړ باسي. ټولو ته اټيړاندي سر په و

  ې چي دوى ئڅلتيا ده پېڅه سهللا تعالى ته له هغه

د پورتنيو صفاتو په  تعالى دا وينا د هللاورسره شريكوي، 

چي مشركين اكثرًا په دغو صفاتو كي ښيي ې او ړاو راغلت

سره شريكوي  تعالى هللا خپل جعلي او دروغجن معبودان له

 مختص صفات نورو ته منسوبوي. تعالى او د هللا

  ځوروونكى ان او كىپيدا كوونهللا،  (ځوونكىپنخالق )دى

 او تسبيح وايي چي په آسمانونوڅه ده ته دئ، هر هغه 

كي دي، او هغه باحكمت عزتمن دئ. دلته د خلقت او  زمكي

ې: ته اشاره شو ځو صفاتوپن تعالى د هللاړاو په تښت پېداي

څو ت ښپيدايږ د خالق، بارئ، مصور، عزيز او حكيم، مو

ځل او له ړي په خپلو سترگو گورو: په لومكارندويي ښ

گه او بيا بيا ې توپه پر له پسښت، پيدايت د يوه شي نش

ځور او شكل سره د هغه ، له يوه خاص انښتد هغه پيداي

 هللاحالتونه د ې دا درښت د خلقت او پيدايښت، پيداي

د دغو دريو صفاتو )خالق، بارئ او مصور( مظاهر  تعالى

ښيي ټولو ساتنه ښت او بيا د پيدايې ستر عالم دي، د د

ښت كي د عزيز دئ او د مخلوقاتو په پيداي تعالى چي هللا

  حكيم دئ.  تعالى چي هللاي يښښي او مظاهر علم او حكمت ن

خو صفات په دريو بر تعالى لكه چي گورئ دلته د هللا

ټول هغه صفات احتوى  تعالى هللاې د هره برخه ئ ېشل شوي،و

په ې د سورې د فاتحځي، ړ كي راې لكوي چي په همد
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دريو  تعالى هم گورو چي د هللاړيو دريو آيتونو كي لوم

، مې: رب العالمين، الرحمن الرحيصفاتو ته اشاره شو

ټول ې سوره د څنگه چي د فاتحمالك يوم الدين، لكه 

د  تعالى هللاې صفات هم د صه ده همداسي دا درخال قرآن

 ، هټولو صفاتو خالصه د

  د رب نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو شامل دئ چي

 ي. څېر دپه د خالق، بارئ، بديع او مصور 

  د رحمن نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو احتواء

چي د پېرزويني او رحمت له صفاتو سره اړخ لگوي،  ېكړ

 كريم، عفو، حليم...  لكه غفور،

 كوي  ىاو د مالك نوم ټول هغه صفات او نومونه احتو

او اقتدار سره تعلق لري، لكه  ۍچي له پاچايي، ټولواك

 قهار، جبار، عزيز، قدير، غالب، مؤمن، مهيمن... 

صفاتو احتوى ې دپه  تعالى د هللاآيت ويشتم  دوهدلته 

 : لري

ر، التواب، الرحمن، الرحيم، الرْووف، االكرم، الب

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.

اكثرًا د سميع،  قرآن كيپه ته مو پام وي چي ې د

پلو هللا تعالى خ چيبصير او عليم صفات هلته ذكر شوي 

 رپ ،يهللا ستاسو دعاگاني اور چيگانو ته دا خبره كوي بند

پوه دئ، يوازي مو نه په حالت ستاسو  ې نظر دئ،تاسو ئ

 لته ددئ. دپېرزويني خاوند هغه د رحمت او ، يپرېږد

د عالم الغيب و  چيگورئ هم  كيآيت  22په ې ورد سالحشر 

 راغلى. گ كيڅنپه الشهادة صفت د الرحمن الرحيم 

 شامل دئ:  مونووټولو الندنيو نپه درويشتم آيت 

الملك، المليك، القاهر، القهار، القادر، القوي، 

الكبير، القدير، المؤمن، المهيمن، المقتدر، المتعال، 

مذل، المقدم، المْوخر، المتكبر، المجيد، المعز، ال

الحكم، الحكيم، الباسط، القابض، الرزاق، الجبار، 

االعلى، العزيز، القيوم، العلي، القدوس، السالم، 
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السبوح، الحميد، الوارد، الغني، المحيط، الفتاح، 

 الوكيل، المقيت.

 :ه صفات او نومونه احتوى كويدغآيت څلرويشتم 

، االله، الواحد، الرب، الخالق، البارئ، المصور، هللا

االحد، الوتر، االول، اآلخر، الظاهر، الباطن، الحق، 

 المبين، الحي، الصمد.

 

سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الممتحِنه

 ژندنه:پېې د سور

ې له د سوردئ چي )الممتحِنه( ې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، لري آيتونه 13شوى، يت اخيستل آلسم 

السبيل(، او د دوهم آيت )تكفرون( ته )آيت  ړيد لومې ئ

ته بايد متوجه وو چي د )بصير( او )حكيم(  ېورته دي، د

ږ له پلوه )السبيل( ته ورته دي او ې د غېر صيغڅپه 

ږ له پلوه )تكفرون( ته ورته دي، د د غ)القبور( 

چي د هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئاوآيتونو 

  .كي نازل شويكلونو وروستيو ي دور په دنم

ږي چي دا سوره د ېدوو برخو معلومې له سورې د د

ړاندي ې تر فتحي وې وروسته او د مكې له معاهدحديبي

ږلو ېنو لښمن ته د سري پيغاموړى آيت دلومې، نازله شو

ې د نزول په شپو ې سورچي د دښيي ته اشاره كوي او 

ې، روايات وايي چي ځته شوداسي كومه پېښه رامنځو كي ور

د حاطب بن ابي بلتعه هغه ليك ته گوته نيول ې سره په د

ې دوى ته ږلى وو او په هغه كي ئېچي ده قريشو ته لې شو

رى پر دوى د بريد لپاره تيا ّـ هللا چي رسولليكلي وو 

ښوونه ړه الرپه اېرمنو نيسي. په لسم آيت كي د هغو م

په وروستيو ړى هم ؛ دا لړيچي مؤمنانو ته پناه راوې شو

دا  ې وروستهې له معاهدحديبي كلونو كي پيل شوه او د

ېرمني مسلمانانو ته ړه شوه چي كه داسي مښتنه راوالپو

ې هغه بند به څه به ورسره كوي، د معاهدړي نو پناه راو

څنگه تعبيروي چي د قريشو د فراريانو د ړه په اوى د د

 .ړه دئستونولو په اېرته ب

ده چي د بحث محوري او اساسي موضوع دا ې ې سورد د

، ړيډډه وكښمنانو سره له مواالت مؤمنان بايد د هللا له د



 

 

 

 

 

                                                                                          ې                            شپلود قرآن 

 الممتحنه

 

385 

ېرل د هغو اساسي موضوعاتو په ضمن كي شم دا د قرآن

، د ايمان يوه ېڅېړل شوېر آيتونو كي ېږي چي په گڼ شمك

ې څوك د ايمان له دائرې او هغه گڼل شوښتنه اساسي غو

ښمنانو گڼل شوى چي د هللا، اسالم او مسلمانانو له د ىوتل

ې په ديارلسو ې سوركه ووايو چي د د پالي،سره دوستي 

ټول چي په ې آيتونو خالصه راغلټولو هغو آيتونو كي د 

ړه لي په اگوانرڅكي له كافرانو سره د مواالت د  قرآن

په وروستي آيت ې د سورړې، نو مبالغه مو نه ده كراغلي 

ښودل ږ ته راگړتياوي موځانكي د هغو وگړو دوه اساسي 

  چي مسلمانان له هغوى سره له مواالت منع شوي: ې شو

 ړ د غضب و تعالى د عمل له پلوه داسي دي چي د هللا

 ېدلي،ځگر

 او  څ طمعپه آخرت نه يوازي باور نه لري بلكي هي

څوك طمع او يوازي هغه هيله ورته نه لري، آخرت ته 

ې باور لري او عملونه چي په راتلو ئهيله درلودى شي 

 ې طمع كولى شي.   ېكي بدلد ن تعالى ې داسي وي چي له هللائ

ه داسي خطاب ړي آيت كي مؤمنانو تپه لومې د سور

ړى! زما دښمنان او خپل ې راوچي ايمان ئې هغو شوى: ا

په آخري ې نيسئ، همدا مطلب د سورمه  ۍدوستپه  انښمند

ې صيغه ې جامع خالصه ده؛ په دټولي سورآيت كي چي د 

ړى! له هغو وگړو سره ې راوچي ايمان ئې هغو اراغلى: 

ړى او له آخرت داسي ې غضب كدوستي مه كوئ چي هللا پر

ناهيلي دي لكه په قبرونو كي پراته مخكني كافران چي 

 ې مأيوس ول.تر

ړي آيت لوم پهې ړه متفق دي چي د سورې اين په دمفسر

چي ې هغه ليك ته اشاره شو ّـكي د حاطب بن ابي بلتعه 

كله چي قريشو ې داسي وه: لى وو، قصه ئېږلې قريشو ته ئ

ې د يوه پر مك ّـ هللا نو رسول ړهې معاهده نقض كد حديبي

څو محدودو صحابه وو له ړ، پاره تيارى پيل كلوى بريد ل

پاره دئ، څه لچي دا تيارى د ېدو پوهك نه څوپرته هي

له ې ته راغله، ېرمن مدينې يوه مدغه مهال له مك

ېدو په وخت ړه، د ستنڅه مرسته ترالسه كې مسلمانانو ئ

هم ې ې ته يو ليك وسپارو، لس دينار ئهغ ّـكي حاطب 

ځينو مشرانو ته د قريشو ټه ړل چي دا خط په پورك

روضه خاخ ته چي له ې او ې وتلېرمن له مدينمورسوي، 
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و په حال كي ېدټن پرته ده د رسدولس ميله واپه ې مدين

خبر شو، علي، زبير او مقداد بن ې پر ّـ هللا وه چي رسول

ې ويل: ورته وئړي، چي دا خط ترالسه كېږل ولې ئ ّـاسود 

هغوى په ېږدئ، هغه خپلي مخي ته پرړ نو ې خط درككه ئ

ې وموندله، ن ئېرمځان ورسولو، مځاى ته سرعت سره هغه 

ې ړ او وئې انكار وكړه، هغې وكد خط سپارلو مطالبه ئ

ې ټله خو خط ئله ما سره كوم خط نشته، هغوى وپلويل: 

ړه چي كه خط ونه سپاري نو ې تهديد كونه موندو، هغه ئ

ړي، مجبوره شوه خط راوباسي او دوى ته ې كه به ئډبربن

ه كي ليكل ته ورسولو، په هغ ّـ هللا رسولې ړي، خط ئې وركئ

ستاسو په ضد د بريد لپاره تيارى  ّـ هللا شوي وو چي رسول

ړه نيسي، په رواياتو كي د ليك د محتوى او الفاظو په ا

چي د سيل ځينو كي ويل شوي ، په ېل مطالب راغليېل بب

څير درروان دئ، خو د ې په ې د تيارېر يا د شپڅپه 

 ّـ هللا ټولو خالصه همدا ده چي د بريد تيارى نيسي، رسول

څه دي ړه چي دا ې وكې ترښتنه ئښت او پووروغو ّـحاطب 

زما په  ّـ هللا ړى؟ هغه وويل: يا رسولاو ولي دي دا كار ك

ېږلى ې كبله نه دئ لړه تلوار مه كوه، ما دا خط له دا

خبره دا ده چي زما ړه مرتد شوى يم، چي خداى مه ك

گن نه ې اصلي استوخپلوان په مكه كي پاته دي، زه د مك

ېدم، نور مهاجرين ځينو قريشو تر حمايت الندي اوسيم، د 

ې د ړي ئۍ غداسي دي چي هلته خپلوان لري او د كورن

څوك نه په حمايت كي دي خو زه په مكه كي داسي هغوى 

هغوى منندوىاو د ېږلو سره ې خط په لښتل مي د دغولرم، 

چي زما كهول ړم ترالسه كې خپل احسان مرهون او مرسته ئ

ړي، ما باور درلود چي دا ليك مسلمانانو ته ك اذيت نه

نه رسوي، هغه الهي گټه څ او قريشو ته هيڅ تاوان هي

ې ږي چي له مسلمانانو سره شوېې به هرومرو ترسره كوعد

چي او ېرمن، بږي چي د ده مور، مېله رواياتو معلومدي، 

د ده د وينا له  ّـ هللا په مكه كي پاته ول، رسولڼه ورو

چي حاطب وفرمايل حاضرو صحابه وو ته ه ېدو وروستاور

ې مجبوريت يعني هغه دا كار د همدښتيا وويل، تاسو ته ر

چي ړه هللا! اجازه راك رسولوويل: يا  ّـړى، عمر له مخي ك

ړى، ې منافق سر ووهو، هغه له اسالم سره خيانت كد د

ې وفرمايل: ده د بدر په غزا كي برخه اخيست ّـ هللا رسول
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ړه فرمايلي وي: د بدريانو په ا  تعالى هللاېدى شي كده، 

عمر ښم، ي او وروستني گناهونه به درته وبخستاسو مخكن

ې ويل: هللا او د ل او وئړژېدو سره وې وينا په اورد د ّـ

 ږي. ېښه پوههغه رسول 
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ړى! زما دښمنان او خپل ې راوچي ايمان ئې هغو ا -1

)پيغام( ۍ چي د دوست نيسئ، داسيدوستان مه  انښمند

حق كافران شوي چي ه هغه وئ، حال دا چي دوى پوررس

ې كبله باسي تاسو ته درغلى، پيغمبر او تاسو  له د

زما ښتيا( كه )په رړئ، چي پر خپل رب مو ايمان راو

ټه كي په الر كي د جهاد لپاره او زما د رضاء په ل

)پيغام( استوئ ۍ د دوستټه هغوى ته ، په پوتلي يئ

ږم چي ېښه پوهڅه هم  زه په هغه داسي حال كي چي په

ې چي تاسو ئڅه هم په هغه ټوئ او پې تاسو ئ

ړي نو يقينًا څوك دا كار وكڅرگندوئ، او له تاسو چي 
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   ې.ړكې وركه چي سمه الر ئ

 ووني دا دي:ښآيت الر مباركې د د -(1)

  په توگه مه نيسئ او دوستي ورسره څوك د دوست هغه

د هللا ې تگالره ئ ښمني كوي،سره د تعالى مه پالئ چي له هللا

ې د هللا د قهر او غضب باعث ړني ئگالره ده، كښمنانو تد د

گڼي او دى له هللا، د هغه له دين ښمن دي، هللا هغه د حق د

اصل چي ړى لوم ښمني كوي.او الهي سننو سره عناد او د

مراعات ړه بايد په اۍ له يو چا سره د مواالت او دوست

ټاكئ دا ښمن ووست او دپه پام سره خپل دې ته شي او همد

ځ او كوم دريړاندي دئ چي وگورئ هغه ستاسو د رب په و

داسي نه چي ښمن، د خداى دوست دئ كه دړې، گالره غوره كت

و امالك د مصالح ړيكي، سياسي شخصي گټي، قومي او نسبي ا

پل دوست وگڼئ چي د څوك خپه توگه ونيسئ او هغه معيار 

په سترگه  دوست ه دت ښمند مسلمانانو د ښمن دئ.خداى د

كوي، د زمكي  ښمنيچي له مؤمنانو سره دڅوك مه گورئ، 

ې په هر پړاو كي او د مسلمانانو د زمان، ټ كيپه هر گو

له هغه سره به دوستي نه ډلي او ملت سره، له هري 

 پالئ. 

 پيغامونه او د حسن نيت ۍ د دوستښمنانو ته هغو د

ستاسو كوي، ږئ چي له حق او حقيقت انكار ېهيئتونه مه ل

مبر غړې، پيې د كفر او انكار الر غوره كړه ئد دين په ا

پل كلي، ې كبله له خيوازي له دو مؤمنان اعليه السالم 

ړى، دا ې ايمان راوكور او وطن باسي چي پر خپل رب ئ

چي نه د هللا د الري له ړه او ناروا كار دئ هغه ناو

د  تعالى چي د هللاښايي او نه له هغو سره مجاهدينو سره 

 .ټه كي ويرضاء په ل

  او مه په پيغام استوئ ۍ د دوستټه هغوى ته په پمه

چي ستاسو معامله له هغه ې ته متوجه وئ گنده، بايد دڅر

چي تاسو څه هم ږي، په هغه ېپوهڅه په هر  چيرب سره ده 

 .څرگندوئې چي تاسو ئڅه هم په هغه ټوئ او پې ئ

  چي سمه الر  ړي نو يقيناً څوك دا كار وكله تاسو چي

په  تعالى چي د هللاږ شوى ې، له هغي الري كوړكې وركه ئ

 واسعادت لور درومي، په دنيا كي بريا او په آخرت كي 

ې ده، په حقيقت كي د هللا او د دين له ړلورپوري تفالح 

د ې دئ چي له مخي ئ و مالكامعيار سره مواالت داسي ښمن د
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ځواكونو منو ښچا چي د دين دهر چا ايمان ارزولى شو، 

ړ، پل حساسيت، نفرت او عداوت له السه وركړاندي خپه و

شو، هغوى له و مؤدت بدل امحبت په ې ئعداوت ركه او ك

ړه، هغوى څرگنده كږي ده سره او ده له هغوى سره خواخو

له ده د جبهه د كفر نه ړ، ږد كۍ الس اوې د دوستته ئ

په من ښدې ته د ړي او نه دى دغي جبهوكاحساس خطر 

ې دړه يو بل ته طمع او هيله ولري، سترگه وگوري، دوا

له السه  حساسيتپل ړاندي خپه حقيقت كي د كفر په وكس 

ې، ې تته شوځال ئې، د ايمان ليدلدمه صې ئ ايمانړى، ورك

د ې شوى، ږدې ته نجبهكفر ي او اخالقي پلوه د فكرله 

ړه په زې ونه ئحساسيت هغهې دروغجنه ده، ايمان دعوى ئ

ښتينى ايمان وي. د ايمان له ې رشوي چي منشأ ئ ځپلكي 

ښه دا ده چي د كفر په ۍ نوروست ښي د انسان د انحرافكر

ې حساسيت تت شي او په خپل قول او عمل كي د ړاندي ئو

ې ړي، د دښكاره كږي او مواالت پله خواخوړه خكفارو په ا

ځ د پام ېدو وروسته د ده او د كفر تر منگندڅر ښي لهن

     نه دئ پاته. ټنواړ واو اعتبار 

   

   

  

  

     

او خپل ښمنان به مو وي كه په الس ورشئ نو د -2

لوري  السونه او ژبي به د تاوان په موخه ستاسو په

  ښوي چي تاسو هم كافران شئ.ږدوي او دا به خودراو

 ووني دا دي:ښالرې مبارك آيت د د -(2)

 ې الس بر شي پر تاسو ئړي او كه مناسب فرصت تر السه ك

ژبي ښمني درته جوته شي او له الس او دې حتمًا به ئنو 

چي تاسو د ښوي ږي او دا به خوېتاسو ته تاوان رسې به ئ

 ران شئ.ېر كافڅدوى په 

  مسلمانانهغه چا ته د دوست په سترگه مه گورئ چي 

ې له الس او ژبي خوندي نه دي، له هر فرصت په استفاد ېئ

تاوان ړي په خپل الس او ژبي سره مسلمانانو ته سره غوا

وي، په كمين كي دئ، كه تاسو په داسي حالت كي رسو
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ېري ډاده وي نو له تېري له نتائجو ومومي چي د خپل ت

پوه به شئ چي ې جوته شي، ښمني به ئړي، دډه ونه كډبه 

، ښمن دئدى د دوست په جامه كي مناسب فرصت ته منتظر د

د ېر شئ، څچي تاسو د دوى په ې دا ده ښه ئڅه او خوه

، د دوى په الري د تگ ږولوايمان له الري ستاسو د ك

پاره ستاسو د چمتو كولو او له فكري او اخالقي پلوه ل

ېدو لپاره پراخي او ړل كاسو د تپه دوى پوري ست

له هغه چا سره له دوستي هم  يې لري، يعنخطرناكي منصوب

ژبي خوندي نه وي ې له الس او ړئ چي مسلمانان ئډډه وك

او هم له هغه چا سره چي له فكري پلوه د مسلمانانو 

 ټه كي وي. دوى د انحراف په ل دكوي او مقابله 

   

    

  

    

    

پلوان گټه درورسوي او نه ه به نه ستاسو خلڅكهي -3

ېلوالى ځ ببه ستاسو تر منځ مو اوالد، د قيامت په ور

ې چي تاسو ئليدونكى دئ ښه څه راولي، او هللا د هغه 

 كوئ.

څوك ېز الندي هغه ۍ تر اغداسي نه چي د خپلويعنى  -(8)

په توگه ونيسئ چي په كار ده د خپل ايمان په د دوست 

گڼئ، د چا عقيده او تگالره چي له تاسو ښمن وحكم هغه د

ړيكي درسره قطع ټولي اې په پاى كي به ئېله وي او ب

؛ هغه ږيېځته كېلتون رامنځ به بستاسو تر منږي او ېك

 . په سترگه مه گورئوست څكله د دته هي

كوي چي خپلي اجتماعي  ښوونهخپل مخاطب ته الرقرآن 

نوري پولي او ټاكي، ې له مخي وړيكي د ايمان او عقيدا

په د قيامت وگڼي، ورته وايي: و باطل الغو ونه پيوند

ټول خلك ږي؛ ېړه به كېكپرۍ چي وروستځ او هغه مهال ور

ېږي، نوري لېې له مخي سره بو عقيداايمان د خپل به 

څوك له ړيكي نه ېږي، هلته به نسبي اې شلړيكي به ئا

ژغورلى شي او نه جنت ته رسولى، نو چي پايله عذاب 

ټه نه ونه گپيوندداسي ده او دا د ويني، رنگ او نسب 

سستو ې ېږي؛ ولي به د دځ به شلاو د قيامت په ور رسوي
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ړيكو د بقاء او تحكيم لپاره له ظالم، ېدونكو ااو شل

ې سره رك او كافرو خپلوانو سره دوستي پالو، او په دمش

تعالى  پل ايمان له خطر سره مخامخ كوو او له هللابه خ

  ړيكي شلوو؟!!سره به خپلي ا

    

   

   

   

   

    

   

  

 

  

   

   

  

   

     

    

  

  

    

   

   

    

   

    

    

   

     

   

     

په د ده و ا ابراهيمپه ته تاسو  چيې شكه ب -4
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پل قوم ته خ چيگه شته؛ هغه مهال ېلغوره ب گرو كيمل

ې زار ټولو هغو معبودانو بوويل: له تاسو او له ې ئ

، له تاسو منكر ځئپرته لمانې له هللا سو ئات چييو 

د تل ښمني ځ به عداوت او دږ او ستاسو ترمنيو، زمون

پر يوه  تاسو يوازي چيگنده وي څرتر هغه پاره او ل

، مگر خپل پالر ته د ابراهيم هغه ړئهللا ايمان راو

 حال داسي ړم پهښنه غواوينا چي حتمًا به تا ته بخ

ې واك كي نه لرم، اپه څه له هللا تا ته كوم  چي كي

لوري ته مو  ړى، ستاږ ربه! پر تا مو توكل كزمو

ې ا -3ېدا ستا لوري ته ده، ېرته ستنړې او برجوع ك

چي كفر ړې هغو ته يوه آزموينه مه كږ ږ ربه! موزمو

ړه، ښنه وكته بخږ مو ږ ربه!زموې ړى او اې غوره كئ

چي تاسو يقينًا  -6 ې،يقينًا چي ته باحكمت عزتمن ي

ې اقتداء ده، هغه چا ته چي هللا او ښكلهغوى كي  ته په

ړاوو نو چا چي مخ واځي ته هيله ساتي، او د آخرت ور

  چي هللا ستايل شوى غني دئ.يقينًا 

دلته د مخكنيو اساسي مطالبو لپاره يوه تاريخي  -(4-6)

، د كافر او مشرك قوم ېځور شوړاندي انپه وږ گه زموېلب

او د ده د موحدو  ّـراهيم د ابړاندي او خپلوانو په و

ې د مواالت څ كي ئږدي چي په ترږ مخي ته زمو ځگرو دريمل

ډول ابهام او شك مجال پوه شو او د هر ښه گوالي څرنپه 

 ږ ته وايي: موړ شي، ځه والله من

  په تگالري رو گملد خداى پالو د ده و ا ّـ ابراهيمد

 گه شته؛ راشئ وگورو چي دېلكي د مؤمنانو لپاره غوره ب

چي عليه السالم  ابراهيمخداى پالو او موحدينو ستر جد 

ملت  مسلماند  ،موحدستر ړى، هللا لقب وركخليل د  قرآن

د حج معمار، جد، د تاريخ اتل بت ماتوونكى، د بيت هللا 

په سختو سختو ښود، ، د خلكو امام او الرمؤذنړنى لوم

و ؤمنمښتيني او د ده رو ا، الهي آزموينو كي بريالى

ړي څه كو له خپل مشرك قوم او كافرو خپلوانو سره ملگر

څه درس  څ كيپه ترې د دوى د  قصږ ته مو او قرآن

ږ ته مو قرآنړې؟ ې غوره كگالره ئځ او تراكوي؟! څه دري

ټولو له تاسو او له چي دوى خپل قوم ته وويل: وايي 

پرته ې له هللا سو ئات چيې زار يو هغو معبودانو ب
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ې زار ړيكو بټولو هغو اله وروسته ې له د ييعن ،ځئلمان

ږ زمو رې، نوچي تر نن پوري مو له تاسو سره درلوديو 

ړيكه نشته، څ اهي ۍاو خپلو ۍد دوستځ او ستاسو تر من

او  هآلهې دي، ستاسو له دروغجنو ړيكي مو شلولټولي ا

پل برائت او څه خمعبودانو كركه لرو، له هر هغه 

ځئ. پرته لمان تعالى ې له هللاچي تاسو ئېزاري اعالنوو ب

ياران  و مؤمند ده خداى پال او ا ّـابراهيم گورئ چي 

د دوى هم وي او اعالنې زاري خپله ب ( قوم مشركله )هم 

نور نو نه قومي او  ،معبودانو(و ا واصنامله )كاذبو 

ښت وركوي او نه د مشرك قوم ړيكو ته ارزنسبي ا

چي د  داسي نه وايي !!ىاو درناو ه احتراممعبوادنو ت

)نمرود( په خالف د )ولس( د حمايت او مرستي ترالسه كولو 

ړوو او څادر وغولپاره كه د ولس پر )اصنامو( د درناوي 

دا كار جائز دئ او كومه ېږدو ې مخي ته كډۍ ئد گالنو گې

 :واييبر عكس  شرعي مانع نه لري!!!

   

    

    

    

                                                                                                      
 30االنبياء:

څه بندوبست به كوم، له چي ستاسو د بتانو پر هللا قسم او 

له ستر ړوئ او تر شا شئ، نو تاسو مخ واچي غه وروسته ه

پاره چي هغه ته لې ، د دړلې كټټوې ټټو ې هغوىپرته ئ

  ړي. به رجوع وك

ړيكي يوازي دا چي له خپل مشرك قوم سره خپلي انه 

ي بلكشلوي او د دوى له دروغجنو معبودانو انكار كوي 

ن الاعه گڼي او په صريحو الفاظو ن يو انكار كافا ينف

ځ ږ او ستاسو تر منكوي چي له نن وروسته به زمو

نه  انقطاعه او مستمر)بغض( تر هغه په و ا (عداوت)

كفر الس و اشرك كوي چي تاسو له ادامه گه ې تومنونك

دا دئ گورئ چي ړئ، واخلئ او پر يوازيني رب ايمان راو

او د ده  ّـابراهيم ړاندي د په وې د شرك او كفر د جبه

ۍ( دوستلويانو او امتيانو په چلن كي د )پالو پد خداى 

بغض )ځاى ( پر و مداهنتا ښتنرم) ( او دعداوت) ځاىپر 

له تاسو منكر ږي، هغوى ته وايي: ېكاعمال  كركه(و ا
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د تل ښمني ځ به عداوت او دږ او ستاسو ترمنيو، زمون

پر يوه هللا  يوازيتاسو  چينده وي گڅرتر هغه پاره او ل

 .ړئايمان راو

 ښتنه نه ده ته ويل شوي: تاسو ته دا سپار مؤمنانو

ړي چي په هغي وينا ې نه يئ مكلف كپر دتعالى  ې او هللاشو

ې متابعت كوئ چي خپل پالر ته ئ ّـكي به د ابراهيم 

 داسي ړم پهښنه غوابختعالى  حتمًا به تا ته له هللاوويل: 

 ييعنپه واك كي نه لرم، څه له هللا تا ته كوم  چي كي حال

سره ښمنانو چي د خداى له دې منع شوي يئ د تاسو له

ړه متابعت مه كوئ، كه ې اله هيچا په دږي ولرئ، خواخو

گه او ېلستاسو لپاره غوره بعليه السالم  ابراهيم څه هم

چي بايد په هغه پسي اقتداء ښود دئ ستاسو امام او الر

د له خپل پالر سره ځكه هغه ، ې كار كيپه دړئ خو نه وك

غه د خي دا كار كولو خو كله چي پوه شو هې ژمني له ميو

ې پل برائت ئې الس واخيست او خښمن دئ له دعاء ئخداى د

 :يفرمايړه ې اپه دقرآن ړ: اعالن ك

   

    

    

     

     

                                                                                       
 114التوبه: 

ښتل خو يوازي د هغي ښنه غوپالر ته د ابراهيم بخپل او خ

، ې وهړژمنه كې د هغې ئسره ده له چي ې له مخي وو وعد

ې ښمن دئ نو ترچي هغه د هللا دچي ورته جوته شوه  خو كله

ړى او د زغم ېر نرم زډچي ابراهيم يقينًا  ،ې زار شوب

 خاوند وو.

  ېئ و ياراناعليه السالم  ابراهيمله هغه وروسته چي 

برائت د دوى له دروغجنو معبودانو خپل و اقوم له خپل 

ې په د ؛ويو عداوت اعالنابغض څرگندوي، خپل مستمر 

چي ې كي؛ سره له دې مبارزې ېدونكاو نه پخال ك اتهتلپ

ځ د ښمن تر منچي د دوى او دې تش السي دي او سره له د

خو هغوى ، له پلوه ژور توپيرونه شته دد و عدةعځواك، 

پرته بل ته د مرستي تعالى  پر خپل رب توكل كوي، له هللا

ځان ته خداى ړي، پناه نه وږدوي، بل درشل ته الس نه او
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ږ ربه! پر ې زموگڼي او په خپلي دعاء كي وايي: اكافي 

ېرته ړې او بلوري ته مو رجوع ك ړى، ستاتا مو توكل ك

هغو ته يوه ږ ږ ربه! موې زموا ېدا ستا لوري ته ده،ستن

 ږ ربه!زموې ړى او اې غوره كچي كفر ئړې آزموينه مه ك

 ړه،ښنه وكته بخږ مو

لوري  كوي، له بل هر چا او هرتوكل خپل رب ر پ يعني

لوري ته تعالى  سره د هللا ءو استغناا ۍنيازې په بشپړي ب

په ورين ې كبله له د و حادثهكوي، هره پېښه ارجوع 

راضي او قانع وي او په ې تندي مني او پر نتائجو ئ

دي په پاى كي د خپل رب مطمئن ې صبر كوي چي ړاندي ئو

تعالى  له هللاې ترالسه كوي، لوري ته درومي او اجر به ئ

ړاندي د ابتالء او چي دوى د كافرانو په وړي مرسته غوا

و امسلمانان ضعيف چي ځوي داسي ېښت وسيله ونه گرآزم

ړي او تر تعذيب ېرى وكې تې پرځيني ئكمزوري وگڼي، 

ې چي د اسالم پر ځيني نور سره له دې ونيسي، الندي ئ

ېشان حالت حقانيت پوه شوي خو د مسلمانانو ضعف او پر

گند څرچي خپل ايمان ړي ډډه وكې ه له دپه پام سرته 

ړاوونو سره ې له هغو كېري چي دا كار به ئې وله دړي، ك

ږ داسي نه چي زمو ږ ورسره مخامخ يو،موچي ړي مخامخ ك

ړي او د كفر ړلو منصرف كېشان حالت نور له ايمان راوپر

 ږ كي پاته شي!! ېپه غ

 عزيز او حكيم دئ،تعالى  چي هللاې باور دي دوى په د

څه هم ړي كه ښمن برى وركچي دوى ته پر دې قادر دئ په د

او وسائلو او ذرائعو له پلوه  عدد و عدةځواك، د زور 

عزيز خداى د مغرور او په ظاهر كي ښمن برالسى دئ، د

او په ظاهر ځپلو ښمن په ماتولو او ځواكمن او برالسي د

كي كمزورو او تش السو مؤمنانو ته د بريا په وركولو 

دي چي په هري پېښي كي باور ې ئ، همداراز په دقادر د

چي پېښي د هغه ځكه دوى ته خير او مصلحت مضمر دئ، دا 

ضعف د نه ېږي چي حكيم دئ، ځته كپه اراده رامنتعالى  هللا

پر عزيز او غالب رب باور ځكه كوي احساس  ۍو ناتوانا

پېښي او ې ئاو نه  ،ړېپناه وروې لري او هغه ته ئ

رب  و نصيرا يولځكه و مأيوس كولى شي ولى اېرحوادث و

او مصلحت  خيرې ړي كي ئېكدئ او په هري پرحكيم ې ئ

په هر حالت كي وينا دا وي: ې دئ، خپل رب ته ئ مضمر

  !!ېيقينًا چي ته باحكمت عزتمن ي
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  چي تاسو ته ځل بيا ويل شوي: يقينًا مؤمنانو ته يو

و د ې اقتداء ده، هغه چا ته چي هللا اښكلپه هغوى كي 

ړاوو نو چا چي مخ واځي ته هيله ساتي، او ور تآخر

ته  انومؤمنهغو يعنى چي هللا ستايل شوى غني دئ. يقينًا 

د خپل و مأيوس نه دي او رحمت ا تأييدچي د خپل رب له 

 ابراهيماجر ته هيله لري، د اخروى ېك عمل ايمان او ن

ې و تگالره ئياراند ده د خداى پالو و اعليه السالم 

 دړې، دوى به ې اقتداء كړې او په هغوى پسي ئك غوره

ځ غوره كوي، دا ېكنده درياو پرقاطع ړاندي په و منښد

كفري  دښمن سره مقاطعه، چي له دېره به نه لري و

اعالن به نه د دوى بغض د عداوت او ړاندي ځواكونو په و

و د يځلو او قرباند ماتي باعث شي او نه د دوى د هلو 

متعدد او جبهات ښمنانو څه هم د ده ېدو باعث، كضائع ك

مدافع د مؤمنانو و اغيور ېښي، ځواكمن برې سنگرونه ئ

څوك ږدي، ېپرړاندي يوازي نه په وښمنانو رب به دوى د د

ړي، ډډه وكځ له غوره كولو چي د داسي تگالري او دري

څوي، وهړي ته سره روغي جون مښله دې ئ (خوف) يا (طمع)

ړي، ږد كبل درشل ته الس او مأيوس شي اوله هللا تعالى 

 مأيوسو اضعيف النفس  ي( او )حميد( رب له داسيغن)

ړ چي د خپل مؤمن ېر لوډې دئ او له دنياز  ېبړو وگ

په خپل ړي او داسي وگړني راضي شي، بنده پر داسي ك

 كي ومني.  (جند منصور)و ا (حزب غالب)

    

   

    

    

    

ځ ړو تر منگښايي هللا به ستاسو او د دوى د هغو و -0

ړې، هللا قدير ښمني مو ورسره كچي دړي پيدا كدوستي را

 ونكى دئ.ښدئ او هللا مهربان بخ

چي ې وونه شوښالرې مبارك آيت كي مؤمنانو ته په د -(0)

تلوار او عجله مه كوئ، داسي نه چي د جگړي ژر پاى ته 

ړي ته ښمن سره ناسمي روغي جوېدو تلوسه مو له درس

هيله ده ستاسو همدا اوسنى قاطع او نه پخال څوي، وه

ې دا جگړه په د تعالى چي هللاې باعث شي ځ د دېدونكى دريك
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ړلو او له گه پاى ته ورسوي چي هغوى ته د ايمان راوتو

 تعالى ړي، هللاېدو توفيق وركځاى كنانو سره د يو مسلما

  . ښونكىهم قدير دئ او هم مهربان بخ

    

    

   

   

  

     

   

    

   

   

  

    

   

     

ي له تاسو سره نه دي چړي هللا له هغو نه يئ منع ك -8

، ليتېنو نه يئ ايسې له خپلو مېدلي او تاسو ئجنگ

او عادالنه چلن ورسره  ړئگڼه ورسره وكښېچي ې له د

چي يقينًا  -5 ښوي.چي هللا داسي مقسطين خوړئ، يقينًا وك

د دين له كبله له چي خلكو سره هغو له يوازي هللا 

تلي ټوبي ايسټاپل ې له خېدلي، تاسو ئگتاسو سره جن

، ړېښمن( ملتيا كې د )دپه ايستلو كي ئيئ او ستاسو 

چي له هغوى سره څوك ړي يئ، او له مواالت منع ك

 ړي همدا دوى ظالمان دي.مواالت وك

له مسلمانانو كي كافران و ې مباركو آيتوندپه  -(8-5)

او  ېشل شويډلو وڅو په له مخي  ځچلن او دريپل سره د خ

گه ې توځ په دنانو دريړاندي د مسلماپه وډلي د هري 

 : توضيح شوى

 نه يېدلهغه چي نه په خپله له مسلمانانو سره جنگ ،

ې په خپله مسلمانان له خپل ړې، نه ئې د بل مرسته كئ

د دوى په ايستلو كي د بل ې كلي او كور ايستلي او نه ئ

ړه مسلمانانو ته . د دوى په اړېمرسته او ملگرتيا ك
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، منع (يگڼښې )بر:له ره نه ويل شوي: هللا تعالى له دغو س

نه له )قسط: انصاف او عدالت(، نه يوازي نه او ړي يئ ك

چي له دوى سره په ښوي دا خو تعالى يئ منع شوي بلكي هللا

 ړئ.خپل چلن كي عدالت او قسط مراعات ك

  ې له مسلمانان ئ ېدلي،گچي له مسلمانانو سره جنهغه

ې د يو ايستلي او له نورو سره ئاستوگنځپلو خ

ړه ، د دوى په اړېمسلمانانو په ايستلو كي مرسته ك

ښمن سره دمحارب ې دله چي ې ښوونه شومسلمانانو ته الر

په چي ته وايي  ۍدوستهغي مواالت كوئ.  ډډهله مواالت به 

ښمنانو له محاربو د، داسي دوستي ړه ويمتقابلي دفاع وال

 ناروا ده.ړو سره او د دوى له مالت

څه هم د چي كه ښيي هم راځيني نور ږ ته مو قرآن

ږ ېږي خو موې الندي اوسښمن په خوا كي او د هغه تر سلطد

ې مبارك آيت ته ړي منع شوي يو، دپه ضد له جگد هغوى 

 ځير شئ:

     

    

    

   

     

   

    

   

     

                                                                

 50النساء: 

 چيي پيوست كېږقوم سره  كوم داسيله  پرته چيله هغو 

ځ كومه معاهده وي او يا تاسو ته ستاسو او د دوى ترمن

وي  ېي شوگې تنې له دې ئسين چيراشي حال كي  په داسي

پل قوم سره وجنگېږي او يا له خسره له تاسو  چي

مسلط  ې دربانديتى نو دوى به ئښوجنگېږي او كه هللا غو

ې نو كه درنه يو دل،ړي وو او بيا به حتمًا درسره جنگېك

ې ړه ئجو دل او روغهشول او درسره ونه جنگې هت خوا

ېري( )د تپر دوى ړه، نو بيا هللا تاسو ته دروړاندي ك

 ټاكلى. ئگودر نه دكومه الر 

هغو خلكو د كي  وصورت وپه دودا مبارك آيت وايي: 

ې چي د كافرانو تر سلطړئ ډډه وكژلو ولو او وله ني
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 :الندي اوسي

 چيړى وي پيوستون اعالن كپل ې خقوم سره ئ له داسي 

 تاسو ورسره د عدم تعرض معاهده لرئ.

  كركه ړو گله ج چيراشي حال كي  په داسيتاسو ته

ړي دل غوادي، نه له تاسو سره جنگېستومانه گندوي، څر

 پل قوم سره.او نه له خ

الس  په خالف له جگړيډله ستاسو يوه  چيا يعني د

ځواب ڼئ، فورًا مثبت گزوينه واخلي، دا د هللا يوه پېر

ډډه  په خالف له جگړيد دوى  اوې ومنئ ښتنه ئړئ، غوورك

دل او شول، درسره ونه جنگې هت ې خواكه دوى يو ړئ.وك

د  بانديپر دوى ړه، نو بيا ې دروړاندي كړه ئروغه جو

ې ړې اجازه نه ده دركهللا تعالى د د حق نلرئ، تعرض هيڅ

 ړئ.په خالف وسله استعمال كد دوى  چي

او ميثاق  مواالت، مودةچي ځيني داسي دي متأسفانه 

پر د لفظ په رد كي په يوه معنى تعبيروي، د ميثاق 

له محاربو كافرانو سره د چي و استناد كوي داسي آيتون

چي ې ددوى پرته له !! ړه راغليپه امواالت او مودة 

، بيا يړپوه كځان په معنى ي مفاهيمو ړى د دغو قرآنلوم

په كي چي دغه مفاهيم  يو تفسير ولولد هغو آيتون

 يځاى او مورد كي هغوى وكاروپل پل خپه خراغلي، بيا 

چي د ميثاق  يړپوه كځان ې په د، يړې وكپراو استناد 

ښمن ړون هم له محارب د، ته( دړونپښتو كي )تپه معنى 

پلو ى شي او هم له بل هر لوري سره، البته له خېدسره ك

ړاندي هم له قريشو تر بعثت و ّـهللا  رسولشرائطو سره سم، 

ړي او تر بعثت وروسته هم، له يهودو او سره ميثاقونه ك

ړي ميثاقونه گځانپه مدينه كي ې نورو قومونو سره ئ

چي له ړون ته وايي بلي دفاع تادرلودل، مواالت د متق

ې نه مجال شته او نه جواز، مودة سره ئښمن محارب د

ښمن سره حرام او چي له محارب ددوستي او محبت ته وايي 

د دوى پلوانو كافرانو سره جائز دئ، متأسفانه له خ

كله له محارب  !!ړيسره خلط ك آيتونهېل ېل بب قرآن

مواالت د نهي آيت باندي استناد كوي او نور ښمن سره د د

ژل جائز او حتى فرض كافر وځوي او د هر له پامه غور

گڼي ښېگڼي، او كله له غير محارب كافر سره د بر او 

ښمن سره ړوند آيت باندي استناد كوي او له محارب دا

د هغو ې خوا له يو مواالت هم جائز انگېري!! خو قرآن
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غلط تصور د بطالن پر انقالبيونو( ې وتلي چتاو له  چه)ك

گن واجب دي هر استوې الند كافرانو تر سلطچي ږي ښه كاكر

په ځ او له بلي خوا د هغو منافقينو دري ڼي!!گالقتل 

 گڼي. ښمن سره مواالت هم روا كلكه ردوي چي له محارب د

پاره دا ېدو  لپوهښه د المباركو آيتونو ې دپه 

  مطالب په پام كي ولرئ:

 و سره كفار چي لهېږي د اوم آيت له فحوى معلوم

ړي ړي له دوام ستي د جگكول د هغه چا كار دئ چ مواالت

ه كوي چي له گمان نشوي، په جنگ كي له بري مأيوس شوي، 

او ښمن سره به د مسلمانانو ستونزه د مقاومت د دوام د

له الري كولو  يد اجتناب او ډډړي له تفاهم او روغي جو

ښايي هللا به ستاسو او د دوى د دوى ته ويل شوي: حل شي، 

ښمني چي دړي پيدا كراځ مودة )دوستي( ړو تر منگهغو و

 ونكى دئ.ښړې، هللا قدير دئ او هللا مهربان بخمو ورسره ك

عدم ښمن سره د يعني داسي مه انگېرئ چي له محارب د

ړي اېښودو پرته به د غاله ه تښمن شرائطو او د دمواالت 

پاى ته رسولو ښتو او د ناحتمال ړي ي او روغي جوصلح

و تاسو به د خپلي ړ شي، اځه والامكان د تل لپاره له من

له السه امكانات بريا او اسالم ته د خلكو رابللو 

گالري د ې تاوسئ چي پر همدبر عكس بايد مطمئن ، ړئورك

په نتيجه كي ړي د اجتناب گار او له مشروطي روغي جوټين

دا )جگړه( ستاسو په گټه پاى ته ورسوي، د تعالى  به هللا

ړئ تلوار ونه كاو بايد عجله ړي، اسالم بريا به محققه ك

چي له خپلو اصولو او ږدئ ړه مه او داسي حل ته غا

مقاومت ړئ، وكبايد صبر اهدافو د تنازل په معنى وي، 

پړي ماتي په ښمن د بشر هغه چي د دتړئ، وركام ودته 

ډمنه صلح ډانتيجه كي ستونزه د تل لپاره حل شي او 

 تأمين شي. 

  د ، دشدښمن د تد دنهضت ي اسالمڅ دا دئ چي هيحقيقت

ينو په نيولو، و مبارزا ودعوتگرانو و وفادارا ومؤمن

ړاندي د په وښمن د د يبلكوژلو سره نه مري، ړلو او ت

او له  تنازلاو  انعطاف او مبارزانو د  انودعوتگر

ړيا او خپلي اصلي تگالري د انحراف، په نيمي الري كي ست

 ههرپه  ې وژني،ېدا ئې له دوام ناهيلي كمبارزد 

صابر،  او مورچلي كيځ په خپل دريدعوتگر چي پيمانه 

گاللو ړاوونو له وي، د ستونزو او كو استوار اثابت 
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ه كوي او د نازل نو تفاهداڅلو سره سره له خپلو سپې

او د ېږي، ږڼ لوري ته نه كښي او كيښي ايمان له كر

پيمانه د خپل ې په همد، ويكه انعطاف نړاندي په وښمن د

كوي اقناع ين مخاطبابتوي، خپل خلكو ته ثحقانيت دعوت 

 ې د بريا الر آواروي. او د خپلي مبارز

 ې چي له دښودل شوي په اتم آيت كي هغه كسان ې ورپس

ېگڼي او قسط ښمستثنى شوي او له دوى سره د ې مقاطع

گند آيت څردا ځيني ې. بايد متوجه وو چي ښتنه شوسپار

ز په د جوا التاښمن سره د موغلط تعبيروي او له محارب د

ي دا ې آيت الرښوونچي د دې استناد كوي، حال دا پرړه ا

  دي:

چي له اسالم او ړه ده هغو په ا د ءاستثنادا الف: 

كي  يړكي په جگ ټگوڅ و سره د زمكي په هيمسلمانان

پل ې له خئ مسلمان څهيېل نه وي، ښكمخامخ يا بالواسطه 

و په ضد مسلمانان په خپله دنه ټوبي نه وي ايستلى، ټا

له بل سره ېل وي او نه ښككي اخراج  د دوى په او يړگج

 وي. ېري كي ملگرتيا كې تپه د

منع نه يئ  (قسط)و ا (برله داسي خلكو سره له )ب: 

چلن ېك نو امواسات، حسن معاشرت د ښېگڼي،  (بر)شوي، 

و ا (استعانت) (،مواالت)گه د څ توپه معنى دئ او په هي

چي دا ې يا دا ده ئمعنى نه افاده كوي، معنى  (تناصر)

خلك د دعوت مخاطبين دي چي بايد د اسالم لوري محارب غير

چي دوى له ې كبله ته د دوى د بلني په موخه او له د

ښه ېك او ړې نډډه كۍ ښمناسالم او مسلمانانو سره له د

ي و انفرادا يې سره شخصچلن ورسره وشي، او يا په د

م د دوى څه هچي كه ې معنى په دې ته اشاره شو مواسات

ې او عمل كركه لرئ خو د شخصي تعلقاتو او له عقيد

د  .ړئچلن وكښه په حد كي له هغوى سره احسان او ۍ پلوخ

ړى دا ېدى شي، لومې هم دوه مطلبه ترالسه ك( له صيغقسط)

ې چي تاسو د قسط او عدالت په مراعات مكلف يئ، د د

ږئ چي ېچي له هغه چا سره ونه جنگمكلفيت تقاضا دا ده 

ټوبي ټاپل څوك له خږي، او هغه ېتاسو سره نه جنگ له

څه برخه نه وه، ې ونه باسئ چي ستاسو په ايستلو كي ئ

ې په پړاو غلبمسلمانانو د ښتنه د دوهم دا چي دا سپار

غالب چي كله تاسو ې دا ده پوري مربوطه ده او معنى ئ

دا دئ وليت ئمسوي نو ستاسو  و غيرمحارب كفار مغلوبا
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او عدل مراعاتوئ، داسي نه قسط ړه به اپه ټولو چي د 

له پولو قسط و كي د و تصرفاتا وتعلقاتچي په خپلو 

له كبله كوم اختالف د مذهب ې او ړئ، د عقيدوكتجاوز 

ړئ، له محارب حروم كو محقوقي انسانانسان له خپلو 

چي ړئ تحريم بايد داسي تعبير نه ك (مواالت)د ښمن سره د

هم منع شوي مراعات له  قسط او عدلړه د د دوى په ا

 يئ!! 

 ړه مزيد وضاحت شوى او ويل ې اپه نهم آيت كي په د

نه يئ منع شوي چي  (قسط)و ا (بر)شوي: له هغو سره له 

ېدلي بلكي له هغو سره له له تاسو سره نه دي جنگ

( منع شوي يئ چي له تاسو سره د دين له كبله مواالت)

څوك چي  ،رلودې الس داو ستاسو په ايستلو كي ئېدلي گجن

ې ظلم دين سره ئړي ظالم دئ، له له دوى سره مواالت وك

ړى چي د دغو ې ظلم كړى او له هغو مؤمنانو سره ئك

ي استوگنځظلم شوى او له خپل ې كافرانو له لوري پر

ې د معادات پر ښمنانو سره ئين له دايستل شوي، او د د

 ړي. ځاى مواالت ك

 ّـابوبكر د  ښه واضح كوي:ېر ډيو روايت دا مطلب 

ړه ډډه وكړلو راوايمان له قتيله بنت عبدالعزى  يېرمنم

له هجرت وروسته په مكه كي پاته شوه، د  ّـاو د ابوبكر 

د ځ ې تر منې او مديني وروسته چي د مكصلحې له حديبي

اسماء بنت  پيل شوه هغه د خپلي لورړۍ تگ راتگ ل

رغله، ې ته ومدينما د ليدلو په موخه هللا عنه رضىابوبكر 

ې، ځان سره درلودې هم له ځيني هديې خپلي لور ته ئ

ته ورغله  ّـ هللا رسولړاندي ومالقات ا تر رضى هللا عنهاسماء 

ې او هغه هللا! زما مور راغل رسولړه: يا ې وكښتنه ئاو پو

 ّـ هللا پلوي وپالم؟ رسولمشركه ده آيا زه ورسره خ

 وفرمايل: هو؛ خپلوي ورسره وپاله. 

َّ ُأمِّـي ع ْن ُعْرو  
ة ، أ نَّ أ سْم اء  بنت  أ ِبي ب كْر ، ق ال ْت: ق ِدم ْت ع ِلي

 
 
، ِإنَّ ُأمِّي ق ِدم ْت و ِهـي   ر اِغب ٌة ُمشِْرك ٌة، ف ُقْلُت: ي ا ر سُول  هللاَِّ

و ِهي

لَّم :  ر اِغب ٌة ُمشِْرك ٌة أ ف أ ِصُله ا؟ ف ق ال  ر سُوُل هللاَِّ ص لَّى هللاَُّ ع ل يِْه و سـ 

 سنن البيهقي ِصِليه ا.

ما زوى وايي: زما مور په رضى هللا عنهاسماء د له عروه 

ډډه كوله خو مالقات خپلي مشركي مور سره له سر كي له 

ې سره ړه له هغاجازه ورك ّـ هللا له هغه وروسته چي رسول

 ې وليدل. ئ
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ښه او وو چلن په  صحابهله مشركينو سره د روايت دا 

ځوروي، يوه لور له خپلي ندي انړاپه وږ گه زموواضح تو

ې ې مودږدچي له اوډډه كوي هغي مور سره له ليدلو 

ې وروسته د دځو مزل ټن، له شپو ورلري واله وروسته او 

ېږي دا ېرډډه كوي چي وې كبله له دې، ليدلو ته ورغل

ليدنه له كافر او مشرك سره د مواالت په ضمن كي رانشي، 

پاللو ۍ د خپلو ّـ هللا ولله هغه وروسته ورسره گوري چي رس

 !!ړهاجازه ورك

په جدي او قاطع ېر آيتونه مؤمنانو ته گڼ شمقرآن د 

ډډه چي له كافرانو سره له مواالت ښتنه كوي الفاظو سپار

 :يفرمايړي، لكه چي وك

    

    

     

    

                                                                                                                                  
 113هود: 

اور په كوئ كه نه نو په لوري تمايل مه او د ظالمانو 

څ اولياء پرته هيله هللا ي په داسي حال كي چ ،به اخته شئ

 ى شي. څوك مرسته ونه كړبيا به مو هي ،ئنه لر

د چي ې شو  وونهښكي مؤمنانو ته الر يتآې مبارك په د

اور د دوزخ كوئ كه نه نو په لوري تمايل مه ظالمانو 

ړ به له تأييد او مالتتعالى  هللااو د  شيپه برخه مو به 

ستاسو مرسته  چيڅوك به ونه مومئ داسي  او محروم شئ

نه يوازي د چي دلته مؤمنانو ته ويل شوي . ړى شيوك

ډډه ۍ ړي او له دوى سره له دوستگرتيا ونه كظالمانو مل

وى له باور پر دپه لوري له ميالن او د دوى ړي بلكي وك

د كافرانو او مشركانو ځان لري وساتي، او اعتماد هم 

سره  چي له هر ظالمښيي ړل صيغه راوځاى د ظالمانو په 

 ښودو ممانعت مراد دئ.له تمايل 

ېږي چي ډېر وضاحت سره معلومپه ې آيت له الفاظو د د

منع شوي چي  (مواالت)مسلمانان له كافرانو سره له داسي 

په صيغه نهي د  تعالى په معنى وي، هللاتناصر  وااتكاء د 

ځان ته ه كوئ او هغوى اتكاء مظالمانو ر ي چي پفرماي
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 تأييدوي كه نه نو د هللا تعالى له ړتكيه او ركن مه جو

چي څوك ونه مومئ شئ او بيا به داسي محروم به  و نصرتا

ړي او ستاسو ستاسو د ولي او نصير په توگه عمل وك

ړاندي شي. نو داسي نه چي د ظالمانو د مرستي ته درو

چي له كبله ړئ مرستي تر السه كولو په موخه داسي كار وك

 محروم شئ!!  تأييدې او ايحمرب له خيرالناصرين  د ېئ

 :يفرمايداراز هم

   

   

    

      

     

    

    

       :28آل عمران 

 ينه نيس ۍپه دوستمؤمنان دي له مؤمنانو عالوه كافران 

له هللا سره نه  څه كي هيڅپه ړي نو دا كار وك چيڅوك او 

څه وېره ولرئ او هللا خو تاسو له له دوى  چيگر دا دئ، م

 ه.د په لوريدنه خو د هللا ېځگرپه حذر كوي او ورځان پل خ

، يكو يله مؤمنانو سره دوست مؤمنان به يوازييعني 

ڼي، له كافرانو گنه ان دوستپرته به نور خلك له دوى 

له كافرانو سره  چيڅوك سره به دوستي نه كوي، هر 

ې له هللا سره شلولې ئ ټولي اړيكي ړي نو خپليوك يدوست

 ئد په حلقه كيد هللا له حزب وتلى دئ، نه د هللا د دين دي، 

د  چيگر دا م دئ، هپاتهللا سره كوم تعلق  ې لهاو نه ئ

پرېوتى وي، له كوم سخت خطر سره  په الس كيكافرانو 

ې ، د دوى له وېري ديگ تهديدوپه مرې مخامخ وي، هغوى ئ

، داسي څه الفاظ ورته ووايي ۍد دوست چي يړ شوى وته ا

 سره په دېڼي او گپل دوست وې خهغوى ئ چي ورته ووايي

 په داسيژغوري. ځان ود دوى له شر  ړي اوخطر دفع ك هغه

الفاظو د  تاسو ته د داسي سخت او اضطراري حالت كي

حالت  په داسيړى شوى، هللا تعالى رخصت درك وويلو اجازه ا

په او له اسالم د انكار په ويلو  ېكي حتى د كفر د كلم

څو خبري هم  حالت كي په دېي. خو نيستاسو نه كولو هم 

 ولرئ: پام كيپه 

 پل په خئ، كه له هللا ووېرېږ پر ځاىمن د وېري ښله د

، يپروا لرڅه ، نو ژل كېږئو په نتيجه كيگار ټيندين د 
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ځئ، گرپل رب ته وربه هم خ هسي، يځهم را گ خو هسيمر

 وي؟گ گ مو د شهادت مردا مر چيآيا دا غوره نه ده 

  له هللا  چيله دوى ستاسو وېره بايد هومره نه وي

تاسو باندي هغه كار په شي او په وېري غالبه ستاسو 

، مبادا د كوم ېړې اجازه نه ده دركهللا تعالى ئ چي يړوك

او مسلمانانو ته تاوان ژلو او يا اسالم مسلمان د و

 ړئ.په بيع دا كار وكرسولو 

ښوونه كوي ته الر دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ

ډه كوو او له دوى ډ ۍله دوستبه سره له كافرانو  چي

له هللا سره قطع  ټولي اړيكي په سبب زموږ ۍدوستسره د 

يو  چياو هلته  په حالت كي، له بلي خوا د وېري كېږي

ې گ ئپه مرپرېوتى وي او  په الس كين د كافرانو امسلم

او  ۍښمن ته د دوستد چيدا اجازه وركوي  ښي، هغه تهگوا

ه سركار  په دې چيپه دې شرط ، خو يړگرتيا خبره وكمل

ځان مسلمانانو ته تاوان نه رسوي، يوازي د اسالم او به 

، دا رخصت د يټوچاره او حيله لكومه پاره به ژغورلو ل

ړى شوى، د او مجبوريت له مخي ورك ۍده د ضعف، ناتوان

هم  حالت كي په دې چيعزيمت او قوي ايمان تقاضا دا ده 

گ ټينپل ايمان په خ، يړد ثبات او استقامت الر غوره ك

 ييوازي له يوه هللا وېره ولر پر ځاىن ښماو د د يش هپات

پاى نه ژوندون گ د ده د مر چي يو پام كيپه ې او دا ئ

د هغه گ سره په دې مر ،ژوندون مقدمه دهبلكي د بل  ئد

 په لور درومي. هللا 

 :يفرمايړه خپلوانو سره د عدم مواالت په امشركو له 

    

  

   

   

    

   

                                    :التوبه 

23 

و ڼاو ورو وپلرون! كه مو ړىې راوچي ايمان ئې هغو ا

مه  اندوست لپلو نو هغوى خگڼايمان غوره و كفر تر

نو  ،وكړه يچا لدوى سره دوستچى هر، او له تاسو ئنيس

 ي. هغوى ظالمان د
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 ږدي:ږ مخي ته ښووني زموڅو الردا مبارك آيت 

 سره پلوانو پلو خخچي له ې ښوونه شومؤمنانو ته الر

پر ايمان چي كفر ته پالي دوستي نه په هغه صورت كي به 

 ڼه وي. وروپلرونه او څه هم د دوى ي؛ كه ترجيح وركو

  په وجه له داسي كافرانو سره دوستي ۍ پلوچي د خڅوك

پل دين او ځان ظلم كوي، له خپل پر خظالم دئ،  ؛پالي

چلن ظالمانه ې پل رب سره ئايمان سره جفا كوي، او له خ

 ښمن سره دوستي كوي.ځكه د خداى له ددئ، 

دئ چي هغه به خپل يو مهم خصوصيت دا  مرييد عبد او 

او د هوى او ټ دوست او دښمن د خپلو تمايالتو په بنس

اختيار سلب شوى ، په دې اړه له ده ټاكيهوس له مخي نه 

 ،ړي او حكم محكوم دئېكپراو هغه د خپل آقا او مالك د 

 ؛د خپل آقا دښمن په دوستۍ ونيسي مريىكه كوم غالم او 

ست دښمن وگڼي او كه هغه د خپل آقا دو ،هغه بغاوت كړى

ڼل گڅوك ظالم ځكه دلته هغه بيا ئې هم بغاوت كړى. نو 

 پالي. سره دوستي نو اپلوكافرو خله چي شوى 

معلومېږي چي د گه گنده توڅرپه ې مبارك آيت له د

اسالم له نظره له كافر سره دوستي د ايمان منافي او 

 كوي.  ينفايمان چي د ئ خطرناك عمل دداسي 

 :يفرمايړه عدم مواالت په اله اهل كتاب سره د 

    

  

   

    

    

      

                                     
 31المائده: 

 ۍپه دوست! يهود او نصارا ړىې راوهغو چي ايمان ئ ېا

او له  يبل دوستان دد كي يو  وپلپه خ ى، دوئمه نيس

يقينًا چي هغه نو  ،ړهوك يدوى سره دوسته چا لچى تاسو 

ډله ا دو چى هللا د ظالماناو يقينًا  دئډلي له د دوى 

 .كله نه هدايت كويڅيه

چي يهود او ويل شوي مؤمنانو ته ې آيت كي ه دپ

ړه، چي لدوى سره دوستي وكچا ۍ مه نيسئ، په دوستنصارا 

ډلي په او د يهودو او نصاراوو  ډلي وتلىد مؤمنانو له 
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  كي شامل شوى!!

ټولو خلكو له چي نصارا او يهود تر نورو ږئ ېپوهتاسو 

په دوى ې دي، خو د همږدپلوه مسلمانانو ته ورناعتقادي 

كه نه نو د  پالئچي دوستي به ورسره نه ړه هم حكم شوى ا

 ږئ. ېېرل كډلي شمدوى له 

  

   

  

   

   

  

   

      

     

    

     

  

   

   

   

  

    

      

      

ځي ښړى! كله چي مؤمني ې راوچي ايمان ئې هغو ا -10

درشي نو هغوى وآزمويئ، هللا د دوى  د مهاجرو په توگه

نو ې پوه دئ، كه مو هغوى مؤمني وموندلښه پر ايمان 

ې مه ستنوئ، نه دوى هغوى ته د كفارو لوري ته ئ

څه ږي، او هغه ېحاللي دي او نه هغوى دوى ته حالل ك

ړئ چي هغوى لگولي، او پر تاسو كومه گناه نشته ورك

ړئ، او ې وركچي م هر ئړئ چي دوى هغه مهال په نكاح ك

ټينكوئ او ېرمنو په نكاح پوري منگولي مه مد كافرو 

څه تاسو لگولي او هغوى دي هغه چي ړئ څه وغواهغه 

ړي چي دوى لگولي، همدا د هللا حكم دئ، چي ستاسو وغوا



 

 

 

 

 

                                                                                          ې                            شپلود قرآن 

 الممتحنه

 

 

 

 

 

 

 

613 

   پوه دئ.ځ حكم كوي او هللا باحكمت تر من

گه ېلكي د مواالت د تحريم يوه ب آيت مباركې په د -(10)

ځ ېرمني تر منېړه او مې، د مېښودل شوي اړاندپه وږ زمو

ړه تر حمايت او ېېرمن د مچي مړون داسي دئ د نكاح ت

ټ وي، ړون بنسې تځي، يو له بل دفاع د دواليت الندي را

ځكه ړي نو ځ مواالت تحريم كد مؤمن او كافر تر من قرآن

ړون ځ د نكاح تېرمني تر مناو مېړه د مؤمن او كافر م

ړي او بل ې ايمان راو، كله چي يو ئهم اعتبار نه لري

ږي، ېړون فسخ كځ د نكاح تې كافر شي د دوى تر منئ

 فرمايي:

 ځي د مهاجرو په توگهښ! كله چي مؤمني مؤمنانوې ا 

ړئ چي د ايمان په ځان مطمئن كدرشي نو هغوى وآزمويئ، 

په حقيقت ايمان د دوى ې، د ښتنه ستاسو خوا ته درغلغو

ړئ او د څه وكږي خو تاسو خپله هېپوهښه  تعالى خو هللا

 ړئ.ځان مطمئن كدوى له ايمان درلودلو 

  نو د ړى ايمان راوهغوى لومه شوه چي درته معكه

مؤمنه نه چي ځكه دا ې مه ستنوئ، كفارو لوري ته ئ

ېرمني ېړه مؤمني ماو نه كافر مېرمن كافر ته روا ده م

ړئ چي دغو ې هغه مهر مسترد كته ئنو وړته روا دئ، مې

 ړي. ې وركېرمنو ته ئم

  په بدل ېرمني د مهر ته دا جائزه ده چي دا متاسو

 ئ.ړكي نكاح ك

  گار مه كوئ، خپل مهر ټينېرمنو په نكاح مد كافرو

 ړئ. ې كاو رخصتي ئړئ وغواې تر

 د كافرو خاوندانو پر نكاح ېرمني دي هم مؤمني م

 ړئ.ړئ او دا نكاح فسخ كې وركگار نه كوي خپل مهر ئټين

  چي هم پوه دئ او هم د  حكم دئ تعالى هغه هللاهمدا د

ې كي مضمر دئ همد حكمت خاوند، ستاسو خير او مصلحت په

  ړئ.چي د دغه الهي حكم مطابق عمل وك
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د كفارو برخه مو كومه د مهر ېرمنو او كه د م -11

نو هغو  ؛ړه، بيا مو سزا وركلوري ته له السه ووتله

چي دوى ړئ څه وركې دي دومره ې تللېرمني ئته چي م

ې ايمان چي تاسو پرږئ ېېرلگولي، او له هغه هللا وو

  لرونكي يئ.

ړه ېرمنو په اې مبارك آيت كي د هغو مپه د -(11)

چي د كافرانو په لوري درومي، ې ښوونه شورنانو ته الممؤ

كومه يوه د كفارو لوري ېرمنو مستاسو له كه فرمايي: 

ې ته مو چي هغړ هغه مهر مو ترالسه نه كړه، ته وال

ړى، نو كله چي تاسو له دغو كافرانو غنائم ترالسه ورك

ې ېرمني ئچي مړئ د هغو مؤمنانو دا تاوان جبران كړئ ك

ې معامله كي دي ستاسو په دوي.  ېد كفارو لوري ته تلل

ې ايمان چي تاسو پر يږېېرله هغه هللا ووړه لوري دوا

 لرونكي يئ. 

   

  

    

    

    

   

  

  

   

    

  

     

    

ې د دښځي درشي پېغمبره! كله چي مؤمني ې ا -12

ړي چي نه به له بيعت وك ېپاره چي له تا سره په دل

هللا سره كوم څه شريكوي، نه به غال كوي، نه به زنا 

كوي، نه به خپل اوالد وژني، نه به داسي دروغجن تور 

ې افتراء ځ كي ئلگوي چي د خپلو السونو او پښو من
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ړونه كوي، او نه به په كوم معروف كار كي له تا سرغ

ورته ښنه بخله هللا ړه او نو بيعت ورسره وك كوي،

   ښونكى دئ.چي هللا مهربان بخړه، يقينًا وغوا

ېرمنو د ته د م ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(12)

 ې:ښوونه شوړه دا الرپه ابيعت 

 درشيپاره ې لد دښځي پېغمبره! كله چي مؤمني ې ا 

ړي چي نه به له خبرو بيعت وكچي له تا سره په دغو 

وي، نه به زنا هللا سره كوم څه شريكوي، نه به غال ك

كوي، نه به خپل اوالد وژني، نه به داسي تور لگوي 

ې افتراء كوي، او ځ كي ئچي د خپلو السونو او پښو من

نو  ړونه كوي،نه به په كوم معروف كار كي له تا سرغ

 .ړهبيعت ورسره وك

 چي هللا ړه، يقينًا ښنه غوابخ تعالى دوى ته له هللا

  ښونكى دئ. مهربان بخ

چي ړى دا برو وضاحت په كار دئ: لومخڅو دلته د 

څه ده چي )نه به داسي تور ې خبري معنى بايد وگورو د د

ې افتراء كوي(؟ ځ كي ئلگوي چي د خپلو السونو او پښو من

چي له داسي دروغجن تور لگولو به  ئې دا دآيا مراد ئ

څ حقيقت نه ړى او هيړ كې جوځانه ئچي له خپله ډډه كوي 

خپل نفس او هوس؟ او كه  ځ يعنيمن پښولري، د السونو او 

په ړ كوم بل انسان چي خپلي مخي ته والې مراد دا دئ ئ

ړه او په خپل رحم كي اوالد په اډډه كول افتراء ړه له ا

چي دوهم تعبير ېږي ځان ساتل؟ داسي معلومله افتراء 

ړى مطلب چي كه مراد دا وى چي لومځكه دقيق دئ، دا 

تيا نه وه چي د )بين ړڅه اې ته افاده شي نو بيا د

وى، يوازي  ېشوړل ايديهن و ارجلهن( فقره هم راو

ډي كله د غون ّـ هللا يفترينه كافي وو. دوهم دا چي رسول

ېرمنو په دغو خبرو بيعت اخيستى او كله څ كي له مپه تر

په انفرادي توگه، پرته له الس وركولو، داسي هم شوي چي 

ني په الس كي ېرمې مبيعت كوونكڅه پيټوكر يوه د يوه 

 . ّـ هللا رسولڅه پيې او بله نيول
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گړو سره ړى! له هغو وې راوچي ايمان ئې هغو ا -13

ړى، له آخرت داسي ې غضب كدوستي مه كوئ چي هللا پر

ناهيلي دي لكه چي د قبرونو خاوندان كفار ناهيلي 

 دي.

مع خالصه اې تتمه او جښكلې دا مبارك آيت د سور -(13)

ې د بحث محوري او اساسي ږدي، د سورړاندي په وږ زمو

ښمنانو سره له ده چي مؤمنان بايد د هللا له دموضوع دا 

ې په ديارلسو ې سور، كه ووايو چي د دړيډډه وكواالت م

ټول چي په ې آيتونو خالصه راغلټولو هغو آيتونو كي د 

ړه گوالي په انرڅكي له كافرانو سره د مواالت د  قرآن

په وروستي آيت ې د سورړې، نو مبالغه مو نه ده كراغلي 

ښودل ږ ته راگړتياوي موځانكي د هغو وگړو دوه اساسي 

  مسلمانان له هغوى سره له مواالت منع شوي: چي ې شو

 ړ د غضب و تعالى د عمل له پلوه داسي دي چي د هللا

 ېدلي،ځگر

 څ طمع او په آخرت نه يوازي باور نه لري بلكي هي

څوك طمع او يوازي هغه هيله ورته نه لري، آخرت ته 

ې باور لري او عملونه چي په راتلو ئهيله درلودى شي 

ې طمع كولى شي، ېكي بدلد ن تعالى هللاې داسي وي چي له ئ

څكله آخرت ته ظالم، فاسق، عاصي او بدكار انسان هي

پر آخرت ايمان ته ې ، كه عقل ئكومه طمع نشي درلودى

ې دا نه څوي، نفس ئې د آخرت تكذيب ته هبلي نو نفس ئ

ځكه هغه آخرت ته ې سره مخامخ شي، ښوي چي له محاسبخو

دم باور اصلي وجه همدا پر آخرت د عڅ طمع نه لري، هي

 له آخرت يأس او ناهيليتوب وي، 

ي آيت كي وليدل چي مؤمنانو ته ړپه لومې تاسو د سور

ړى! زما دښمنان او ې راوچي ايمان ئې هغو ويل شوي: ا

نيسئ، په آخري آيت كي همدا مه  ۍدوستپه  انښمنخپل د

ړى! ې راوچي ايمان ئې هغو اې صيغه راغلى: مطلب په د

ړى او ې غضب كړو سره دوستي مه كوئ چي هللا پرله هغو وگ

له آخرت داسي ناهيلي دي لكه په قبرونو كي پراته 

 ې مأيوس ول.مخكني كافران چي تر
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  ې )ې فقرد آيت د د

   

ږ مخي ته څو تعبيرونه زموړه ( په ا

له همدغه چي له )الكفار( په خپځينو ويلي ځي: را

ۍ فقره كي د )غضب هللا عليهم( كافران مراد دي چي په مخكن

ا دئ چي دوى د آخرت له ې دپه نامه ياد شوي او تعبير ئ

ېدو ړو له راژوندي كي د مراتلو داسي مأيوس دي لكه چ

ځينو ويلي چي له )الكفار( نور له آخرت مأيوس دي، 

په ې چي مراد ئځينو ويلي منكر كافران مراد دي، 

چي ې دا دئ برونو كي پراته كافران دي خو تعبير ئق

هغوى له هر خير مأيوس شوي، غوره او دقيق تعبير دا دئ 

څېر له چي د اوسنيو په ې مخكني كافران دي چي مراد ئ

د كافران آخرت ناهيلي او مأيوس ول، يعني دا اوسني 

گېري لكه چي د دوى پلرونو ړه همغسي انپه اآخرت 

 انگېرل. 

ټولو پام وي چي له آخرت انكار د انسان د  ته موې د

ځكه دلته نو ړوي، ټ جوائدو او بدو اعمالو بنسقغلطو ع

اكتفا په بيانولو ړتيا گځانې ې يود همدد دوزخيانو 

 ې.  شو

 

سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الصف

 ژندنه:پېې د سور

ې له د سوردئ چي )الصف( ې نوم سوري مباركې د د

آيتونو د ، آيتونه لري 14، شوىيت اخيستل آڅلورم 

الحكيم( او د دوهم آيت )آيت  ړيد لومې ئفواصل 

ته بايد متوجه وو چي د  ې)تفعلون( ته ورته دي، د

ږ له پلوه )الحكيم( ته ې د غصيغېر څ)الفاسقين( په 

ږ له پلوه ې د غېر صيغڅورته دي او د )مرصوص( په 

هغو ې ږدوالى ئاوآيتونو )تفعلون( ته ورته دي، د 

كلونو ړيو لومي دور په دنچي د مسورتونو ته ورته دئ 

  .كي نازل شوي

چي ېږي په پام سره داسي معلومې مضامينو ته د سور

و بنوم دئ بلكي د مطال ېې سورې د د)الصف( نه يواز

ې كي د يوه اسالمي صف په دې عنوان هم دئ، پاره ئل

د كي يت آړى ې دي، په لومڅېړل شوځانگړتياوي اساسي 

اسالمي صف اعتقادي مباني او د هللا تعالى او د عالم په 

ړو ليد لورى توضيح شوى، په دوهم آيت ې صف د غد دړه ا

ې، وته اشاره شځ يووالي كي د دوى د قول او عمل تر من

ځ چي د قول او عمل تر منېيم آيت كي ويل شوي په در

ي تر چگناه ده ستره په نزد كي داسي  تعالى هللاتناقض د 

د څلورم آيت كي په ېږي، ې قهر كهري بلي گناه زيات پر

ۍ ڼكلكي ماېوال او او نظم له اوسپنيز دې صف يووالى د

هغو سره له  تعالى چي هللاويل شوي سره تشبيه شوى او 

مينه لري چي د ده په الر كي په منظمه توگه جنگېږي، 

ې صف د څېرو كي د دپه  ّـاو عيسى  ّـې د موسى ورپس

ځانگړتياوي او د دوى په ځيني مهمي زعامت او مشرتابه 

چي ې ويل شوي ې، ورپسړني ښودل شومخالفينو كړاندي د و
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 پهړه په ا تعالى چي د هللاڅوك وي تر هغه به لوى ظالم 

ږي، ېد اسالم لوري ته بلل ك افتراء كوي چي كي حال اسيد

داسي ظالمان له الهي هدايت محروم دي، بيا د مخالفينو 

ڼا ردين ړي د حق چي غواې هغو تبليغاتو ته اشاره شو

ې نور د د د تعالى هللا چي كي حال داسي په ړيتته ك

بيا د پيغمبر د دعوت دوه اساسي ړې، پړولو اراده كبش

خپل پيغمبر له )حق  تعالى ح كوي او وايي: هللابرخي توضي

ټولو چي پر ې موخه ږلى په دېدين( او )هدايت( سره ل

مؤمنانو ته په خطاب كي ې ورپسړي، ې غالب كاديانو ئ

ښيم چي د دنيا او ړئ هغه تجارت دروويل شوي: آيا غوا

هغه پر هللا او د ده پر  آخرت له دردناك عذاب مو ژغوري،

و په خپل مال او نفس سره د هللا په الر كي پيغمبر ايمان ا

ئ، گناهونه درته غوره دجهاد دئ، كه پوه شئ نو همدا 

ړې په برخه كبه در ونهښي او داسي جنتبه مو درته وبخ

ې ږي، همدا ستره بريا ده، د دېۍ بهې الندي ويالچي تر

ړئ چي مينه ورسره لرئ؛ د څه هم ترالسه كڅنگ به هغه تر 

ې ورته ويل شوي: د هللا داسي ې فتح، ورپسږدهللا مرسته او ن

حواريونو د هغه ملتيا  ّـړئ لكه چي د عيسى ا وكتيمل

څوك مي د هللا لوري ړه، هغه مهال چي هغه ورته وويل: وك

ږ د هللا مووويل:  ځواب كي ورتهملتيا كوي، هغوى په ته 

ملگرتيا  ّـړ او د عيسى ډلي ايمان راوې ملتيا كوو، يو

ځ ړه، د دوى تر منډلي د كفر الر غوره كي ړه او بلې وكئ

 پايله دا وه چي هللاې مقابلې د دې او سخته مقابله شو

ې ئ ښمنانوپر خپلو دړه او د مؤمنانو مرسته وك تعالى

    .ړهپه برخه كهغوى ته غلبه او بريا ور
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څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په زمكي كي  -1

  دي هللا ته تسبيح كوي او هغه باحكمت عزتمن دئ.

 ې:ووني شوښو مهمي الرڅ په دې مبارك آيت كي -(9)

  ۍړپه پام سره د آيت لومټولو معانيو ته د تسبيح 

د آسمانونو او زمكي هر څه افاده كوي: برخه دا مطالب 

په تسبيح بوخت دي، يعني دا چي د عالم هر  تعالى هللاد 

د ده په او  يعيب او نقص منزه گڼهر له  تعالى هللاڅه 

تنزيه او تزكيه د ، دا اعتراف ي اواعتراف كوسپېڅلتيا 

د حال په ي، همداراز مخصوصو الفاظو په ذريعه څرگندو

څلتيا او سپې پالونكي په پاكۍ ژبه د خپل صانع او

چي د  يليدونكي ته دا انتباه وركوهر او  يشهادت وركو

، يداكوونكى له عيب او نقص اوچت او لوړ دئپدې توكي 

بشپړ انهماك سرعت او په د زمكي او آسمانونو هر څه او 

د دې كائناتو هر څه په سره د خپل رب احكام پلي كوي، 

ى په عبادت او بندگۍ لگيا كامل انقياد سره د هللا تعال

دي، په هماغه مسير كي خوځي چي هللا ورته ټاكلى او هماغه 

او هر يو د خپلي  يڅه كوي چي هللا تعالى ورباندي گمارل

  مشخصي دندي په سرته رسولو كي مصروف دئ.

 نه يوازي له هر عيب او نقص منزه دئ بلكي  تعالى هللا

ټولو مخلوقاتو په  عزيز او حكيم دئ. دا چي د هللا تعالى

سالم  ،موندلى، هر څه سم كي بېهوده او بې هدفه شى نشو

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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درومي معين هدف په لوري په منظم او مستمر حركت سره 

تر سره كوي او خاص نتائج وړاندي كوي. او خپلي دندي 

ر لوري ته چي عالم هدا نظم، تعادل، ښايست او هدفمني 

په خپله ثابتوي چي د دې عالم ې گورو څه كي ئاو په هر 

منزه نقص صانع، مدبر، پالونكى او ساتونكى له عيب او 

دئ، عليم او حكيم دئ او په هر كار كي ئې مصلحت او 

مت مضمر دئ. د دې خور، ستر او پراخ عالم اداره او حك

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. 
ټولو عالم د د آيت كي مبارك ې گورئ چي په د

ړه د مؤمن وى د خالق او رب په امخلوقاتو او د هغ

څرنگوالى بيان شوى، مؤمن انسان د عالم انسان د باور 

ځاى ټول له ده سره يو گه گوري چي ې سترته په دڅه هر 

گ د هغه هللا په عبادت بوخت دي چي د عالم څنگ په څناو 

 چي هللاې شهادت وركوي په دڅه او هر ړي ې پيدا كڅه ئهر 

ر نقص او عيب منزه دئ، عزيز او څلى دئ، له هسپي تعالى

 حكيم دئ.

  

     

    

      

     

چي څه وايئ ړى! ولي هغه ې راوچي ايمان ئې هغو ا -2

 ئړ دوغضب ستر ړاندي د ودا د هللا په  -3ې كوئ؟! نه ئ

   ې كوئ.چي نه ئڅه ووايئ چي هغه 

كي مؤمنانو ته دا  آيتونو مباركوې په د -(6-8)

 :ېووني شوښالر

  څه مه وايئ هغه ې كوئ؟! چي نه ئڅه وايئ ولي هغه

څه چي وايئ په هغه عمل ې نه لرئ، چي د كولو اراده ئ

ې دړه او عقيې وي، ستاسو د زښتينئ، خبره مو بايد رړوك

ې وي، دروغ په كي منعكس شوړي، ستاسو اراده ترجماني وك

 ېږئ، پر خپلو ژمنو ودرمه وايئ، خدعه مه كوئ، 



 

 

 

 

 

                                                                                                                    صف     ال

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

622 

 ړاندي وپه  تعالى هللاځ تناقض د د قول او عمل تر من

ې قهر ي تر هري بلي گناه زيات پرچگناه ده ستره داسي 

يعني منافقت، په  ځ تناقضد قول او عمل تر من ېږي،ك

خپلي څه ويل، په خوله بل ه درلودل او څيو ړه كي ز

ژمني او تعهدات تر پښو الندي كول، خلكو ته دروغ ويل 

 .څه كولاو د هغوى د غولولو ه

    

   

   

     

ده په الر  له هغو سره مينه لري چي د يقينًا چي هللا -4

جنگېږي لكه چي دوى يو اوسپنيز ړلي كي داسي صف ت

 .ېوال ويد

د هللا د الري مجاهدين د ې مبارك آيت كي په د -(3)

يووالي، نظم، ثبات او استقامت له پلوه له اوسپنيز 

 چي هللاويل شوي او ېوال او كلكي كال سره تشبيه شوي، د

ره مينه د داسي مجاهدينو له منظم او متحد صف س تعالى

لري چي د ده په الر كي په منظمه توگه جنگېږي. د منظم 

ې د اسالم له نظره د هغه په اهميت د دښت او ارزصف په 

  ېدى شئ:پوهڼا كي په رروايت 

 ِبخ ْمس   آُمُرُكمْ  و أ ن ا قال: ّـ هللا رسول نأ االشعري الحارثعن 

، و اْلِهجْر ةِ ، الطَّاع ةِ و  ، و السَّْمعِ ، اْلج م اع ةِ : ِبِهنَّ  أ م ر ِني هللا

 ف ق دْ  ِشبْر   ق يْد   اْلج م اع ة   ف ار ق   ف م نْ ، هللا س بِيلِ ِفي  و اْلجِه ادِ 

 د ْعو ى د ع ا و م نْ ، ي ْرجِع   أ نْ  ِإال ُعُنِقهِ  ِمنْ  سالمِ ِءاال ِرْبق ة   خ ل ع  

 و ِإنْ  هللا ر سُول   ي ا: ر جُلٌ  ق ال  "، ج ه نَّم   جُث اءِ  ِمنْ  ف ُهو   اْلج اِهِليَّةِ 

 هللاِ  دعوةِ بِ  واادعُ ف   ،و ص لَّى ص ام   و ِإنْ نعم : ق ال  ؟ و ص لَّى ص ام  

 . هللا اد  ب  عِ  المؤمنينً  المسلمين   اه  بِ  ماكُ سمَّ  يالذ

په وفرمايل:  معلصهللا رسولله الحارث االشعري روايت دئ چي 

گمارلى ې پرزه تعالى  هللاچي گمارم مو ځو خبرو پنهغو 

په الر كي جهاد، جماعت، سمع، اطاعت، هجرت او د هللا يم: 

ووت په اندازه ېشتي ې لود يوځني چي له جماعت څوك نو 

چي گر دا ړي وايسته، مپلي غاې له خړۍ ئيقينًا د اسالم ك

بلنه په بلني د جاهليت چي څوك او ځي، گرېرته راوب

ړي وويل: كوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاك وي، يوه س

ې ځ ئې وي او لمونې نيولژه ئروهم څه كه هللا!  يا رسول
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ې وي ې نيولژه ئروهم څه كه ې فرمايل: هو؛ وئ ړى وي؟ك

بلنه سره بلني هغي په ، نو د هللا ړى ويې كځ ئاو لمون

ن نامسلماگان مؤمنان، د هللا بندې پرې چي تاسو ئړئ وك

 . نومولي يئ

كي په ټولو كتابونو په د احاديثو چي دا روايت 

راغلى او صحيح ږ تغيير سره په لې الفاظو سره يا همد

، سمع، اطاعت، هجرت او د هللا ژوندجماعت كي په  ڼلى،گې ئ

چا پرته د ې دومره مهم بولي چي له دپه الر كي جهاد، 

 !ڼي!گړ نه ژه هم د منلو وځ او رولمون

فرمايي: ال اسالم  هلالج لجپام سره عمر په همدغو نصوصو ته 

عة اال باالمارة و ال امارة اال اال بالجماعة و ال جما

له پرته اسالم شته، نه بالسمع و الطاعة: نه له جماعت 

ېدو او اطاعته او نه له اور پرته جماعت شتهامارته 

 پرته امارت شته.

    

    

    

    

    

    

     

ې زما او هغه مهال چي موسى خپل قوم ته وويل: ا -3

ېږئ زه پوه چي كي حال داسي پهځوروئ؛ ولي مي قومه! 

پرته ستاسو لوري ته د هللا استازى يم، بيا له كوم شك 

ړل، او ږه كړونه كاه شول نو هللا د دوى زږكله چي كا

   ړي نه هدايتوي، هللا داسي فاسق وگ

ږ زمو بې مبارك آيت كي دا مهم او اساسي مطالپه د -(5)

 ېږي:ځلمخي ته 

  ځوروئپل قوم ته ويلي ما ولي خ معلصموسى، 
 چيځوروئ ما  كي حال داسي ويلي: پهې هغوى ته ئ 

ته د هللا استازى پرته ستاسو لوري ېږئ زه له كوم شك پوه

 يم، 
 ې او ږكې ړني ئږه شول، ككله چي دوى له الري كا

 ړل، ږه كړونه كاد دوى زتعالى ې نو هللا ناسمي شو
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 چي پيغمبر  ړي نه هدايتويهللا تعالى داسي فاسق وگ

ږه ې كاږي او باورونه ئېږه كالري كاسمي ځوروي، له 

   ږي.ېك

څو عامت ې كي د اسالمي صف د زڅېرپه  ّـدلته د موسى 

 ې:ځور شوگړتياوي اننځامهم مواصفات او 

 چي د ولس جهل، شرك، ړتيا دا ده گځانۍ ړد دوى لوم

ځوروي، د شر او ې د ئټولني كي ظلم او فساكفر، او په 

 قرآن دځواكونو له مخالفتونو سره مخامخ وي، فساد 

 هللاچي د ړه فرمايي په االسالم  معليهانو ټولو پيغمبر

اللي، له گړاوونه ې ستونزي او كئپه الر كي تعالى 

له لوري اذيت  وخالفينمخالفتونو سره مخامخ شوي، د م

ځورول شوي... ې گري ئدوى او ملړ شوي، شوي، هجرت ته ا

د  گالل ونواذيتپه الر كي د د هللا تعالى چي ښيي دا 

عليه  ړتيا ده، پيغمبرگځاناسالمي صف د مشرتابه يوه 

په اندازه د هللا انو برپيغمڅوك د ي: هييالسالم فرما

په زما  څ پيغمبرپه الر كي نه دئ اذيت شوى او هيتعالى 

ېر ډچي انسان هللا تعالى ته څومره ځورول شوى، ېر نه دئ څ

 .ستري ويې همدومره يني به ئو آزمواابتالء ې وي ږدن

ونه د دوى شخصيتړ چي لوگه څنحقيقت دا دئ چي لكه 

ې د دوستانو راز ئ؛ همداى شودژنېپو مواصفات له ذاتي

چلن د د ښمنانو ښمنانو له مخي او له دوى سره د داو د

چي د شر او فساد څوك دى شو، نژېپگوالي له مخي څرن

په د هغه من ښد سره مخامخ وي،مخالفت له شديد ځواكونو 

ې تر نورو ئگندوي، څرو خصومت اعناد ضد تر نورو زيات 

ورو زيات و تبليغاتو كي تر نپلپه خڼي، گخطرناك زيات 

ې ئې كي په هري تبصرژبه كاروي، او ړه ترخه په اد ده 

ښمن له چي د دېښي، څوك ښي له ورايه برې نكيند غضب او 

ښمن د دپه حقيقت كي ږي؛ ېكاذيت لوري تر نورو زيات 

ې ېره تربايد وچي  څه ليدليپه ده كي هغه گو حساسو ستر

ې دلپه كي ليې ړتياوي ئهغه وڼي، گې وولري او خطرناك ئ

ې ږدله ننه ى شي گو ليدپه سترښمن چي له لري او د ددي 

ولى احساسگه ښه توپه ې ئمن ښدگو، په ستراو د دوستانو 

ښه هم د يوه صالح او دوستان ښه او صالح نه دوست. شي 

ېك غوره او نږي، ېڼل كگښه ړتياوو نگځانښو يت د شخص

پخال ښه او صميمي دوستان او شديد نه شخصيتونه تل 

گرتيا كوي ې ملېكان ئټولني نښمنان لري، د دكي ېدونك
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او تل ړي، ۍ ته مال تښمنې دېدونكپخال كې نه مفسدين ئاو 

په  سره مخامخ وي.اذيت او مخالفت شديد ه ښمنانو لد د

پاخه شي، وروزل شي، ړاوونو او اذيتونو كي همدغو ك

ړ شي. ې جوږي او ستر ستر شخصيتونه ترېكمال ته ورس

هغو صفاتو ته وده او په انسان كي زي او ستونړاوونه ك

ږي ېښېرازه كڅه نه په بل چي له بلي الري او ځال وركوي 

 معليهان ټول پيغمبرچي گورو كه ږي.ړېې نه غوۍ ئټاو غو

له سختو اذيتونو، په دعوت كي د هللا لوري ته السالم 

ځورونو او ړاوونو، و، ستونزو، كني، آزموونومخالفت

دوى او ، زندانونو ته تللي، هجرتونو سره مخامخ شوي

چول و كي اندُ په ك  د اور ېدلي، په شهادت رسې گري ئمل

چي مخكي مو ورته اشاره  ې همدا دئئدليل  …شوي، 

 تعالى  چي هللاكله : يفرمايپيغمبر عليه السالم ، ړهوك

گه غوره په تود دوستانو او محبانو ډله يوه ړي وغوا

په چي د هغوى ړي مخامخ كې و سره ئابتالءاتړي نو له ك

 هللاد ( كينتيجه په ې صبر همد و دا)ړي وكصبر ړاندي و

 ړ شي.ۍ ود دوستتعالى 

ږي ېد ناز او نعمت له بستره اقتدار ته ورسچي څوك 

په ابراهيم عليه السالم چي د څوك ږي او ېړې جويزيد تر

په و نيو آزموا وابتالءاتپه الر كي د تعالى  هللاېر د څ

ړه ه هغه به صابر او صامد شخصيت، زلڅ كي وروزل شي تر

 ړ شي.جوړو امام او د آزادي غا ښودسواند الر

په دغي  ّـږي چي د موسى ېآيت معلوم ېهمدا راز له د

ښوونه مضمره ده چي هغه ځوروئ دا الروينا كي چي ولي مي 

ځوروي، داسي ې د حساس ضمير خاوند دئ، د ولس بد حالت ئ

په ليدو سره گناه  وافساد لري چي د ظلم، حساس ضمير 

ې تفاوته ړاندي ساكت او بپه وو انحرافاتږي، د ېپار

و امظلوم ې اعتنائي نشي زغملى، د ېدا او بپاته ك

ړه سوى او ترحم تحريك ې زپه ليدو سره ئانسان  محروم

مسؤليت  هغه كي دپه او د هر محتاج انسان ليدنه ېږي ك

و د اي چمتو كوې ئپاروي، د مظلوم مرستي ته رااحساس 

څوي، دا د يوه ې همحتاج انسان الس نيوي ته ئړ او ا

ږ ې زموئ قرآنچي ړتيا ده گځانښود بله صالح او مؤمن الر

په شخصيت كي داسي السالم  عليه ړاندي د پيغمبرپه و

 : ځورويان

 ...    ...                                                                    
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 28التوبه: 

 ږي، ېران تمامگپر ده ځوروي تاسو  چيڅه 

په ليدو سره متأثر او غمجن  ي د هر هغه حالت يعن

ې مخامخ كوي، دا ړاو سره ئاو له ك ځورويچي خلك ږي ېك

قرآن ژغوري. ې حالته وچي خلك له دڼي گان مسئوليت ځد 

و ودپه كي شخصيت په  السالم  عليهد موسى صفت دغه 

 :ځورويو كي داسي انردامو

    

    

   

     

    

     

    

      

     

                                                       
 13القصص: 

ې غافل )د گن ئچي استوښار ته ننوت په داسي حال كي او 

ړي س ې دوهپه ئځا، ناول په خوب ويده(ې ې يا غرمپش

ې د ده ړه بوخت دي، دا يو ئگپه جپلو كي په خچي وليدل 

چي ، نو هغه ډليله ښمنانو ې د ده د دډلي او دا بل ئد 

د مرستي نعره ې په خالف ئچا وو د هغه ډلي د ده له 

په ړه او پېړه وركڅې وو، نو موسى ښمن ئچي دړه وروك

ړ(، ې كړ ئپاى ته ورساوو )مې د هغه كار ې سره ئهمد

ې گند بڅرهغه چي ړنه وه، يقينًا يل: دا د شيطان كې ووئ

 ښمن دئ.الري كوونكى د

د موسى عليه السالم چي دغه مهال په داسي حال كي 

ړي احترام او عزت گځانېدو، له ڼل كگړى غۍ شاهي كورن

چي يو گوري ځي او دا صحنه ښار ته ننوچي خو برخمن وو، 

، وهي ويېرى كت ياسرائيل يبنپر يوه مظلوم  يقبطظالم 

 عليهښتنه كوي، خو موسى مرستي غود ې او هغه له ده ئ

په ې ې صحنله دپام سره په پل اجتماعي مقام ته خالسالم 

ې حساس ضمير او قوي عاطفه ئېدى، ېرې اعتنائي نشي تب

ې په بړوي او چي مخ بلي خوا ته واږدي ېپرې ته نه د

او له  مداخلهېر شي، عدم ځايه تله هغه اعتنائي سره 

پل ايمان او غيرت منافي ظلوم سره مرسته نه كول د خم
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ږي، له مظلومه دفاع كوي، داسي دفاع ېړاندي ك، وروڼيگ

 پاى ته رسي.گ په مرچي د ظالم قبطي 

چي موسى ته ږدي ږ مخي هغه صحنه زموې پسورقرآن 

ښتي، د مدين پېښي وروسته له مصره تې له دالسالم  عليه

په مدين كي زل وروسته م ځوو ورپله څو شځي، په لور خو

پلي او خډ دي چي راغونگوري پانه ړه شپه غاڅا د يوه 

سيوري ته وني ې دئ، د يوړى ستومانه ړوبه كوي، ستې خرم

د فرعون  چيدئ  ټه كيپه لځي پناډمن ډاد يوه ښېني، ك

گي پر دوو نجليو ې سترپه ئڅاله تعقيبه خوندي شي، نا

ړي دي اني والښې ته حيرگوې يو ،پنو لريله شچي ږي ېگل

ړ كوي ې ته اې دېشاني ئپرد هغوى پله رمه ساتي، او خ

څه دئ او ې ۍ سبب ئرېشانپچي د ښتي پوې وچي ورشي او تر

څو ې؟ هغوى ورته وايي: تر ړي شوې راوستو ته اولي د رم

ړ ځايه والې او له د ړيړوبه نه كې خپلي رمپانه خنور ش

پالر مو  ړو،ورك هې ته اوبپلي رمږ نشو كولى خمونشي؛ 

پاره نه پيايلو لو او لپالې د څوك د رم، بل ډا دئبو

ټولي پلي ځي، له خڅا خوا ته د موسى عليه السالم لرو، 

څا دومره په يوازي سر له ړيا او ستوماني سره سره ست

ې پررمه نو نجونو شاېپرچي د هغو دوو اوبه راباسي 

پل رب ته ته درومي او خسيوري وني ېرته د ړوبه شي، بخ

او ړ ېرزوينو ته اپستا هغو ې زما ربه! : اا دعاء كويد

گانو منونكى ؛ او د دعاېې وړپر ما دي كچي يم محتاج 

، ځى ورته برابرويپناډمن ډاء قبلوي او دعاد هغه رب 

ړي او د ې ورغواپالر ته قصه كوي، هغه ئپل همدا نجوني خ

ې غمه اوسه؛ ېدو وروسته ورته وايي: بې له اورده د قص

 ې.ژغورل شوى يگولو المانو له منظد  نور نو

 د وينا يوه بله فقره  معلصې مبارك آيت كي د موسى په د

ږ مخي ته گړيتا زموځاند اسالمي صف د مشرتابه يوه بله 

 چيځوروئ ما  كي حال داسي ويلي: پهې ږدي، هغوى ته ئ

پرته ستاسو لوري ته د هللا استازى ېږئ زه له كوم شك پوه

ښكلي سيرت، صفا وينا، ړ شخصيت، يم، يعني د هغه له لو

 ځگالري، عادالنه او معقول دريښانه تپاكيزه اخالق، رو

پيغمبر دئ، د اسالمي د هللا  معلصچي موسى ې دوى ته معلومه شو

ې هر صف مشر بايد همداسي وي چي قول، اخالق او شخصيت ئ

ښود او الرړه سواند چي دا يو مخلص او زړي څوك قانع ك

 دئ. داعي
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  له قوم  معلصدا هم ويل شوي چي كله د موسى په آيت كي

ې د د، ړلږه كړونه كاد دوى زتعالى نو هللا  ږه شولالري كا

ې ړني د هغه له عقيدچي كله د انسان كمعنى دا ده 

ته خپل رنگ ړني د ده باورونو ې كږي او كله ئېړوبه كخ

ې ې او ناسمي شي باورونه به ئږړني ككوركوي، د چا چي 

 سنت دئ.   تعالى هللاږي، همدا د ېږه ككا
 ړي د آيت په پاى كي ويل شوي: هللا تعالى داسي فاسق وگ

ږي ېږه كالري كاسمي ځوروي، له چي پيغمبر  نه هدايتوي

   ږي.ېږه كې كااو باورونه ئ

    

   

    

    

   

    

    

  

    

    

ې بني او هغه مهال چي عيسى د مريمي زوى وويل: ا -6

ه د هللا رسول يقينًا چي زه ستاسو لوري تاسرائيلو! 

ړاندي دئ يم، د هغه تورات تصديقوونكى چي تر ما و

چي له ما وروسته ېرى وركوونكى پيغمبر زاو د هغه 

گندو څرچي له ې احمد دئ، نو كله چي نوم ئځي به را

 گند جادو دئ.څرې ويل: دا ښو سره ورغى وئن

څېره كي د په  معلصې مبارك آيت كي د عيسى په د -(7)

 ې:گړتياوي بيان شوځانځيني نوري  اسالمي صف د زعامت

  ېر خپل ولس ته وايي: يقينًا څپه  معلصهغه هم د موسى

چي زه ستاسو لوري ته د هللا رسول يم، د شك داسي مورد 

ړه تاسو نشئ موندلى چي زما د رسالت د حقانيت په ا

 ړي.شكمن ك
  ځان تر او ړاندي تورات تصديقوي، ځان وهغه تر

ېرى وركوي، ورته وايي: د وروسته د راتلونكي پيغمبر ز

او ځي م چي تر ما وروسته به راركودېرى پيغمبر زهغه 
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د  -9 ړ دي:وپام څو خبري د جدي دلته  ې احمد دئ،نوم ئ

ې د هغه كتاب ځاى ئنوم نه يادوي پر  مخكني پيغمبر

ږل شوى خو د وروستني ېيادونه كوي چي د هغه په الس ل

اساسي او د ړه چي د مخكني په اځكه نوم يادوي، دا 

وو، ړونكى راوې ړ موضوع هغه كتاب دئ چي دى ئاهميت و

وو، د تورات په ميراث پاته يوازي تورات  معلصله موسى 

 د هغه تصديق هم وو، خو د وروستيپه حقيقت كي تصديق 

پر ړى پيغمبر قضيه تر مخكني توپير لري، خلك بايد لوم

پيغمبر ايمان ته چمتو شي بيا به په هغه كتاب ايمان 

، پر پيغمبر ايمان ږيېېږل كي چي د ده په الس به لړراو

د مخكني مشرتابه ړلو ته الر آواروي. پر كتاب ايمان راو

تصديق او د راتلونكي مشرتابه منلو ته خلك چمتو كول 

ېلوي، د چي يو مسلمان زعيم له نورو بدي  هڅهغه 

ټولني زعامت داسي وي چي مخكني محكوموي او غيراسالمي 

ځاى ي په راتلونكي كه به د دوى احتمالي پي چځهغه 

ټولي ستونزي له هغه ړه وايي: په اناستي وي، د مخكني 

ناخوالو مسئوليت د ټولو په ميراث راته پاته دي او د 

پاره چي د ولس توجه ې لد دړه دئ، مخكني مشرتابه په غا

ړوي بايد مخكنى زعامت وغندي، او ځان لوري ته راواد 

او د ودي مجال او  ېږديا كي نه پرپه خپلي خوڅوك هغه 

ځاى ناستى ځان رقيب او ې د فرصت نه وركوي چي دى ئ

چي د ېږي ښه پوهڅوك په اهميت هغه ې خبري گڼي. د د

ټولنو د زعماوو تر ړوي او د غير اسالمي ڼي واتاريخ پا

وبه گوري چي د ړي، ېر كړي رقابتونه له نظره تځ خونمن

زوى پالر وژلى، وبي كي ړۍ لاقتدار ترالسه كولو په خون

پالر زوى، ورور ورور، شاگرد استاد او استاد شاگرد، د 

ځيني په زندانونه كي وراسته ې، گي ايستل شوځينو ستر

! د ې!ژل شوۍ ونټوله كورځينو ځيني تبعيد شوي، د شوي، 

بايبل وينا ده چي يوه پاچا د اويا پاچايانو د السونو 

كي له ده سره همدا  ې او په پاىړي واو پښو گوتي قطع ك

په هر ټولني د غربي ړاندي كار وشو!! تر دوو پېړيو و

ړلو پر سر د لكونو د اقتدار الس ته راو ېواد كيه

ې گونه ئړيوال دوه جن، وروستي نېانسانانو ويني توى شو

په كي ووژل ن ناڅو مليونه انساگي دي چي ېلدوه ستري ب

شاوخوا  فقط په كي وران شول،ښارونه ېر ڼ شمشول او گ

ۍ خپله مخكنړۍ ږي چي د اقتدار د انتقال لېدوه پېړۍ ك
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ځ ې د احزابو تر منځاى ئړه او خپل ڼه بدله كړۍ بخون

   ېښود. پرانتخاباتي سياليو ته 
  ېرى وروسته د راتلونكي پيغمبر زځان تر  ّـعيسى

م چي تر ما ركودېرى پيغمبر زوركوي، ورته وايي: د هغه 

د آيت له فحوى  ې احمد دئ،او نوم ئځي وروسته به را

چي دا زيرى هم په تورات كي راغلى او هم په ېږي معلوم

انجيل كي، طبيعي ده چي )احمد( عربي نوم دئ او تورات 

 هللا او انجيل په عبراني ژبي كي ول، نو هلته به د رسول

نوم په داسي عبراني صيغه راغلى وي چي په عربي كي  ّـ

ړې چي څه كفسرينو دا هځينو درنو مړه احمد ده، ژباې ئ

ومومي، البته په ېرى او دا نوم په بايبل كي دا ز

چي تر قيامت ې بايبل كي د داسي يوه پيغمبر يادونه شو

ڼو كي به ځي، د بني اسرائيلو په وروړاندي به راو

ېږي، د ده رسالت به تر قيامته دوام كوي، مبعوث ك

ني حقيقت دا دئ چي د اصلي تورات او انجيل چي په عبرا

څه نه دي پاته شوي، دا اوسنى بايبل چي د څ ژبي وو هي

ډېر  ّـږي تر عيسى ېتورات او انجيل مجموعه گڼل ك

وروسته، د رومي واكمنو په امر او په يوناني ژبي ليكل 

څه چي نشته هغه په څه شته خو هغه ډېر ې كي شوى، په د

چي بايبل په دقت سره څوك خپله تورات او انجيل دي، 

كالم  تعالى هللانه يوازي د به ټول بايبل كي په ولولي نو 

ې د دين، ډېرى برخي به ئورته كالم ونه مومي بلكي ته 

څه تر نامه الندي چي اناجيلو عقل او علم خالف ومومي، د 

 ّـچي د عيسى ې داسي ليكني دي ئټول په بايبل كي راغلي 

په حقيقت كي دا انجيل نه او  ېحواريونو ته منسوب شو

 ّـاو د عيسى  ېده چي چا ليكلشجره  ّـعيسى بلكي د 

بايبل دوهمه برخه د عهد د ې، ړې منسوب كگرو ته ئمل

اناجيلو مجموعه او د ، همدا د ېجديد په نامه ياده شو

پاى كي په سر او د عهد جديد  شجره ده،  بايبل ّـعيسى 

پولس څومره د  بايبلښيي  چيپولس خطونه رااخيستي د 

ي، د عهد جديد زياته برخه د نظرياتو ته اهميت وركو

پولس هغه ليكونه دي چي د كليساوو د مشرانو په نامه 

معتقد وو،  ېد يوناني مذهب او فلسفپولس ېږلي. ې لئ

هڅي  پراخيې ئپه ضد د مسيحيانو ښت، بهودانو ته واو

يهودي مشران او رومي  چيڅه كوله ې دا هئ ، تلېړوك

جدي، په خالف و پلوياند  السالم عيسى عليهد چارواكي 
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له يهودي مشرانو  ړي،چمتو كگون ته پراخ غبرشديد او 

د مسيحيانو  چارواكيرومي چي حكام ترالسه كول ا ې داسيئ

ړي، د ده مرسته وكژلو او تعذيبولو كي ، ووپه نيول

د اورشليم له مذهبي مشرانو او كاهنانو دا اجازه پولس 

مسيحيان ړه ړه تكړ شي، تكدمشق ته وال چيې وه ړترالسه ك

ې ئپه نيمايي كي  ، د الريې راورسويونيسي او دوى ته ئ

او د يوه  د دوست تر نامه الندي چيړه ړه وكېكپردا 

ښه او د ده د دعوت  گه د عيسى عليه السالمپه تومسيحي 

ې د د مسيحي شو بلكي نه يوازينو مقابله كولى شي، 

ۍ دعوى پيغمبرړ شو او حتى د ې جوترمذهب يو جدي مبلغ 

 ړ. ې انجيل مسخ كۍ ئډېري زيركړه، په ې وكئ

څ كي بني اسرائيلو د هغو سترو سترو بريدونو په تر

ړي چي كله د ټول مذهبي كتابونه له السه وركپل خ

ي او كله د فارس له دوى پر سيمو شوروميانو له لوري د 

هبي ذڅ مخكنى مژبي هيۍ دوى ته په خپلي مورنلوري، 

ړل ژبي ژباې له يوناني ئ بايبلكتاب نه دئ پاته شوى، 

ټول سر تر پاى تحريف شوو كتابونو كي دا لې شوى، په د

ېرى به چېري او په كومو ړه زپه ا ّـ هللا چي د رسول

طمعي او ې په دما ، څه دهگټي هې الفاظو راغلى وي ب

 چيړه پيل كو او د هغه مطالعه مي پرانيز بايبلهيلي 

حيانو له لوري د يهودانو او مسيپه تورات او انجيل كي 

ړم، هره گوته كپه ڼا كي په ر قرآند شوي تحريفونه به 

ۍ كي مي په مخكنكه  چيې ړولطمعي اې همدپه ڼه مي پا

ې به ئكي  پاڼيې په دښايي گو نه شو، الهي كالم تر ستر

په ې كي مي ونه ليدو ې كتاب او رسالپه دومومم او كه 

اوو پاى ته ورس گورم، خو ما بايبلې وبه ئنورو كي 

په ړئ ما چي زما آرمان ترسره شي، باور وكې پرته له د

نه څه هم ود مبارك كالم دومره  تعالى هللاكي د  بايبلټول 

ې ې د سورپه آيت الكرسي او يا د فاتح موندل لكه يوازي

ې د بپه اصل كي  بايبلراغلي.  چيپه اوو آيتونو كي 

 المله عيسى عليه الس چيمجموعه ده  داسيتو اټه روايبنس

الس ليكل شوي، په ېلو ليكواالنو ېالبېر وروسته د بډنه 

او نسب  ،ېي اسرائيلو د قوم د شجرې د بنئ برخيزياتي 

قصو  ې د داسيړه بحث كوي، يوه لويه برخه ئپه اتاريخ 

ښيار او عاقل انسان له نظره د هر هو چيمجموعه ده 

ې ښي، يوه برخه ئېاو خيالي ناولونو ته ورته بر مسخره



 

 

 

 

 

                                                                                                                    صف     ال

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

632 

ې هيڅ يوه سمه او تر اوسه ئ چيدي  يوړاندوين يداس

ې په د چيې احكام دي ږه برخه ئه لېر، ډصحيح ونه ختله

د بني اسرائيلو د معبد د څه زيات هم تر هر كي 

. ېښودل شوې ۍ د وړاندي كولو طريقڅرنگوالي او د قربان

كريم د  قرآن چيثابته شوه په دوران كي د تحقيق ته ما 

د ځه نوي برخو ترديد او پند سلو كي په ې ږدې كتاب ند

 كوي. ځو تصحيح نپ

  :گندو څرچي له  نو كلهد آيت په پاى كي ويل شوي

گنده دوكه څرگند جادو يا څرې ويل: دا ښو سره ورغى وئن

ې د راتلو ئ ّـده. يعني كله چي همغه پيغمبر چي عيسى 

ې پرايمان چي ځاى پر ې د دړى وو دوى ته ورغى ېرى وركز

ډي ې كوئښي گندي نڅرړ او هغه ې تكذيب كئ ړي هغهراو

ځينو درنو  ،ېې وړاندي شوچي د ده په الس وروې وگڼل

 چي دلته په )ې گېرلمفسرينو داسي ان

   

   ته اشاره  ّـ( سره عيسى

 گوي،  ړخ نه لې، خو دا تعبير د آيت له سياق سره اشو

   

   

   

     

  

   

چي پر هللا څوك وي او تر هغه به زيات ظالم  -0

دى د اسالم  چي كي حال داسي دروغجنه افتراء كوي په

ي نه ړگهللا داسي ظالم وېږي، او لوري ته بلل ك

 هدايتوي.

ټولو لوى ظالم بولي چي څوك تر دا مبارك آيت هغه  -(6)

گند دالئل څرهغه ړي، د هللا كالم او د هغه پيغمبر تكذيب ك

ېښودل شوي نه يوازي نه مني بلكي ړاندي اچي د ده په و

له ده يوازي دا  چي كي حال داسي گڼي، پهې دوكه ئ

ړاندي د تسليم او انقياد په وچي د خپل رب ښتل شوي غو

ثابت سنت دئ چي داسي  تعالى ړه، دا د هللاالر غوره ك

چي د ې باعث شوى ان نه هدايتوي، د دوى ظلم د دظالم

 .ړل شيپر مخ وتې هدايت دروازه ئ
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ځه يوسي په خپلو خولو سره د هللا نور له منړي غوا -8

هللا د خپل نور بشپړوونكى دئ كه  چي كي حال داسي په

 .كافران كركه ولريهم څه 

كي د معاندينو او مخالفينو هغو  ې مبارك آيتپه د -(8)

ې كوي، ې چي د حق دين په خالف ئتبليغاتو ته اشاره شو

ل شوي چي ستاسو تبليغات به دوى ته ويې خوا له يو

ئي مشعل  ّـ هللا چي رسولړي پ نه كڼا مخه دد هغي رڅكله هي

په الس كي نيولى، له بلي خوا مؤمنانو ته اطمئنان 

و ېدې دين د خوره د دلڅكهيښمن تبليغات وركوي چي د د

ځلي به هدر چي د دوى هلي ډه اوسئ ډا مخه نشي نيولى،

څه هم كافران كه  ،يښانه كوړۍ روبه نږي او دا نور ېك

پاره ې لد داقت طټول توان پل ې كركه ولري او خله د

هغه ښمن مبلغين د د ې ونيسي.ېدو مخه ئخورد چي وكاروي 

 په پوكي سره د هللاې د خولړي چا ته ورته دي چي غوا

ړي، كه كوم كې رڼا تته او دپه ېږل شوله لوري ل تعالى

ړوي خ وروامې سره ڼا تنگ شي، په غصېوني د لمر له رل

ړې او ړه كمڼا وكړي چي په خپل پوكي سره دا رڅه هاو 

ې ليوني په الس ورشي؟ تر دڅه به ې وژغوري؛ آيا ځان تر

چي په ې حاصله ده ېهوده او بڅه الزياته بچا هد هغه 

د حق دين د ړي چټي تبليغاتو سره غواېهوده او خپلو ب

ڼا ، د دين رړيېدو مخنيوى وكڼا د خورستري او زوروري ر

ېزمنه ده، لمر د خلكو سترگو ته ډېره اغڼا د لمر تر ر

و كڼا د خلدا توان وركوي چي شيان وگوري او د دين ر

 پېژني. څه وځال وركوي چي هر ړونو ته دا ز
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ې له هدايت او دى هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئ -5

ړي ې غالب كټولو دينونو ئچي پر ېږلي لحق دين سره 

 څه هم مشركين كركه ولري.كه 

له دوو عليه السالم  پيغمبر ږ ته وايي:دا آيت مو -(5)

يعني هغه هم  ،شيانو سره راغلى: )حق دين( او )هدايت(

د ږ ته وايي: هغه مو ،گالره(ړى او هم )تراو )قانون(

به كوم په فردي او اجتماعي برخو كي ټولني اسالمي 

پاره به ړولو لټولني د جوې د حاكم وي او د (وننقا)

ه پيغمبرانو باندي د ايمان پ غوره كوو.( هگالركومه )ت

دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند  تقاضا

اهداف او اهدافو ته د رسېدلو  ،په ټولو اړخونو كي

له خپلي  ،د پيغمبر په دعوت او سنت كي لټوو ،الرهگت

خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاكو او نه اهدافو 

ړه بلكي د دواړو په ا ،ړنالريكالري او گته د رسېدلو ت

 ته رجوع كوو. ښوونو به د پيغمبر عليه السالم سنت او الر

نو  ،اهداف له دين اخليځيني كسان داسي دي چي كه 

 ،ټاكيښه پله خوپه خالره گهدف ته د رسېدو طريقه او ت

گمان كوي چي په دې برخه كي انسان ته كاماًل آزادي 

 ،وركړى شوې او په څه قيد او شرط ملزم او مكلف نه دئ

ئې چي ه خپلو خاصو ظروفو او شرائطو كي څنگه پكولى شي 

و درك په رڼا كي زړه غواړي عمل وكړي او د خپل تشخيص ا

ڼي گگالره غوره چي كومه تړي او ړي هغه وكڅه كول غواچي 

حال دا  ،ڼيگئز ځان ته جاكول  څههر  ،ړيې كاختيار ئ

چي مسلمان مكلف دئ د شرعي او نېكو اهدافو د السته 

نه  ،راوړلو لپاره نېكي او شرعي وسيلې اختيار كړي

 اړي.وسيلې او هر هغه څه چي د ده زړه ئې غو ناجائزي

عليه السالم  پيغمبرد ږ ته وايي: همداراز دا آيت مو

دين نه له نورو اديانو ښود حقيقي ږل شوى الرېپه الس ل

لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي ړي سره د روغي جو

ې چي په يوه برخه ئ ،دنيا له نورو اديانو سره ووېشي

د دې  ،دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان

ه هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو لپار

اديانو سره ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين 

بلكي دا  ،نور اديانې حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئ

كه څه هم  ،ټولو نورو اديانو غالب شي چي پردين راغلى 

مشرك عناصر يا هغه دي  ،كركه ولريې مشرك عناصر له د
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څه برخه له يوه دين اخلي او څه  ،طويچي اديان سره خل

ښه پله خوخپه الره گاهداف په دين كي لټوي خو ت ،له بل

او يا هغه چي په  ،ټاكيد خپل ذهن او تصور مطابق او 

الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شانه سره بل څوك 

كركه لري چي د هللا ، كه څه هم دا مشركين له دې شريكوي

ړۍ او د ټولي نپر  ،غالب شيدين دي پر ټولو اديانو 

خو د هللا  ،و دي يوازي دا دين حاكم ويټولو برخپر ژوند 

جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او 

 په ټولو اديانو غالبوي.

  

   

    

    

  

   

  

    

    

   

  

    

  

     

  

   

    

    

     

هغه تجارت ړى! آيا ې راوې هغو چي ايمان ئا -10

پر هللا او  -11ښيم چي له دردناك عذاب مو ژغوري، درو

يغمبر ايمان ولرئ او په خپل مال او نفس د ده پر پ

ئ درته غوره د، همدا ړئسره د هللا په الر كي جهاد وك

ښي او گناهونه به مو درته وبخ -12ږئ، ېكه وپوه

 ېې الندي ويالمو ننباسي چي تربه ته  ونوداسي جنت
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ي، استوگنځږي، او په تلپاته جنتونو كي پاكيزه ېبه

ې بل چي تاسو ئاو هغه  -13همدا ستره بريا ده، 

ېرى ې فتح، مؤمنانو ته زږدښوئ: د هللا مرسته او نخو

 ړه.ورك

 ېږي:ځلووني ښكي دا الر آيتونو مباركوې په د -(91-98)

  ښيم چي له هغه تجارت درومؤمنانو ته ويل شوي: آيا

پر هللا او د ده پر پيغمبر ،  دردناك عذاب مو ژغوري

 په الر كي ايمان ولرئ او په خپل مال او نفس سره د هللا

ږئ، دلته د ېئ كه وپوهدرته غوره د، همدا ړئجهاد وك

څو دنيا او آخرت له دردناك عذاب نجات او ژغورنه په 

پر هللا او د ده پر پيغمبر ې: خبرو پوري مربوطه گڼل شو

ايمان، او په خپل مال او نفس سره د هللا په الر كي جهاد، 

ړو او وگورو كړاندي بايد توقف وځالندي وينا په وې د د

چي ولي د دنيا او آخرت له دردناك عذاب ژغورنه يوازي 

ې، ولي د نورو مهمو ړل شوپوري تڅلورو خبرو په دغو 

مهمو اعتقادي او عملي امورو يادونه نه ده شوي او 

گڼل شوي، حقيقت دا دئ چي پر هللا او د څلور كافي همدا 

ړي ڼۍ دوه لوهغه پر پيغمبر ايمان د ايمان د ستري ما

د هللا په الر كي په خپل مال او نفس جهاد د څوكي دي او 

همدا د ايمان څوكي دي، ړي ڼۍ دوه لوعباداتو د ستري ما

ې همداراز له دټولي برخي احتوى كوي، او اعتقاد نوري 

ېږي چي له جهاد ډېر صراحت او وضاحت سره معلومپه آيت 

ه پرته له نورو الرو؛ نه د دنيا له دردناك عذاب ژغورن

چي څوك ترالسه كولى شو او نه د آخرت له دردناك عذاب، 

ټه كوي دوكه له بلي الري د ژغورني، بريا او سعادت ل

 دا مطلب د قرآن ې خبر دئ.وونو بښله الر او د قرآنشوى 

 ېر آيتونو كي راغلى، لكه دا:په گڼ شم
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 999التوبه: 

هللا له مؤمنانو د دوى سرونه او مالونه چي شكه ې ب

په برخه  ېچى جنت به ئ پارهد دى ل ،دي ياخيست

ژل واو  يژنو ي،جنگېږ يپه الر كد هللا نو دوى  ،ېږىك

كي  قرآنانجيل او  ،په توراتچي ې وعده ښتينر ،يېږك

پلي په خڅوك او تر هللا به  ،ې ده(ان )منلځپر ې ئ

پلور ېر پ پل هغهپر خنو  ېر وفا كوونكى وي؟ډې وعد

؛ او همدا ستره بريا ئمو د ىړچي ترسره كښ اوسئ خو

 ده.

ال قرباني پل سر او مپه الر كي ختعالى  هللادلته د 

پل مال او نفس د چي مؤمنان خښودل شوي لكه كول داسي 

تعالى  هللايعني كه له  ،پلوريرب  پلخپر په بدل كي جنت 

ستا سر او مال  بيعې جنت د دچي نو پوه شه  ېړجنت غوا

د جنت ړى ايمان راوتعالى  پر هللاچي تا ځ په هغه ور ،دئ

جنت  ،يپلورلپل رب پر خاو مال  سرپل په مقابل كي دي خ

 هللاچي له ې ته د ننوتو سند به هغه مهال تر السه كو

ژمني عمل ې او معاملپه دغي ر پلوېر پسره د تعالى 

ې په دوي تقاضاتجارت پلور او ېر پدلته د دغه  ،ېړوك

د هللا  -2 ،ږيېگپه الر كي جندوى د هللا  -1ې: ښودل شوگه تو

 ږي.ېژل كوپه الس ښمنانو او د هللا د د -3 ،ژنيښمنان ود

انجيل او  ،په توراتچي ژمنه ده دا هغه حقيقي الهي 

ي پلپه خڅوك به تر هللا تعالى  ،ېې يادونه شوكي ئ قرآن

ښ پلور خوېر پ پل هغهپر خنو ېر وفا كوونكى وي؟ ډژمني 

 ؛ او همدا ستره بريا ده.ئمو د ىړچي ترسره كاوسئ 

داسي پلور له مخي ېر پې او ې معاملته بايد د د

 ،ېي ىمريېرل شوى پله لوري يو تعالى  چي د هللاې لكه ڼگو

 ،ړى( نوم غوره كمرييعبد )همدغه د تعالى  پاره هللاستا ل

ې او نوموني له مخي نور ته د خپل نفس او معاملد دغي 

ستا نفس او مال په حقيقت كي له تا  ،ېمال خاوند نه ي

   سره د هللا تعالى امانتونه دي.

 ځوروي:دا روايت د جهاد مقام او منزلت داسي ان
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 غزوة من ّـ هللا رسول مع أقبلنا: قال جبل بن معاذ عن

 أخبرني!  هللا رسول يا: قلت خاليا رأيته فلما ،تبوك

 يسير وهو عظيم عن سألت لقد: "قال، الجنة يدخلني بعمل

 وتؤتي المكتوبة الصالة تقيم: عليه هللا يسره من على

 أدلك أوال، شيئا به تشرك ال هللا وتلقى المفروضة الزكاة

 سبيلِفي  فالجهاد سنامه وذروة وعموده مرألا رأس على

 مصنف ابن ابي شيبه  ".هللا

سره  معلصهللا  رسولله چي وايي: روايت دئ  معلصله معاذ بن جبل 

يوازي وموند چي مي هغه ېدو، كله ځگرراې د تبوك له غزو

چي جنت ړه ! له داسي عمله مي خبر كهللا رسولومي ويل: يا 

چي د ستر شي يقينًا ې فرمايل: وئړي، ته مي داخل ك

ورته ې چي هللا ئسانه دئ چا ته آړه، خو هغه ښتنه دي وكپو

ځونه كوه، فرض زكات وركوه، او له ړي: فرض لمونآسان ك

څه دي نه وي ورسره څ چي هيږه ېهللا سره داسي مخامخ ك

ړي ې كار له سر، او ستني او د لود دړي، او آيا شريك ك

په الر كي جهاد چي هغه د هللا ړم؟ څوكي دي خبر نه كله 

 دئ. 

ۍ اساسي ڼسر، د اسالم د مايعني جهاد د اسالم د بدن 

 . ې دهه ئړي څوكستنه او د لو

 ستاسو  -9 تعالى له كبله به هللاې ايمان او جهاد د د

مو ننباسي چي به ته داسي جنت  -6 ،ښيگناهونه درته وبخ

په تلپاتي جنتونو كي به  -8ږي، ېۍ بهې ويالئې الندي تر

د الهي معيارونو له ړي، درپه برخه ك ياستوگنځپاكيزه 

په څه به هم دراو هغه بل  -3مخي همدا ستره بريا ده، 

 ې فتح،ږدښوئ: د هللا مرسته او نې خوچي تاسو ئړي برخه ك

 ړه.ېرى وركزې مؤمنانو ته د د
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صار شئ، ړى! د هللا انې راوې هغو چي ايمان ئا -14

و ته وويل: حواريون عيسىي زوى مريمهمغسي لكه چي د 

ږ د ومو وويل: حواريونڅوك مي د هللا لوري ته مله دي؟ 

ايمان ډلي ې وي واسرائيلي د بنيو، نو هللا انصار 

ړ، نو هغه مو د خپلو ډلي كفر وكبلي ړ او راو

ى وو، ې راوړئايمان  چيړل په خالف تأييد كښمنانو د

 .شولنو دوى غالب 

 دلته مؤمنانو ته په خطاب كي ويل شوي:  -(93)

  ّـانصار شئ لكه چي د عيسى داسي تعالى د هللا 

ړه، هغه مهال چي ده ورته حواريونو د هغه ملتيا وك

ځواب ملگرتيا كوي، هغوى په لوري په څوك مي د هللا وويل: 

څو خبري توجه ږ د هللا انصار يو، دلته مووويل: كي ورته 

نانو ته ويل شوي چي د خپل پيغمبر داسي ړي: مؤمغوا

حواريونو د هغه ملتيا  ّـلكه چي د عيسى  ړئملتيا وك

گرو ې ملږدنده او د  ّـچي عيسى ې معنى دا ده ړه، د دوك

په ځكه دا جهاد په مال او نفس جهاد وو، ړى، جهاد ك

ېلگي په توگه د هغه ې تاريخي بړ كي او د يوې لهمد

د محرف بايبل د غلطو  متأسفانه ځينيې، يادونه شو

څه وايي ړه داسي په ا ّـز الندي د عيسى ېويناوو تر اغ

خپلو ړى بلكي چي گواكي هغه نه يوازي كوم جهاد نه دئ ك

لوري څپېړه ښي چا د مخ په ې ويلي: كه پلويانو ته ئ

بايبل وايي چي عيسى  ړوه!!لورى هم وروا ڼيړه نو كدرك

گه سترړه ړنده كورگه سترچا د بل كه ي: ويل شووويل:  ّـ

ې به ئښ غاړ ښ مات كغاچا د بل كه او  ږي،ېړندورې به ئ

ړ مقابله وك چا تيرى دربانديكه ږي، خو زه وايم: ېمات

ڼ مخ ړه كيړه دركېپڅې ښي مخ ئپه حتى كه ې مه كوه، ئ

ې ته محكم يپاره دې لښتل د دچا غوكه ړوه، هم وروا

كه ، ړههم وركعبا  هپلخ درنه واخلي كميس دي چيي ځبو

دا بار تر يوه ميله يوسه  چييو رومي عسكر درته ووايي 

له  چيېدلي تاسو اورې تر دوه ميله ورسره يوسه!! ته ئ
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، خو ښمنښمنانو سره ددوستانو سره دوست اوسه او له د

 !!ړئمينه وكښمنانو سره پلو دزه درته وايم: له خ

ړخ نه لگوي، ښوونو سره ادا ويناوي قطعًا له ديني الر

 نه يوازيښودل، ېړه اېري ته غاېدل او ته تسليمظلم ت

له هغو فطري  ښوونو سره سمون نه خوري، بلكيله الهي الر

په ژوو ټولو د  هللا تعالى چيگوي ړخ نه لښتنو سره هم اغو

ېري مقابله كول ځان دفاع او د تخپل ټه كي اېښي، له خ

 هللاپاره يو ضروري عنصر دئ، ژوند د بقاء لاو د يو فطري 

د د ده  چيگماري كار نه  په داسيله انسان كڅهي الىتع

ته ظلم  چيڅوك عالوه هغه  له دېجبلت او فطرت خالف وي، 

ځان پل په خ ، نه يوازيټويټيته سر ظالم ږدي او ړه غا

په نورو هم  ظالم ته جسارت وركوي، بلكي او ظلم كوي

په نورو هم  چيړ ظلم كوي، ده ظالم ته دا جرأت ورك

 ړي. ېرى وكت

 د عيسى عليه السالم چيعقل دا خبره مني د چا آيا 

او د شرك، ظلم او مرشد، مصلح  ،ښودېر يو عظيم الرڅپه 

به خلكو ته پيغمبر ږل شوي ستر ېپه ضد لۍ ې عدالتب

 په وړاندي داسيې رحمو عسكرو وي چي د رومي بي يلو

ې ويل: دا بار تر ئكه درته و چيمطيع اوسئ  منقاد او

ې تر دوه ميله ورسره يوسه!! دا ته ئيوه ميله يوسه 

كي  تپه خدمخبره خو له سركاري مفتيانو او د ظالمانو 

پيغمبرانو ښايي نه له پلورونكو ماليانو سره بوخت دين 

گران پيغمبر  زموږ چيگورئ سره!! راشئ و السالم معليه

 څه فرمايي: ې اړه په د عليه السالم

 عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء :قال هريرة أبي عن

 أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت هللا رسول يا فقال وسلم

 قال قاتلني؟ إن أرأيت قال ،مالك تعطه فال قال مالي؟

 قال ،شهيد فأنت قال قتلني؟ إن أرأيت قال ،قاتله

 .النار في هو قال قتلته؟ إن أرأيت

ې ويل: ته راغى او وئ وسلم عليه هللا صلى هللا رسولړى يو س

راشي  چيې څه مشوره راكو اړهپه چا ! د هغه هللا ولرسيا 

پل مال مه ې فرمايل: خاو زما مال رانه اخلي؟ وئ

ې فرمايل: ې راسره كوله؟ وئړه ئگې ويل: كه جوركوه، وئ

ې فرمايل: ژلم؟ وئې ووې ويل: كه ئږه، وئېگورسره وجن

ې ژلو؟ وئهغه ووې ويل: كه مي ې، وئنو ته به شهيد و

 وي.په اور كي فرمايل: هغه به 
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د  زموږ چيايمان او عقل خو دا خبره نه مني  زموږ

خبره به  السالم عليهد ورور عيسى  عليه السالم پيغمبر

  څه وه.پرته به بل ې له دورته نه وه او ته ې د

 په داسيدوستي او مينه كول ښمنانو سره دلته له د

مراعات په كي ې الزم دقت نه د چي ذكر شويعامه صيغه 

ټولو سره ورته ښمنان يو شانته نه دي، له ټول دشوى، 

له هغوى  چيدي  ښمنان داسيد ځيني، معامله نه شي كېدى

په معنى ښمني كولو سره د د تعالى هللاسره دوستي كول له 

ښمنانو سره دوستي كول ده، د خداى او د هغه د دين له د

د ړ كار دئ، د غضب و د ايمان منافي او د هللا تعالى

سد او فاسق احترام كول او له هغوى سره منافق، مف

څ الهي پيغمبر او هيڅ هي چيهغه كار دئ پالل دوستي 

 ښتنه نه كوي!!پارې سكتاب ئ

له  معلصېږي چي عيسى ې وينا هم معلومد بايبل له يو

ې ړي، خو بايبل دگله ته پناه وځنپلو ملگرو سره يوه خ

 ېړى او داسي ئېدو رنگ وركټښمن د پېښتي او له دته د ت

ېري ېشان وو او له ډپردا مهال سخت  معلصې چي عيسى ښودل

بيا بايبل ليكي:  ړى!!څ خوب نه وو كې هيۍ ئېشانپر

ې ويل: گله ته راوستل او ورته وئځنعيسى دوى يوه 

پطرس او د ړم، دعاء وك چيځم ېنئ، منتظر اوسئ، زه ښك

ځان سره روان ې له زيدي دوه زامن، يعقوب او يوحنا ئ

په ې ښنېېر غم او اندډزه د ې ويل: وئ .. او ورتهړل، ك

شئ او له  پاتهتاسو دلته يم، په درشل كي گ وجه د مر

ېوت او پرزمكه پر ړ، وال ږ لريبيا لښ اوسئ، يما سره و

پالره )خدايه( ! كه ممكن وي دا د ړه: ې وكدا دعاء ئ

ښتنه په غوړه، خو نه زما ك نه لريجام راعذاب ړاو او ك

بيا دغو دريو كسانو ته راستون  ښتنه!په غوستا  بلكي

پطرسه! يو ړ: ې كږ ئغويده دي،  چيې ليدل شو او وئ

ې او ش پاتهښ له ما سره وي چيې ېدساعت هم ونه توان

دعاء  داسي ؛ړښودل او والېپرې دوى ې... بيا ئړدعاء وك

كول ممكن نه وي  جام لري ېد د ړه: كه زما له مخيې وكئ

 چيمغسي دي وشي، ې هړته غوا چيڅه ښم، څې نو زه ئ

ړ رته والېبدوى بيا ويده شوي،  چيې ليدل راستون شو وئ

ې په دليكي: ې پسور ...ړه، ې تكرار كاو هغه دعاء ئ

گي ې او لر، ُدرتوري چيېرو نورو سره ډيهودا له وخت كي 

گرد نورو ته ېدل، ... خائن شاوو راورسپه الس كي ې ئ
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ې نيسئ، وئدئ  ړ، همغه عيسىمي ښكل ك چيڅوك ويلي وو: 

استاده! ې ويل: نو يهودا مخامخ عيسى ته ورغى او وئ

گرد توره راوايسته د ړ، يوه شاښكل كې سالم او هغه ئ

ړ، خو څ كې غوگوزار ترپه يوه ې ږ ئستر كاهن د غالم غو

 چيڅوك ړه، كېكي كي په تې عيسى ورته وويل: توره د

پل ږي، زه كولى شم له خېژل كو په توريتوره راوباسي 

ږي، خو كه ېته راول مرستيې مي زر فرشت چيړم ر وغواپال

گه رښتينې څننو د آسماني كتاب خبره به  مړدا كار وك

 گريټول ملپه مهال ړو سره د خبرو ... له راغلو س ږيېك

 ځاى ته ورووست،ې د ستر كاهن ېدل، ... دى ئښتې وتتر

ړي، په خالف شهادت وركڅوك د عيسى  چيښتل ستر كاهن غو

ژوندي ې ده ته وويل: د ئموفق نه شو، بيا  ېپه دخو 

آيا ته مسيح د خداى زوى  چيړه دركوم په نامه لوخداى 

ځ به ما ړ: هو، يم، يوه ورځواب وركعيسى  ې كه نه؟ي

په د آسمان  ناست يم اوۍ خوا كي ښپه د خداى  چيگورئ و

پل په ستر كاهن خڅانا ږم!!ېته راكوز ځو كي زمكيېور

كافر شو، كافر شو، نور ې ويل: ئړ او وڅيري كېوان گر

؟ ټولو دهڅه ... فيصله مو څه ضرورت لرو، نو شاهد ته 

ورتو  يړپر مخ الې ئچا گ!! گ، مرمرې، ړك چيغيورسره 

د روم  چيېله پتې وړو وواهو... سبا ئېپڅپه چا ې او ړك

ړلى ې الس تپاري، نو عيسى ئې وسحكومتي مقاماتو ته ئ

 ... پاروپيالطوس ته وس

گله ته پناه ځن ّـعيسى  :ړيدوه خبري توجه غوا دلته 

په يوه گوزار ې توره وه او گري سره ئله يوه ملاو ړې و

ړ، د بايبل په پورتنيو څ كږ غوغود غالم ې د يوه كاهن ئ

گڼلى شو، او دا ښتيا ويناوو كي يوازي دغه دوه خبري ر

ړې ړه كپه اد جهاد  ّـدلته د عيسى  چي قرآنڅه دي همغه 

  دي.

 يت كي د هللا د الري مجاهدينو ته د انصار هللا نوم په آ

چي دلته په انصار هللا كي ېري گځيني داسي ان، ړى شوىورك

( دئ!! انصار دين هللا)ې د دين لفظ مقدر دئ، گواكي اصل ئ

خو دا يو  ړ نه دئ!!چي هللا انصارو ته اې دا دئ استدالل ئ

پلي الري د خ تعالى ځايه واهمه او ناسم تصرف دئ، هللاې ب

ې سره ړى، په دښكلى نوم غوره كمجاهدينو ته همدا 

په اصل كي له ښمنان چي دا د حق دمؤمنانو ته ويل شوي 

نگ داسي دئ ږي، له دوى سره ستاسو جسره جنگې تعالى هللا
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د جند  تعالى ملتيا كوئ، تاسو د هللا تعالى لكه چي د هللا

دئ، ستاسو غالب او منصور جند  هللا ېرى او عسكر يئ، دسرت

تعالى سره هللا له څوك نشي كولى غلبه يقيني ده، هي

     ې كي غالب شي. ې مقابلپه دړي او مقابله وك
 ې فقره هم د دغه مطلب تأييد كوي او وايي: يوې ورپس

ړه او بلي ې وكملگرتيا ئ معلصړ او د عيسى ډلي ايمان راو

پايله ې د مقابلځ ړه، د دوى تر منډلي د كفر الر غوره ك

پر خپلو ړه او د مؤمنانو مرسته وك تعالى وه چي هللادا 

د ړه، په برخه كې هغوى ته غلبه او بريا ورئ ښمنانود

گرو او د ده د د مل معلصچي د عيسى ې معنى دا ده د

ځته ځ سخته مقابله رامنښمنانو تر منمخالفينو او د

ې ښمنانو ئپر دړې او د مؤمنانو مرسته ك تعالى ې، هللاشو

زمكني حقائق او تاريخي شواهد  ړي.غالب كدوى برالسي او 

په پراخي برخي كي ړۍ هم گواهي وركوي چي مسيحيت د ن

پاته ې كي محدود ړې قبيلې وخور شو او يهوديت په يو

 شو.
 ې چي وايي: يوړي د آيت دا فقره هم خاصه توجه غوا

ړاندي ې وډلي تر دې چي دړ، حال دا ډلي ايمان راو

ږ د هللا چي موې ويلي وو ه ئت معلصړى وو او عيسى ايمان راو

او ړى نورو ايمان راوېره !! آيا پر دوى سربانصار يو

گه د ښتيني توگرتيا په رمل معلصكه په عملي توگه د عيسى 

په معنى راغلي؟ له الفاظو داسي ړلو ايمان راو

چي همدا دوهم تعبير دقيق دئ، يو په ژبه د ېږي معلوم

ښتني له غو ايمان اظهار دئ او بل په عمل كي د ايمان

ښتينى ايمان دغه دئ او په آيت سره سم عمل كول دي، ر

   ې. ې ته اشاره شوكي همد

 

سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الجمعه

 ژندنه:پېې د سور

ې له د سوردئ چي )الجمعه( ې نوم رسوي مباركې د د

آيتونو فواصل د ، لري آيتونه 11شوى، يت اخيستل آهم ن

الحكيم(، او د اتم آيت )تعملون( ته )آيت  ړيد لومې ئ

ته بايد متوجه وو چي د )مبين( او  ېورته دي، د

ږ له پلوه )الحكيم( ته ې د غېر صيغڅ)الظالمين( په 

و سورتونو ته ورته هغې ږدوالى ئاوآيتونو ورته دي، د 

  .كي نازل شويكلونو ړيو لومي دور په دنچي د مدئ 

چي دا سوره له اوم هجري ځينو درنو مفسرينو ويلي 

د يوه داسي روايت په استناد  ې،كال وروسته نازله شو

وايي: د ته منسوب شوى او  ّـدا خبره كوي چي ابوهريره 

 ّـ چي ابوهريرهې ړۍ برخه هغه مهال نازله شوې لومسور

په مجلس كي حاضر وو، د  ّـ هللا رسولځينو نورو سره د له 

ې له چي د حديبيړه دا ثابته ده په ا ّـابوهريره 

ړى، نو د دوى له نظره دا ې ايمان راوې وروسته ئمعاهد

نازله او په اوم هجري كال كي ې وروسته برخه بايد له د

گنده توگه څرپه ې له دوو برخو ې وي، خو د سورشو

ړنيو كلونو كي چي دا سوره د مدني دور په لومېږي معلوم

برخه يهودانو  هې زياتچي د سورړى دا ې، لومنازله شو

چي دا ېږي گنده توگه معلومڅرپه ې ې له دته مختص شو

ې نه وو چي يهودان ال له مدينې سوره هغه مهال نازله شو

او  ّـ هللا رسولد دوى مذهبي مشرانو د  او ايستل شوي

د ې كي تبليغات كول، دوهم دا چي په دمسلمانانو په ضد 

ړه ې اپه دې او ښووني راغلړه الرځه په اې د لمانجمع

ځو ړيو ورځ د هجرت په لومې لمونچي د جمعټول متفق دي 

ځه يادونه په داسي توگه ې د لمانكي اداء شوى. د جمع
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چي له مخكنيو آيتونو سره ې او په هغه آيت كي راغل

ږي له ځ نظم او همغتر من ې د آيتونولول ئېبړلى دئ، ت

شي نو هم ړى ېل كړي، كه دا آيت له مخكنيو بځه ومن

دا آيت داسي ېږي او هم مخكنى مطلب ناتمام پاته ك

څ ارتباط چي مستقل مطلب دئ او له مخكني سره هيېښي بر

ې عكس ده او دا آيت ، حال دا چي خبره كامالً د دنه لري

ې البته د سورځاى نازل شوى، سره يو  وله مخكنيحتمًا 

بل وخت او تر نورو وروسته او هغه مهال نازل آخري آيت 

 داسي ځه پر مهال او پهې د لماند جمعځل شوى چي يو 

خطبه ويله، يوه تجارتي قافله  ّـ هللا رسول چي كي حال

ړ شوى، ځيني صحابه ږ جوځوات بهر شور مې، له جوراغل

نازل ې وروسته دا آيت تر دڅه خبره ده، وتلي چي وگوري 

 ې. ې حركت كلكه نيوكه شوې پر دڅ كي ئپه ترشوى او 
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كي  چي په زمكيڅه كي دي او  چي په آسمانونوڅه  -1

پېڅلي، عزتمن باحكمت هللا ته تسبيح ټولواك، سدي؛ 

ې د دى همغه ذات دئ چي په نالوستو كي ئ -2وايي، 

ې چي د ده آيتونه پرېږو ډلي يو رسول ولدوى له 

 ښيي، پهړي او كتاب او حكمت وروې كزكيه ئولولي، ت

ېروتني گندي تڅرړاندي په ې وتر د چي كي حال داسي

چي ال تراوسه نه دي ورسره او د دوى نور  -3كي ول، 

دا د هللا  -4او هغه باحكمت عزتمن دئ،  ،ځاى شوييو

ړي، او هللا ې وغواچي دى ئې وركوي چا ته ئفضل دئ هغه 

  څښتن دئ.د ستر فضل 
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 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركودې  د -(9-3)

  دي د آسمانونو او زمكي هر څه د دې گواه او شاهد

د منزه، عزيز او حكيم دئ. ه هر عيب او نقص چي هللا ل

او شهادت  يگواه يه پاك، پاعترافپه پاكي  معنى تسبيح

نو د څه ده، ي او هسعاطاعت كي سريع عبادت او په او 

 د هللاڅه ي هر او زمك آسمانونو ددئ چي دا ې آيت مفهوم د

هر كوي، خپل رب له اعتراف  يپاكسپېڅلتيا او ه پتعالى 

ې گڼي، د حال او قال په ژبه په دعيب او نقص منـزه 

، سرعتپه او ټول وركوي، او شهادت  يحقيقت گواهمسلم 

ۍ بوخت دي او د په عبادت او بندگسره او جديت  انهماك

 كوي. تثالامو اطاعت او احكامخپل رب د 
 چي هغو ې صفت تقاضا دا ده د دټولواك دئ،  تعالى هللا

ۍ الندي د چي د ده تر واكمنېږي ته احكام او هدايات ول

ې صفت تقاضا د دقدوس دئ،  تعالى په ملك كي اوسي، هللاده 

ښووني روزني او الر ،ېچي د خپلو بندگانو د تزكيدا ده 

ې د څوك ئن دئ، عزتم تعالى ېږي، هللاښود كتاب ولپاره الرل

ې وعد او څوك ئېدى، هيډ كنشي خنړاندي ړو په وېكپر

ړي ېكحكيم دئ، په هري پر تعالى وعيد نشي تكذيبولى. هللا

 ې حكمت مضمر دئ. ښووني كي ئاو الر
 ې د دوى له هغه ذات دئ چي په نالوستو كي ئ تعالى هللا

په ړى او د دوى ، د دوى د قوم يو غېږوډلي يو رسول ول

 او نالوستى وو.  څېر امي

 ېږلو موخه دا وه چي د هللاې رسول د لدوى ته د د

ړي او كتاب او ې كې ولولي، تزكيه ئآيتونه پر تعالى

چي د  ىيعني پيغمبر د دې لپاره لېږل شوښيي، حكمت ورو

هللا تعالى آيتونه خلكو ته واوروي، له شرك، فساد او 

المو وژغوري، د دوى ټولنه له مفاسدو او مظې بدكارۍ ئ

تزكيه كړي، هغوى ته  عقائدتزكيه او پاكه كړي، د هغوى 

كتاب وروښيي، د دې كتاب د پلي كولو او تطبيق طريقه 

مراد هغه احكام دي چي هللا  هدلته له كتابړي، ورزده ك

مراد د  هپل كتاب كي نازل كړي او له حكمتپه ختعالى 

دې احكامو د تطبيق الري، چاري او طريقې دي. يعني 

هم خلكو ته الهي احكام او د دين او دنيا  ّـ برپيغم

اهداف او ژوند ضوابط او قواعد ښيي، هم د دوى د ړوند ا

او هم دغو اهدافو ته د رسېدلو طريقې  ښييمقاصد ور
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ورښيي، هم خلكو ته كتاب ښيي او هم د دې كتاب د تطبيق 

هغه څه ورښيي چي په ټول او عملي كولو چاري ورښيي او 

 دى نشول. پوهېې پله پرخ

 ېروتني گندي تڅرخلك په ړاندي د پيغمبر تر راتلو و

ږو الرو روان ول، نه په كې وركه وه، سمه الر تر كي ول،

حق او د ې پېژندو، نه جهان او نه خپل رب، نه ئځان ې ئ

ښه او بد، حالل او ځ تفكيك كولى شو، نه د باطل ترمن

ه ځ، په تياره كي روان ول، نحرام، مفيد او مضر ترمن

چا پيدا ېدل له كومه راغلي او كوم لوري ته درومي، پوه

   ړي.پيدا كې څه لپاره ئړي او د ك

 ېږل دا پيغمبر يوازي د خپل قوم لوري ته نه دئ ل

ېږي چي يوازي د ې كي نه راخالصه كپه دې ، مسئوليت ئشوى

ړي بلكي د نورو ولسونو او ښوونه وكخپل دور خلكو ته الر

، تر ځيچي وروسته به رادئ  ښودد هغو لپاره هم الر

 ښود دئ.پاره الرټولو ولسونو لقيامت پوري د 

 د امي او نالوستي قوم باحكمت عزتمن دئ تعالى هللا ،

ېږلو كي لوري ته د يوه امي او نالوستي پيغمبر په ل

اهل كتاب )د كتاب خاوندان( او د دئ، مضمر خاص حكمت 

كتاب پوه په ځان ته لوستي او دوى هغه مذهبي مشران چي 

ړ نه وو، هغه پاره وې الهي رسالت لوايي د د

ږي چي دا دروند ېپه دوى كي نه ليدل كړتياوي ځانگ

مسئوليت وروسپارل شي او د خپل مأموريت ترسره كولو 

ې نالوستي عزيز دئ، كولى شي د همد تعالى جوگه وي، هللا

پيغمبر او نالوستي قوم په الس خپل پيغام خلكو ته 

 ړي.دين غالب كورسوي او خپل 

 ې چي دى ئې وركوي چا ته ئهغه  ؛دا د هللا فضل دئ

چي ېږي پوه تعالى هللا څښتن دئ.ړي او هللا د ستر فضل وغوا

پر سر ې چي د رسالت تاج ئړ دئ ې الهي فضل وڅوك د د

 ړي. توفيق ورپه برخه كېږدي او د الهي كتاب د حمل ك
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د هغو مثال چي د تورات حملولو )مسئوليت( د دوى  -3

ړ؛ هغه حمل نه كې هغه ږدول شوى وو؛ بيا ئږو پر او

ړو گغو وهړي، د خره ته ورته دئ چي كتابونه پر شا و

ړل، او ې تكذيب كڅومره بد دئ چي د هللا آيتونه ئمثال 

  ړي نه هدايتوي.هللا دا ظالم وگ

مطلب ې مبارك آيت كي نه يوازي د مخكني په د -(5)

مذهبي ړاندي شوى بلكي د اهل كتاب د لپاره يو دليل و

دغو مذهبي مشرانو به د ځور شوى، م انمشرانو بد حالت ه

پيغمبر بايد ړه ويل: او د ده د يارانو په ا معلص هللا رسول

څوك چي ځه غوره شوى وى، داسي د مذهبي مشرانو له من

ې بايد مذهبي گري ئې ملدږې ويلي، نډېر كتابونه ئ

په مذهبي كتابونو پوه خلك وى، نه رسالت او مشران او 

ښايي او نه و نالوستي سره ښوونه له امي اد خلكو الر

نالوستي د يوه پيغمبر د ملگرتيا او د يوه الهي كتاب 

مهمه دا ده ځواب كي ويل شوي: د دوى په ړ دي، د حمل و

ړتيا ولري، پر كتاب د څوك د الهي كتاب د حمل وچي 

پر هغه د عمل كولو تلوسه ولري، د هغو درنو ېدو او پوه

ه چمتو وي چي دا مسئوليتونو قبلولو او ترسره كولو ت

ې كتابونه ئېر ږدي، نه هغه چي ډږو پر اوې د ده كتاب ئ

پر ږ نه هغه چي وايي: موې نه كوي، خو عمل پر لوستلي

د دوى په ېږو خو تورات ايمان لرو او پر تورات پوه

نه څه څ گالرو كي د تورات هيړنو او تعملي ژوند، ك

 خره ته ورته دئ چي د دوى مثال هغهېږي، گو كترستر

، ې بار ديپرڅه چي ېږي پوهنه  خو يوې بار كتابونه پر

ې تكذيب څومره بد دئ چي د هللا آيتونه ئړو مثال گغو ودد 

محروم  هدايتړل، او د خپل ظلم له كبله د هللا تعالى له ك

مخكني كتابونه منلي او نه  تعالى شول، دوى نه د هللا

، له گڼليې دروغ وعد او وعيد ئ تعالى مني، د هللا قرآن

  .كويښوونو عمل نه په الهي الرې كبله همد

پل كتاب د حمل لپاره يو امي پيغمبر ځكه د خ تعالى هللا

چي )اهل كتاب( او د تورات ړ او امي ولس غوره ك

ړى دروغجنو حامالنو او عالمانو خپله دنده اداء نه ك
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 ړتيا نشته.ې كتاب د حمل وپه دوى كي د دشوه، 

   

   

    

   

   

   

  

    

  

    

   

    

    

  

   

    

چي يهودان شوي! كه گمان كوئ چي ې هغو ووايه: ا -6

يوازي تاسو د هللا دوستان يئ نه نور خلك نو د مرگ 

څه له كبله او د هغه  -0 ښتيني يئ،ړئ كه روكهيله 

ړاندي چي د دوى السونو و ړيهيله ونه ك څكلهې هيبه ئ

 -8پوه دئ، ښه ړي، او هللا د دغو ظالمانو پر حال ك

ښتئ نو هغه خو حتمًا له ې تووايه: هغه مرگ چي تر

ېدونكى دئ، بيا د هغه ذات لوري ته تاسو سره مخامخ

هغه  گند پوه دئ، نو پهڅرېږئ چي په پټ او ځول كگر

 چي تاسو كول.ړي به مو پوه كڅه 

 ې:شوووني ښالرڅو ته  معلص هللا دلته رسول -(7-3)

 چي ې هغو ورته ويل شوي چي يهودانو ته ووايي: ا

چي يوازي ې باور يئ په دښتيا يهودان شوي! كه په ر

تاسو د هللا دوستان يئ نه نور خلك نو بايد د هللا په الر كي 

، مرگ او ېره ونه لرئد شهادت تلوسه ولرئ، له مرگ و

 ژوند د هللا له لوري وگڼئ،

 ړي، په دوى كي څكله د شهادت تمناء ونه كدوى به هي
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ړني دي، ې د دوى بدي كې، وجه ئپل شوځد شهادت تلوسه 

پېرزوينو  تعالى هللاې نه د ړي چي له كبله ئې كڅه ئداسي 

ته طمع كولى شي او نه په بل ژوند او آخرت كي سعادت 

چي ېږي ښووني معلومې الهي الرې ته، له دېكي بدلاو ن

 تعالى ېره، له هللاو په انسان كي له مرگړني بدي ك

 ږوي.ېناهيلي او په آخرت عدم باور ز

 چي د دغو ړه دا وينا د هغه هللا وينا ده د دوى په ا

 پوه دئ، ښه ظالمانو پر حال 

  ډډهله جهاد ټول شرك، عصيان، پل سره له خيهودانو، 

 پالو مخالفت،او حقپيغمبرانو گرتيا او د د ظالمانو مل

 ي ووې ورته همدا ويلاو مذهبي مشرانو ئېرله داسي انگ

پيدا شوى او تاسو د جنت پاره ستاسو ل جنت يوازي چي

وي نو  ويل شوي: كه داسي ځواب كيپه پاره، د دوى ل

د  په الر كيگه نه وېرېدى او د هللا تاسو خو بايد له مر

، دا ولي ېوړه شنه وى م ړونو كيپه زشهادت تلوسه مو 

گر په سنمذهبي مشر  ستاسو هيڅئ؟ دا ولي گ وېرېږله مر

په جهاد پيغمبران پل مو تل خنه دئ ليدل شوى؟ ولي  كي

په  چي گه معلومېږيډاپه خو  له دېي؟ پرېښ يوازي كي

آيتونو كي او دې ته  په دې .دعوى باور نه لرئ خپلي

ژوند ږده او ره، د ډېرگ وېله مر نورو كي ډېروپه ورته 

 ډډه، د هغه قوم نښيله شهادت  په الر كيد هللا  او ءتمنا

په ، نه يدروغجن د په دعوى كيد ايمان  چي ېڼل شوگ

ژوند گ د مر چي په دېآخرت او جنت باور لري او نه 

 هللا كوي. پرېكړي

 ووايه: هغه مرگ چي ته ويل شوي: هغوى ته  ّـ هللا رسول

ېدونكى تمًا له تاسو سره مخامخښتئ نو هغه خو حې تتر

چي په پټ او ېږئ ځول كگردئ، بيا د هغه ذات لوري ته 

چي تاسو ړي به مو پوه كڅه گند پوه دئ، نو په هغه څر

 كول.
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د ې ړى! كله چي د جمعې راوچي ايمان ئې هغو ا -5

آذان وشي نو د هللا د ذكر لوري ته ځه ځي د لمانور

ږدئ، همدا ستاسو لپاره ېپېر پلور پرړئ او تلوار وك

پاى ته ځ او كله چي لمون -10ېږئ، غوره دئ كه پوه

ټه په زمكي كي خواره شئ او د هللا د فضل لېږي ورس

 چي بريالي شئ.ړئ ړئ او هللا زيات ياد كوك

څو كارونو د  تعالى كي هللا وآيتون مباركوې په د -(1-91)

د انسان د فالح او سعادت ضامن ې ړى او همدا ئامر ك

 گڼلي:

 آذان وشي نو د هللا د ځه ځي د لمانې د وركله چي د جمع

 ،ړئذكر لوري ته تلوار وك

 ځني پېر پلور او نور ورېدو سره سم د آذان له اور

 ېږئ، ږدئ، همدا ستاسو لپاره غوره دئ كه پوهېكارونه پر

 په زمكي كي خواره شئ ېږي پاى ته ورسځ له چي لمونك

 ړئ، ټه وكاو د هللا د فضل ترالسه كولو ل

 چي بريالي شئ،ړئ او هللا زيات ياد ك 

مؤمنانو ته د ې خوا گورئ دلته كه له يو چيلكه 

لوري ته د تلوار او يادولو زيات ځه او د هللا د لمان

ېدو بيا رې د آذان له اوې او د جمعښتنه شواهتمام سپار

الس  ځني كارونوپاى له تجارت او نورو ورځه تر د لمان

اخيستلو او جمات ته د تگ امر ورته شوى له بلي خوا 

اره شئ او د حالل ځه وروسته خوورته امر شوى چي له لمان

چي حالل رزق ښيي دا ټه كي شئ، رزق ترالسه كولو په ل

ږ وم تعالى ېر يو عبادت دئ او هللاڅځه په ټول د لمانل

چي د ښوي هغه عابد بنده خو تعالى هللاړي يو، مكلف كې پر

ږد نه وي، ې د احتياج الس اوټه كوي، بل ته ئحالل رزق ل

له حاللو الرو روزي ترالسه ټى نه وي، پېږو د نورو د او
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په الر ې يوه برخه د هللا چي ترالسه كوي ئڅه كوي، له هغه 

 كي لگوي او د مسكينانو الس نيوى كوي.  

په پام كي ړه دا خبري هم ځه په اې د لمانمعد ج

ځه ځ د ماسپښين د لمانې ورځ په همدنوې لمولرئ: د جمع

ېدى شي، ځاى ناستى دئ، پر هغو فرض دئ چي ورته حاضر

ې همغه د ماسپښين د وخت ئمعافي دي،  ېرمني تري م

آذان له ړي د پېر پلور حرمت د لومځه وخت دئ، لمان

ځه تر پاى پوري و د لمانېږي اپيل كېدو سره سم اور

گناه ړ د پېر پلور وكې وخت كي دوام كوي، كه چا په د

ږي، ېگڼل كاو فاسده نه  هې باطلمرتكب شوى خو مبايعه ئ

په ښار ځ د هر كلي په جومات كي نه بلكي د ې لموند جمع

ځه يو حكمت ې لمانېدى شي، د دلوى او جامع جومات كي ك

ډ شي، البته د اغونځاى كي رېر خلك په يوه ډچي دا دئ 

د امنيت ې شرط نه دئ، زياتوالى ئېر شمځ كوونكو د لمون

د مسلمانانو امير يا د هغه نائب ې يو شرط دئ، شتون ئ

بايد د ږي ېټاكل كيا هغه چي د اسالمي حكومت له لوري 

فرض  په هر هغه چا دا لمونځړي، ځه امامت وكې لماند

په ر اوسي، ښار بهڅه هم له ې اوري كه چي آذان ئځي گر

ېدى شي چي هر چا ته د ورتلو ځاى كي تر سره كداسي 

اجازه وي، مسافر، بندي، داسي ناروغ او معذور چي 

چي په خپله جومات ته ړوند جومات ته نشي تللى، هغه 

له لوري د ښمن هغه چي د دښود نه مومي، نشي تللى او الر

له كبله جومات ته  وړد باران او چكيا خطر احساس كوي، 

ږي، ېمعذور او معاف گڼل كټول گ ورته گران وي؛ دوى ت

ځ فوت شي په هغي سيمي كي د ې لمونله چا چي د جمع

ې د په جمع ورته مكروه دئ چي خلك ئځ ماسپښين لمون

د صحت ځه ې د لمانې ئدوه خطبځه مكلف وي، ې پر لمانجمع

ږي بيا د ېې ته ودرلپاره شرط دئ، كله چي امام خطب

 .ځ كول ممنوع دياو حتى لمونل خبري ډوې تر پاى هر خطب

ېر هغه روايات هم له نظره تځيني به وي چي دلته ښه 

  ړه دي:په اې ړو چي د جمعك

ي ا أ يُّه ا  »ف ق ال   ّـع ْن ج اِبِر ْبنِ ع بِْد هللاَِّ ق ال  خ ط ب ن ا ر سُوُل هللاَِّ 

ِدُروا ِباأل ْعم ـالِ النَّاسُ ُتوُبوا ِإل ى هللاَِّ ق بْل  أ ْن ت ُموُتــوا و ب ـا

الصَّاِلح ِة ق بْل  أ ْن ُتشْغ ُلوا و ِصُلوا الَِّذى ب يْن كُْم و ب ـيْن  ر بِّكُـمْ 

ِة  رِّ و اْلع ال ِنيـ  ِبك ثْر ِة ِذْكِرُكْم ل ـُه و ك ثْـر ِة الصَّـد ق ِة ِفـى السِـّ

ر ض  ع ل يْكُمُ ُتْرز ُقوا و ُتْنص ُروا و ُتجْب ُروا و اْعل ُموا أ نَّ هللاَّ  ق ِد اْفت  
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ْهِرى ه ـذ ا ِمـْن  اْلجُُمع ة  ِفى م ق اِمى ه ذ ا ِفى ي ْوِمى ه ذ ا ِفـى شـ 

اِتى أ ْو  ع اِمى ه ذ ا ِإل ى ي ْوِم اْلِقي ام ِة ف م ـْن ت ر ك ه ـا ِفـى ح يـ 

ب ْعِدى و ل ُه ِإم اٌم ع اِدٌل أ ْو ج اِئٌر اسِْتخْف اًفا ِبه ـا أ ْو جُحُـوًدا 

ع  هللاَُّ ل ُه ش ْمل ُه و ال  ب ار ك  ل ُه ِفى أ ْمِرِه أ ال  و ال  ص ـال ة  ِبه ا ف ال  ج م  

ل ُه و ال  ز ك اة  ل ُه و ال  ح جَّ ل ُه و ال  ص ْوم  ل ُه و ال  ِبرَّ ل ُه ح تَّى ي ُتوب  

نَّ ف م ْن ت اب  ت اب  هللاَُّ ع ل يِْه أ ال  ال  ت ـُؤمَّنَّ اْمـر أ ٌة ر جُـالً و ال  ي ـُؤمَّ 

ٌّ ُمه اجًِرا و ال  ي ُؤمَّ ف اجٌِر ُمْؤِمًنا ِإالَّ أ ْن ي ْقه ر ُه ِبسُْلط ان  
أ ْعر اِبى

 ابن ماجه  .«ي خ اُف س يْف ُه و س ْوط ُه 

ې خلكـو! وفرمايـل: ا ّـرسول هللا چي روايت دئ  ّـله جابر 

ځئ او توبـه چي ومرئ د هللا لوري ته وروگرړاندي تر هغه و

ړاندي چـي تر هغه و ئړمبادرت وكونو ته ېكو عملړئ، نوك

چـي ستاسـو او ړئ گــه كـټينړيكـه ړى شئ، هغه امشغول ك

سـره مـو، او  ډېر ذكرد ده په ځ ده، ستاسو د رب تر من

ې چي په بدل كي به ئـ ې سرهڅرگنده توگه صدقټه او په پ

ړى شي، ملتيا به مو وشي او جبران به مو وشي، روزي درك

 ؛ړىځ فرض كې لمونپر تاسو د جمعپوه شئ چي هللا ې او په د

ې ځ، پـه همـدې ورېدو پر مهال، پـه همـدزما د دغه ودر

ځي، چا چـي زمـا د قيامت تر ور ؛ې كالپه همدمياشت او 

څــه هـم ړ، كـه په ژوند كي يا له ما وروسته هغه ترك ك

گڼلو له كبلـه ې اهميته د بې عادل وي يا جابر، امام ئ

دي نـه د ده  تعـالى هللاې، نـو ې يا د انكار له كبله ئئ

ړي او نه دي د ده په كار كي بركت ډي كچاري ورته راغون

، ې زكـاتځ اعتبار لري، نه ئې لمونواچوي، پام چي نه ئ

ڼه، تـر هغــه چـي ېگښې ې روژه، او نه ئې حج، نه ئنه ئ

ې توبه قبلوي، ئبه ړي هللا څوك چي توبه وكړي، نو توبه وك

امت كوي، نه كـوم ړي امځه د كوم سښپام چي نه دي كومه 

ڼدوال د مهاجر، نه كوم فاجر د مؤمن، مگر دا چي پـه با

ې ئ له توري او متروكيړي او ړ كې ورته اخپل زور سره ئ

 ېږي.ېرو

 
ِّ
ل  ي ـْوم  اْلجُُمع ـِة  »ق ال   ّـع ْن أ ِبى ذ رٍّ ع نِ النَّبِى م ـنِ اْغت سـ 

نِ ِثي اِبـهِ ف أ حْس ن  ُغسْل ُه و ت ط هَّر  ف أ حْس ن  طُُهور ُه و   ل بِس  ِمـْن أ حْسـ 

و م سَّ م ا ك ت ب  هللاَُّ ل ُه ِمْن ِطيبِ أ ْهِلِه ُثمَّ أ ت ى اْلجُُمع ة  و ل ْم ي ْلـغُ 

و ل ْم ُيف رِّْق ب يْن  اْثن يْنِ ُغِفر  ل ـُه م ـا ب يْن ـُه و ب ـيْن  اْلجُُمع ـةِ 

 ابن ماجه .«األُخْر ى 

وفرمايل: چا چـي د  ّـ رسول هللاروايت دئ چي  ّـله ابوذر  
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ړ، گه وكـښه توپه ې ړ او خپل غسل ئځ غسل وكپه ورې جمع

پـه ړ، پـاكيزه كـې گه ئښه تواو په ړ يزه كاكپې ځان ئ

ټولو غوره جامـه واغوسـتله، او د ې تر خپلو جامو كي ئ

پر خپل ې څه ئړي خپل كور له هغه عطر چي هللا ورته ميسر ك

ږ ځـوي، نـه شـور ځه ته راشې لمانځان ووهل، بيا د جمع

ړي(، ته ځاى تش كځان ړي )چي ېل كړي او نه دوه سره بوك

ښنه به ورتـه وشـي چـي د ده او د بلـي څه بخد هغه نو 

 ځ دي.ې تر منجمع

 
َّ
ِإذ ا ُقْلت  ِلص احِبِك  أ ْنِصـْت  »ق ال   ّـع ْن أ ِبى ُهر ْير ة  أ نَّ النَّبِى

 ابن ماجه .«ل غ ْوت   ي ْوم  اْلجُُمع ِة و اإِلم امُ ي خْطُُب ف ق دْ 

وفرمايـل: كـه د  ّـرسول هللا روايت دئ چي  ّـله ابوهريره 

هغه مهال چي امام خطبه وايي تـا خپـل ځ او په ورې جمع

ړى ړ كـملگري ته وويل: چوپ شه؛ نو تا يقينـًا شـور جـو

  ړى()ناروا كار دي ك

  ق ال   -و ك ان  ل ُه ُصحْب ٌة  -ع ْن أ ِبى اْلج ْعِد الضَّْمِرىِّ 
ُّ
ق ال  النَّبِى

م ْن ت ر ك  اْلجُُمع ة  ث ال ث  م رَّات  ت ه اُوًنا ِبه ا طُبِع  ع ل ى ق ْلبِِه  » ّـ

 ابن ماجه .«

رسول له ابو الجعد الضمري )چي صحابي وو( روايت دئ چي 

په ، ړځلي ترك كې ځ درې لمونوفرمايل: چا چي د جمع ّـهللا 

ې ړه بــه ئـپر زې گڼي؛ نو ې اهميته ئبداسي حال كي چي 

 مهر ولگول شي.

    

   

     

    

  

    

     

ې لوبه نكاو كله چي كوم تجارت يا كومه مشغولوو -11

ږدي، ېړ پرځي او تا والوروې لوري ته وگوري د هغ

ي او تر ې لوبچي له هللا سره دي تر دڅه ووايه: هغه 

ټولو غوره روزي وركوونكى تجارت غوره دي او هللا تر 

  دئ.
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ې د پاى آيت دئ له ې سوردا مبارك آيت چي د د -(99)

ېدو وروسته ځه له فرضې د لمانښيي چي د جمعې خوا يو

لپاره ې د خطب معلص هللا چي رسولاسي حالت راغلى همد

ږ ځوې د راتلو شور ېدلى، بهر د كومي تجارتي قافلودر

 كي حال داسي ځيني له جومات وتلي، او دا پهړ شوى، جو

ړه په دغه ناوې آيت كي خطبه ويله، په د معلص هللا رسول چي

پيل له ې د ې، له بلي خوا دا آيت د سورحركت نيوكه شو

 تعالى هللاور ارتباط لري، هلته ويل شوي: آيتونو سره ژ

ډلي يو ې د دوى له همغه ذات دئ چي په نالوستو كي ئ

ړي ې كې ولولي، تزكيه ئچي د ده آيتونه پرېږو رسول ول

ې تر د چي كي حال داسي ښيي، پهاو كتاب او حكمت ورو

بيا د يهودو او د  ېروتني كي ول،گندي تڅرړاندي په و

ې په ې، د سوراهلي ته اشاره شودوى د مذهبي مشرانو نا

په ارتباط ويل شوي چي مؤمنانو ې مطالبو تتمه كي د همد

ښود درناوى الرړه سواند ته په كار وه د خپل دروند او ز

چي هغه  ډډه كولىپه كلكه ې له داسي حركت ئړى وى، ې كئ

د كومي تجارتي ړ، ې په دوران كي وكې د ده د خطبمهال ئ

ږ له كبله له جومات وتل ځور موخي لپاره يا د كوم شو

چي له هللا سره دي تر دغي څه ورسره مناسب نه وو، هغه 

د دوى د  ي او تر تجارت غوره دي، خير الرازقين هللالوب

  رزق ذمه وال دئ. 

 

سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 يوه ضروري يادونه

ې د )المنافقون( سور ؛ړانديېرش كاله وځه دما پن

په دري ژبه د )حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن( په تفسير 

چاپ شو، ځلي وليكلو، څو ڼي كي په بد يوه كتاب  ؛نامه

په تركيه كي هم ترجمه او چاپ شو، او په ايران كي هم، 

ښتل مي غويم ېدلى ې تفسير ته رارسې سوراوس چي د د

چي د ې كبله ، خو له دړمهمغه كتاب په بشپړه توگه وژبا

ځينو برخو مې يم نشي په ضخډېر ې اوم جلد پلوش قرآن

ې مشرح ې مباركي سورړي د دچي غواڅوك ړه، اكتفاء وك

پوه شي د هغه ښه په حقيقت نفاق د تفسير ولولي او 

 ښتنه ورته كوم. كتاب لوستلو سپار

په تاريخ ېواد يكل شوى چي د هدا كتاب هغه مهال ل

ځته شو، رامناسالمي نهضت ځل لپاره يو منظم ړي كي د لوم

ډمنو سنگرونو ډاې نهضت په ېواد علمي مؤسسات د دد ه

داسي ځاى او ورسره يو څ اكثريت غوځوانانو بدل شول، د 

ې ښمنان ئچي د اسالم كورني او بهرني دړ شو ې جوځواك تر

پلو ځهي رژيم د هغه د چول، منحط شاېره كي واپه و

نهضت د خو موفق نه شو، روسانو د ، ېړڅي پيل كهلپاره 

ځپلو په موخه روس پلوه كمونيست افسران وگمارل چي د 

ړي، سپينه كودتا ۍ الندي كودتا وكسردار داؤد تر مشر

وشوه، قدرت كمونيستانو ته په الس ورغى، سردار داؤد په 

يو اساسي هدف دا  چي د انقالبړۍ وينا كي وويل خپلي لوم

ځواكونو ځپي چي د مترقي ځواكونه ودئ چي هغه ارتجاعي 

ځواك د ده گند شوي، له ارتجاعي څرپاره راد مخنيوي ل

ځواك كمونيستان ول، د مراد اسالمي نهضت او له مترقي 

پيل شوه، دغو ړۍ ژلو لړو د نيولو او واسالمي نهضت د غ

هم  څهه ك، وړكړ ې ته اږ وسله والي مبارزظروفو مو

هلته دا وسله واله مبارزه د رژيم په نسكورولو منتج 

ې ېره شوې خوا د جهاد هې سره له يونه شوه خو په د

فريضه احياء شوه، او له بلي خوا همدغه مبارزه په 
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ې شوروي څ كي ئبدله شوه چي په ترڅون داسي ستر پا

ړ او د ځه والاستعماري ځواك له منړۍ ستر اتحاد دا د ن

 .ټول شوغر ټكمونيزم 

د )حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن( په كتاب كي د عرض 

ې مهمو مطالبو ته اشاره شو وځينناشر تر عنوان الندي 

له لوستونكو سره  ،ېښيې گټور برړل ئژبابرخو څو چي د 

ړي چي اسالمي مرسته وك پېژندو كيښه  به د هغو ظروفو په

 لولو:نهضت هغه مهال ورسره مخامخ وو. په عرض ناشر كي 

 9856( او اوم ثور )9856سرطان ) 67د حقيقت دا دئ چي 

د  پر افغانستانې كودتاگاني او ورپسړه دوا (9869او 

شوروي اتحاد نظامي يرغل هغه عكس العملونه وو چي مسكو 

ړاندي ېدو په ونمځواكد اسالمي نهضت د سريع ودي او 

ې ټلواله ئښودل، د اوم ثور دوهمه كودتا چي شمالي و

گي مأموريت ړى جنگځ نيمته ورسوله، د روسي فوارگ 

كي د مجاهدينو په الس د يوه  بشپړول او په افغانستان

دا ړه شو، ورپه غاړېدو مخنيوى اسالمي حكومت له جو

ېر د اسالمي څكودتا هم د مسكو د مخكنيو اقداماتو په 

يو بل غبرگون وو، يوازي په  مسكوړاندي د نهضت په و

ځل د مسكو د اوامرو تنفيذ دا دومره تفاوت سره چي 

بلكي دا مأموريت ړه نه وو يوازي د كمونيستانو په غا

پارل شو چي د مسكو په ې ته وسجبهې داسي ائتالفي يو

 و، تهران پلووهدايت، د ايران په وساطت او د مسكو پلو

 .ځته شوى وورامنډون او غربپالو په گ

 اسالميېواد ې چي د هشوباعث ې دغه كودتاگاني د د

حقيقت دا دئ چې ړي، نهضت د مسلحانه مقاومت الر غوره ك

نه ږ موې، وسله واله مبارزه پر اسالمي نهضت تحميل شو

نه مو او گه گڼلو ې جود دځان دا اراده درلوده، نه مو 

په داسي ځان مو او شرائط ورته مساعد گڼل، ظروف 

پيل گټور ې موقعيت كي نه موندو چي د وسله والي مبارز

پرته مو ې خو له دې هيله من وو، نتائجو ته ئوگڼو او 

مشيت داسي وو  تعالى د هللاېده، بله چاره نه ترسترگو ك

ېواد د يو ږ د هې فريضه زموېره شوچي د جهاد هغه ه

ځوانانو په الس رااحياء شي چي له پېړيو ېر تنكيو شم

، دا جهاد د شوروي اتحاد د وه ېېره شوپېړيو راايسي ه

 ؛ځواكۍ بل ستر ړشي، د نمنتج زوال  په ۍپراطورامې سر

ښ تنگو تنگو هيبتناكو درو ته راك افغانستان؛ د امريكا
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پل سلف په د خچي  ېل شيښكړي كي گجداسي ې او په يو

 برخليك اخته شي. 

په اردو كي څون، پاڅه هم د نهضت وسله وال كه 

فعاليت او د رژيم د نسكورولو لپاره د مسلمانو 

عجول ځيني نتائج نه درلودل چي افسرانو تنظيم؛ داسي 

كال 9853او تلواري افراد ورته منتظر ول، همغه چي د 

ې ړه او په دړه نازله عملياتو سره موافق نه ول خو ز

دا عمليات به د ښايي چي ځولو ې د تأييد سر خوهيله ئ

ژيم به نسكور شي او دوى به هم ړي، ردوى هيلي ترسره ك

نتائج د خپل انتظار  ىكله چي هغوڅكي، د وۍ خوند واكمن

پل ې خسره ئې خالف وموندل نو له وسله والي مبارز

ېږل، پيغامونه ولټ ې پټ پړ، كابل ته ئمخالفت علني ك

ړي الر غوره ېدو او روغي جوپخال كې د له رژيم سره ئ

ځان ته د ې د كابل واكمنو په پيغامونو كي ئړه، ك

اصرار ې تأكيد او پيناوى كولو او پر وسله والي مبارزس

زلميانو كار گڼلو... ښتونكو ې د افراطي او ماجرا غوئ

چي ې موخه د حقيقت نفاق كتاب دغه مهال ليكل شوى، په د

څرگندي، د ې ښتني ئړي او غوكښانه روځالنده الر د ايمان 

ښتيني د نهضت رړي، كپه گوته ې ړي ئنفاق ماهيت او سو

 متوجهونو ته مسئوليتخپلو هغو ايماني ړي مخلص غاو 

ې په د، او ړه ولورپه غاپړاو كي  خطيرې چي په د ړيك

ېږي ې باعث كړني د دچي كومي ويناوي او كړي ې پوه كئ

 ړي.ډ كي سقوط وكډنچي انسان د نفاق په گنده 

دا كتاب هغه مهال نه يوازي په افغانانو او د نهضت 

په ليكو كي له پراخ استقبال سره مخامخ ړو د مبارزو غ

ي په تركيه كي ترجمه او په بلك ځلي چاپ شو؛څو او 

تصرفاتو سره خپور شو، خو متأسفانه ځينو ايران كي له 

څېره ليدله پله ې خپه هنداري كي ئې كتاب چي د دځينو 

د ړله، ې مخالفت ته مال وتېدو سره ئپرې كتاب او خله د

ېږل چي د جالد ې شكايت ليكونه ولنهضت هغو مشرانو ته ئ

ځان خالف ې د كتاب ئه ول، دا داؤد په زندانونو كي پرات

ښتل چي د نشر او توزيع مخه ې وغوگڼلو او له هغوى ئو

انجنير سيف ! دروند او مشر ورور شهيد ې ونيسي!!ئ

حكمتيار كي له ورور څ په ترد يوه ليك الدين نصرتيار 

توزيع منصرف شي، هغه دا كتاب ې كتاب له چي د دښتل وغو

ې ، ده ته ئېږوه ولتان دزنځاى ځواب سره يو د ليك له 
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ړئ، كه هغه مو د كوم شخص يا وليكل: كتاب مطالعه ك

په خالف وموندلو او د هغه توزيع مو ډلي ځانگړې 

ي وگڼله؛ مطمئن اوسئ چي حتمًا به و غير ضروراغيرمفيد 

د ې وروسته ... د كتاب له مطالعډډه كووتوزيع ې له ئ

نه ځواب دا وو: ڼو شهيد نصرتيار او نورو زنداني ورو

ې كتاب له طبعي او توزيع سره موافق يو بلكي يوازي د د

 .ړئكو توزيع اطبع ې ه ئپيمانچي په پراخه تأكيد كوو 

ځان په ضد موندلى؛ ې د هغو چي د حقيقت نفاق كتاب ئ

پله الر له اسالمي نهضت ې خد داؤد د اقتدار پر مهال ئ

ېدو الر پخال ك ې دړه، له حاكم ملحد رژيم سره ئېله كب

چي له كابل مثبت او په ړې ې وكڅي ئډېري هړه، ره كغو

ړه، ې نتيجه ورنه كڅو ئخو هړي ځواب ترالسه كپوري ړه ز

ډي او د هيلو څي شناوم ثور كودتا د دوى هړي د لوم

همدا دوى ول چي له كمونيستانو سره ړ، تحقق ناشونى ك

په داسي وخت كي ې ئسره ړه، له روسانو ړه وكې روغه جوئ

د هغوى په ضد شديد كي ېواد ټول هچي په ړ اوربند وك

جنگ روان وو، او له دوى پرته هيچا د داسي ننگين 

، د مسكو په وينا او د واوربند ستر پېغور نه منل

ځته وطن پلورى شمالي ائتالف رامنې ايران په وساطت ئ

گي مأموريت بشپړول او په جن يړگنيمد ځ ړ، د روسي فوك

س د يوه اسالمي حكومت د كي د مجاهدينو په ال افغانستان

د ې او په پاى كي ئړه واخيست، په غاې مخنيوى ئړېدو جو

ړه گرتيا وكځواكونو ملپه اشغال كي د صليبي  افغانستان

ې الندي له خپل ولس او د امريكايي افسرانو تر قومند

 سره وجنگېدل. 
ډ په مستقيمي الري د تگ كلك هود ايمان چي ته  وهغ

په تورو ته له انحراف او د نفاق ڼ لوري يښي او كلري، 

ې كتاب د دقيقي ېره لري؛ د دېدو وكندو كي له لو

 ښتنه كوو.ې سپارمطالع
 وهللا ولى التوفيق و هوالهادى الكريم

 اداره ميثاق ايثار
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 مقدمه

د )انسان( ؛ كله چي ځالنده مشعلدا د هدايت  ؛قرآن

گي ېلڅلور بسيرت( انساني )ړه بحث كوي نو د په ا

 ږدي: ې ړاندي ئپل مخاطب په وځوروي او د خان

اطاعت  مبرغپيايمان لري، د تعالى  : هغه چي پر هللامؤمن

وي، په آخرت او بياژوندون باور لري، پر خداى او ك

وي چي عمل باعث شې آخرت ايمان او د پيغمبر اطاعت د د

له منكراتو  ړي،ښېگڼو لوري ته بلنه وركصالح وي، د ې ئ

مانع شي، د حق او حقيقت مدافع وي، د ظلم او ظالم په 

ې وزلي او ي، د بړېږي، د مظلوم ملگرتيا وكړاندي ودرو

، صفا، وفا، امانت، صدقړه سوى ولري، د ړه زپه امحروم 

ټولو معنوي پاكي، پاك لمني، صبر، تقوى، احسان، او 

ې ئ څلي، روحپېې سوي، د ژوند اهداف ئمظهر  ښتونوارز

ښكلي، ې ې راسخ، اخالق ئئايمان ې مطمئن، ړه ئآرامه، ز

څه ته مينه ناك، د عالم هر ټولو مخلوقاتو سره د هللا له 

ټولو مخلوقاتو په سترگه كتل، د د آشنا او همسفر 

پل رب د علم، څه كي د خگڼل، په هر ښت هدفمن پيداي

ل له ده سره يو ټوچي  سيښي ليدل، داقدرت او حكمت ن

ځاى د هللا په عبادت بوخت دي او له ده سره يو هللا ځاى د 

ښكلي په ې څېرې چي د دڅه دي په لور درومي، دا هغه 

 ېږي.كي تر سترگو كځور ان

هغه چي نه پر خداى ايمان لري او نه پر آخرت او  :كافر

 وپيغمبرانله ې، حساب او كتاب، او مكافات او مجازات ئ

او مخالفت ره لوري ته بلونكو سحق او عدالت د او 

كوي، يا د بنده بنده وي يا د هوى او هوس، د ښمني د

ي ځور كانې په دښمن، باطل مدافع او د حق او حقيقت د

 ېگورو چي گناه، عصيان، بدكاري، ظلم، بڅوك هغه 
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و او لئفضاتجاوز، له ېرى او عدالتي، د نورو پر حق ت

انساني مكارمو انكار، د بدي او پليتي لوري ته ميالن، 

 ه لهو و لعب كي بوختيا، د هغه مشخصات دي. پ

د ړنو كي هغه چي په خپلو باورونو، انگېرنو او ك مشرك:

ې سره )شرك( او )اختالط( مرتكب شوى، ايمان او كفر ئ

د ايمان دعوى كوي خو په )عبادت( تعالى  ړي، پر هللاخلط ك

 د هللاټاكلي، ته شريكان ې هللا تعالى او )استعانت( كي ئ

نورو ته هم د احتياج ځي او گ نور هم لمانڅنر تتعالى 

پر الهي كتابونو د ايمان ادعاء كوي خو په ږدوي، الس او

 عمل كي كله د يوه دين او كله د بل متابعت كوي.

د كفر او ۍ اخته شوى، په بيمارتذبذب هغه چي د  منافق:

ځ د تردد ځ او مؤمنانو او كافرانو تر منايمان تر من

ېږي ځاى كې سره يو كي دئ، كله له د او تذبذب په حالت

ۍ خوا ته درومي، كله يوه ته د دوست هغه بلد او كله 

ې سره په صادقانه ېږي او كله بل ته، نه له دپيغام ل

پلو اغراضو بنده ېږي او نه هغه بل سره، د ختوگه ودر

په خوا ټوي او كله د بل په خوا كي لې د يوه دئ، كله ئ

ځ ټاكلى دريپلوه ثابت او  ياعتقادكي، نه له فكري او 

ې تگالره، له ټاكللري او نه له عملي او اخالقي پلوه 

موسم سره سم رنگ بدلوي، كله سره جامه واغوندي او كله 

ټگمار او دوكه مار كي شنه، له هر چا سره په خپل چلن 

  دئ.

هللا  د نزول او د رسولډلي د قرآن گمان مه كوئ چي دا 

ې د ، چي يوازي ئډلي ديې لړد حيات په دور پوري ت معلص

ې او گواكي اوس ئڼو كي موندلى شو، تاريخ په پاېر ت

گي ېلدا دئ چي دا بحقيقت عملي مصداق نه شو موندلى!! 

ې پوري به د زمانې، نن شته او تر قيامت لكه چي پرون و

په هر پړاو كي وي، تل به د )ايمان( او )كفر( متخاصمي 

د ې په خوا كي ئپه حال كي ومومئ او ښتي د نې جبه

 ه. ه)شرك( او )نفاق( جب

ڼا كي د و او بينو آيتونو په رمفصلد خپلو قرآن 

په ې څېړلي، هغه عوامل ئمميزات ډلي مشخصات او  يهر

ې كه له يوې نشأت كوي، گړتياوي ترځانچي دا ړي گوته ك

 اوښيي گوالى راڅرنږ ته د ايمان معنى او خوا مو

(، )شرك( او كفر) دې بيانوي له بلي خوا ئمقتضيات 
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ېلو شرائطو بېلو په بښيي، )نفاق( مشخصات او عالئم را

ډلي په ړه د هري په اېلو قضاياوو ېلو بكي او د ب

چي د دوى د ښيي پوهوي، او دا راځ مو تگالري او دري

گه له خپلو څناهداف او موخي څه دي، ځونو تگالرو او دري

او څه دئ ې ئمستمسك او نظراتو دفاع كوي،  وعقائد

پېښو، بري او ماتي په ښو او بدو څنگه؟ د ې استدالل ئ

گه وي، كوم معيارونه كاروي، چا ته څنې قضاوتونه ړه ئا

د بريالي په سترگه گوري او چا ته د نامراد او مات 

ړه ډلو په اټولو د دغو څه هم قرآن شوي په سترگه. كه 

ې د زيات ئ وټولتر ړى خو ډېر مفصل او دقيق بحث ك

څو په ړى، دقيقي معرفي ته زيات اهتمام ك منافقينو

 دالئلو:

 تر بهرني ې ئخطر او ضرر ښمن دئ، منافق كورنى د

تضعيف ونه له داخل گرنه يوازي دا چي سنښمن زيات دئ، د

ې متالشي كوي بلكي د ټه ئپه گښمن وي او د داو تخريب

چي د نفاق مهلكه ېږي كې باعث منافقينو نه پېژندا د د

 ړي. ري نورو ته هم سرايت وكاو خطرناكه بيما

 څېره د ې ښكلايمان او مؤمنانو ړني د د منافقينو ك

ڼي كي په كركجني، مخدوش او مغشوش بدعوت مخاطبينو ته 

د او شبهات پاروي او شكوك ړاندي كوي، د هغوى و

 ې منع كوي. مسلمانانو له ملگرتيا ئ

  مانع كېږي چي ې اكثرًا د دظاهر ى ډلي غولوونكد دغي

د خطر او ضرر د مخنيوي په ارتباط مناسب او  د دوى

تصاميم او تدابير ونيول شي، ساده لوح وگړي ېزمن اغ

ړوي، غولوي، د مسلمانانو په ليكو كي اختالفات راوال

ړباسي ې ته اهمدا ساده لوحان د نهضت قيادت او زعامت د

تساهل او اغماض  ،ړاندي له تسامحچي د منافقينو په و

ځي ځه گه په صف كي انضباط له منتوې ، په دكار واخلي

 ېږي. ځته كاو خپلسري رامن

 ړه دقيق كه د )مؤمن( او )منافق( د پېژندو په ا

په واك كي ونه لرو، نو له رياء كار، دوكه معيارونه 

مار او فرصت طلبو عناصرو د مخلصو مؤمنانو تشخيص به 

د نفوذ، مخكي تگ او د  راته گران وي، د فرصت طلبانو

وي، هغه  ءمجال به مهياېدو سد دوى د رليكو  زعامت تر

په الر كي ېدو د رسته چي جاه او جالل ړاندي درومي به و
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ږي چي هدف ېهر كار جائز گڼي او هغه به په شا تمبول ك

تعالى  پلو ايماني مسئوليتونو اداء كول، د هللاې د خئ

څلو اهدافو تحقق وي، رضاء ترالسه كول او د نهضت د سپې

څه كوي او نه د او منزلت ترالسه كولو هنه د مقام 

گه به ورو ورو د ې توپه دټه، زعامت توجه جلبولو ل

ځي چي نه اخالص لري، نه ېونهضت مشري د هغو په الس كي پر

ډله به حتمًا تعهد او نه د زعامت اهليت او كفايت، هغه 

هدف ته او  (منافق)ې كي ېږي چي په هغمتالشي ك

ړ تگ مجال ېږي او د لوك گڼلړي محترم )غيرمخلص( وگ

ترالسه كوي، په هغه صف كي به هرو مرو د نفاق مرض 

چي ېږي راپيدا كدا ذهنيت ې ړو كي به ئپه غېږي او خور

ني اايثار او قرباخالص، صداقت، دلته د پر مختگ لپاره 

ړه مالي، غومنافقت، فقط په ډه نه لري، ېز او ونڅ اغهي

ړ شو، ندي والړاي سره كولى شو وطلبځيركي او فرصت 

ړو مدارجو او مقاماتو ته ړو، او لوامتيازات ترالسه ك

 ځان ورسوو.

  گندي نه وي چي ايمان او نفاق سره څركه هغه پولي

ېږي او د ېرپولو تۍ كي له دغو په ناپوهېر به ډېلوي، ب

ځي، دا پولي بايد جوتي شي، د ېوډ كي به پرډننفاق په 

گند عالئم او څرښه بايد ځ سره كرايمان او نفاق تر من

پېژني، ې وښه او عالئم ئڅوك بايد دا كرولري، هر ښي ن

ښي څه دي او د نفاق نبايد پوه شي چي د ايمان مقتضيات 

، قضاوتونو او ځونوكومي، په كومو افكارو، اطوارو، دري

د نفاق په كندي كي ړو او سره د ايمان له پولي او ړنوك

مستقيمي الري  چي لهې ځلي انسان پرته له دډېر ځو، ېوپر

چي د ې پرته له دړى وي، او ې كډ ئد انحراف قصد او هو

ې وي، په ېدلټوكړه كي راپه زې عصيان او بغاوت اراده ئ

الري منحرف  سميله ېز الندي ۍ كي او د نورو تر اغې خبرب

ړي او په داسي كارونو الس پوري كږو الرو سر شي، او په ك

صف لري له ې ئړي او هم ك هتتځال ايمان د ې چي هم ئ

ړو، د ايمان گند معيارونه په واك كي وركڅرړي، بايد ك

ېږدو، آخري پوله ورته جوته ې مخي ته كگي ئېلباو نفاق 

ې هر مهال او په هر ڼا كي ئچي په ر ښيوړو، عالئم وروك

گالره ړني او تپل افكار، خپلي كځان، خگام كي خپل 

خوندي ېوتو وارزوي، كندي وپېژني او په هغوى كي له پر

 پاته شي. 
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په نامه يوه مختصره المنفقون( ) ديم الشأن ظقرآن ع

ونو كي آيتو جزوجامع او مې په ې سوره لري، د دسور

په څېړل شوي، گه ډېره دقيقه تونفاق او منافقين په 

د  صهټولو هغو آيتونو خالد  حقيقت كي دا جامع سوره

كي د نفاق او ټول قرآن چي په ږدي مخاطب مخي ته 

نفاق از  تد حقيقړه راغلي، قينو د معرفي په امناف

ې هر آيت او مستقلي ې سوركي د د كتابپه  ديدگاه قرآن

ې د نورو ې د عنوان په توگه غوره شوي او مطلب ئې ئفقر

ې كي تشريح او توضيح شوى، په دڼا ړوند آيتونو په را

ښود او مشعل دا كتاب د هغو لپاره الرتعالى  چي هللاهيله 

ړوب شي، د ايمان خ ېچين يله زالل د قرآنړي اړي چي غوك

د ېدو، او ډ كي له لوډنپېژني، د نفاق په مستقيمه الر و

وهللا المستعان  كي وي.امان منافقينو له ملگرتيا په 

 وهوالهادى الكريم

 حكمتيار

 هجرى شمسى 1336حمل  30
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 المنافقون

 ژندنه:پېې د سور

ې )المنافقون( دئ چي د سورې نوم ي سورې مباركد د

ې د ې سوريت اخيستل شوى، دا نوم د دړي آلومله 

آيتونه لري، له دوو  99مضامينو لپاره عنوان هم دئ،

ړي د لومې ئآيتونو فواصل ټولو آيتونو پرته د نورو 

ې )الكاذبون( ته ورته دي، شپږم او لسم آيتونه ئآيت 

د ېدلي، ( او )الصالحين( پاى ته رسپه )الفاسقين

چي د هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئاوآيتونو 

  .كي نازل شويځنيو كلونو مدني دور په من

ټول هغه آيتونه احتوى كوي چي  دا جامع سوره د قرآن

په حقيقت  ړه راغلي،د نفاق او منافقينو د معرفي په ا

نه دي چي آيتونه داسي يولس عنوانو 99ې ې سوركي د د

 . ټووكي ول قرآنټول په ې بايد شرح او تفصيل ئ

چي منافقين د نهضت ړي آيت كي ويل شوي په لوم

ډېر تأكيد سره په ټه كي وي، په لتقرب مشرتابه ته د 

ې مخلص دي، د دښتيني او ادعا ء كوي چي ايمان لري، ر

ته قسمونو كلكو ړو او پاره مؤكدو لوادعاء د اثبات ل

او  ې دروغجنهادعاء ئاسي حال كي چي د ، پهړيپناه و

  .پاره ديې د مسلمانانو د غولولو لقسمونه ئ

دوهم آيت وايي: منافقين له خپلو مؤكدو او مكررو 

ې سره له په همداستفاده كوي، په توگه ډال قسمونو د 

دفاع كوي، د مؤمنانو د غولولو ړنو خپلو منافقانه ك

ځان ته آواروي، د دوى په ليكو كي د نفوذ الر څه كوي، ه

پل موقعيت مضبوطوي، خپل هر ځ كي خو په منمؤمناند 

په ې قسمونو همدځ د ه دريمنافقانكركجن عمل او هر 

ژغوري، د  ې ځاناو محاسب ېمرسته توجيه كوي، له مؤاخذ
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او ږي چي كمعقل ېباعث كې دوى همدا عدم مؤاخذه د د

د منافقينو ړي او ساده لوح افراد هم د دوى تقليد وك

گه منافقين هم په ې توپه دړي، ځ او تگالره غوره كريد

گ ې الر له تپه دډډه كوي او هم نور خپله د هللا له الري 

 منع كوي. 

خصلت ته گوته نيسي چي په ې آيت د منافقينو دېيم در

ېرته د كفر لوري مكرره توگه د ايمان ادعاء كوي او ب

ذب د تردد او تذبځ ږي، د كفر او ايمان تر منېښويته 

 وپه حال كي وي، كله د ايمان الر غوره كوي او د مؤمنان

كفر الر اختياروي او د د ېږي او كله په خوا كي ودر

پيغامونه ۍ كافرانو خوا ته درومي، كله يوه ته د دوست

په خپلو ژمنو او ې سره نه له دېږي او كله بل ته، ل

او نه له هغه بل سره صادقانه ملگرتيا ېږي تعهداتو ودر

ې لپاره ئړو د خپلو اغراضو بنده دئ، د الس ته راو كوي،

په ڼي او كله د بل گټور گېدل گ كي ودرڅنپه كله د يوه 

ښه ۍ نښياراو هوۍ گ كي، همدا اسلوب د خپلي زيركڅن

ړو لوريو كي په دواټول غولولى او گمان كوي چي بولي، 

داسي حال  پوري موقعيت برابرولى شي، پهړه ځان ته په ز

ې سره په دښه ده، نۍ سفاهت او ناپوهد دوى د دا كي چي 

ړو خواوو كي له السه پل حيثيت او اعتبار په دواخ

او خپل  ټول وغولويپاره څوك نشي كولى د تل لهيوركوي، 

 ټ وساتي. پټولو منافقانه ماهيت د تل لپاره له 
پېژندا لپاره دا ښه د منافقينو د كي آيت څلورم په 

چي د منافقينو ظاهر  ږديږ مخي ته ښوونه زموالر

باطن ښايي چي ې گېرې داسي انغولوونكى وي، له ظاهر ئ

ي وينا او جالبښه وي، د دوى مرتب ظاهر، ې هم به ئ

گمان نه څوك دا غولوونكو اداگانو ته په پام سره هي

ېوتي وي، له ډ كي پرډنكوي چي دوى به د نفاق په گنده 

، له هر او جبون ديډارن پلوه ذليل او سپك دي، معنوي 

په خالف گڼي، نه په خپل ځان ېږي او هغه د ېرږ وړ غلو

ثابت ژوند كي كوم سپېڅلى هدف لري نه كوم واضح او 

ځ من ېېوال ته تكيه شوگالره، داسي دي لكه دځ او تدري

ځاى ټي، چي له استناد پرته نشي كولى پر خپل سخالي 

اسالمي صف اصلي او تر هر بهرني ډله د ړ پاته شي، دا وال

ه ښوونښمنان دي، مسلمانانو ته الرښمن زيات خطرناك دد

ې كي بايد زيات كېږي چي له دوى سره په خپلي معامل
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محتاط وي او د دوى د خطر دفع كولو لپاره الزم تدابير 

 ونيسي.
او شپږم آيتونو كي لولو چي منافقين هدايت ځم په پن

ي په غرور او دعوت شلوري ته اصالح نه منونكي دي، كه د 

واب وركوي، له الهي مغفرت محروم دي، ځكبر سره د رد ت

د مغفرت  معلصهللا  حتى د رسولړه په اښونكى رب د دوى بخ

 ښتني دعاء نه قبلوي. غو
ښوونه كوي چي د منافقينو يو بل ږ ته الراوم آيت مو 

ټولو حقيقت باور نه درلودل دي چي د رزق د ې خصلت په د

ي دي، د خپلو په واك كخزانو كلياني د هللا تعالى 

بندگانو د رزق او روزي ضامن دئ، دوى د مخلصو مؤمنانو 

اقتصادى  مشكالتو او داسي انگېري چي كه له ماليړه په ا

ېل د مسلمانانو له ليكو به ب نو و سره مخامخ شيمحاصر

  ه الس واخلي.ې بمبارزشي او له 
چي شوى و دا خصلت په گوته منافقينپه اتم آيت كي د 

چلن د ې په سپكه سترگه گوري، له دوى سره ئمؤمنانو ته 

د دوى معيارونه ړه د عزت او ذلت په ادئ، ايمان منافي 

 د الهي معيارونو مغاير معيارونه دي. 
دئ  متوجهو ته خطاب مؤمنانڅه هم په نهم آيت كي كه 

ته د دوى چي مال او اوالد ې ښتنه شواو دوى ته سپار

ړي، غافل نكاد او ذكر له ي تعالى بايد دوى د هللااهتمام 

و په نفاق او منافقينچي دلته بحث د ې كبله خو له د

ې دې، له ې ضمن كي راغلپه همدښتنه پارړه دئ او دا سا

چي د هللا له ذكر غفلت، له مال ېږي په واضح توگه معلوم

 دا عالقه له هللا او اوالد سره افراطي عالقه، دومره چي

نفاق عالئم او د  سره تر محبت زياته وي، دا د تعالى

 منافقينو مشخصات دي.
ښتنه په لسم آيت كي هم د هللا په الر كي د انفاق سپار

د هللا په الر كي قرباني د ايمان له  ښييچي مومو، 

د نفاق او ۍ ډډه كول قربانې مقتضياتو او له د

 . ئدخصلت منافقينو 
تتمه ده دا الهي ارشاد ې په يولسم آيت كي چي د سور

 ه مومو چي پر قضاء او قدر ايمان پر هللاخپلي مخي ت

ې باوري د ړه بې اد ايمان مهمه تقاضا او په دتعالى 

 . ښه دهنفاق ستره ن
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 يې دي: گواهكله چي منافقين تا ته درغلي ويلي ئ -1

داسي حال  پهې، يقينًا ته حتمًا د هللا رسول يچي وركوو 

ې او هللا گواهي وركوي ېږي ته د ده رسول يهللا پوهكي چي 

 .جن ديدروغ يقيناً چي منافقين 

و ته په عامه توگه آيت چي منافقين كمبار دا -(1)

ډلي )عملي او اعتقادي ړه كوي او د دوى دوااشاره 

په  يمعرفد دوى د لب امهم مط( احتوى كوي څو ينمنافق

 : ږ مخي ته ږديړه زموا

ايمان ادعاء كوي، خو په د پر تأكيد سره شپه ب

 ّـهللا  د رسول، حقيقت كي ايمان نه لري او دروغ وايي

له ې ئته به ورتلل او د هغه په حضور كي به مالقات 

قسم او په داسي حال كي چي پرته تمهيد او  ېكومي مقدم

چي د خپل  څ ضرورت نه ووهيبه ې ته دړي ته او او لو

ې ويل: د خاصو موخو لپاره به ئ ؛ړيڅرگندونه وكايمان 

ې په دې، او ږ گواهي وركوو چي ته د هللا پيغمبر يمو

كار ډېر تأكيد كوم ضرورت پرته له له ې ي كي به ئگواه

د دوى ادعاء او هللا تعالى ړلو، ې خوقسم به ئاو اخيستلو 

روغجن بولي، دلته يوه ده گڼي او دوى اعتبار ېگواهى ب

ينو منافقد ې كي ئضمن په ې چي وټكي ته اشاره شظريف 

د چي انسان كله  :گهې تويو خصلت په گوته شوى، په د

ومي گناه او جرم اراده په ي يا د كمرتكب ش جرمكوم 
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ټولو له او  يموضوع كاماًل مخفڅه هم ړه كي ولري، كه ز

ې سره سره داسي ې خبر نه وي، له دڅوك ترپټه وي او هي

ې خبر وي او د ده له نور به هم تر يگېري چي ښايان

چي ده په ي پوه شوي وڅه په هغه ې او حركاتو به څېر

پټ ساتلي، ه كي ړپه خپل زې ئړي او يا خفا كي ترسره ك

ځان وو كي وينا پهې د ده دا احساس او انگېرنه ئ

گڼي لكه ړاندي داسي په وځان د نورو څرگندوي، دى خپل 

 محكوميتد ده د ړاندي چي يو مجرم د داسي قاضي په و

شواهد چي د خپل برائت ړي له ده غوااو وي صادره فيصل

ې ړي چي دا جرم ئړه وكړي او يا لوړاندي كو او اسناد

پرته او او تمهيد  ېځكه له كومي مقدمړى، نو نه دئ ك

يت هم له ده دا ړه كوي چي وضعلوداسي حال كي  په

ضمير او وجدان د ده رواني حالت او د ښتنه نه كوي، غو

چي په مؤكدو قسمونو سره مخاطب ړباسي ې ته اې دئفشار 

خو ړي، تقاعد كممتيقن او برائت او معصوميت خپل  په

پين او لمن ې سړى، الس ئك يې نه وجرم ئ چي كومڅوك هغه 

ې شوى او د كوم جرم د ږدته نه وي نگناه پاكه وي، ې ئ

سره  وې له نورئاحساس ړى، دا ې نه وي كئارتكاب قصد 

داسي انگېري چي نور به حتمًا  ،ښييځان ېدو كي په مخامخ

ې تصور كوي چي مجرم نه دئ، ولي به ئړه داسي د ده په ا

ې ژر به ئوي  ېړكې ئحيانًا اشتباه گنهگار گڼي، كه ا

دا ضرورت نه احساسوي چي د مقابل لوري اشتباه رفع شي، 

 پناه يوسي. ړي ته د اقناع لپاره لو

وركوو ته  يگواه)ې وينا چي له د منظورو منافقيند 

 معلصهللا  دا نه دئ چي واقعًا د رسول (ېحتمًا د هللا پيغمبر ي

چي ستا په ويلي ې نه دي په رسالت ايمان لري، داسي ئ

ې ته چمتو يو چي ستا له ړى او دراوايمان مو رسالت 

په حقيقت كي د دوى ، وړكوهداياتو او ارشاداتو اطاعت 

گه ورته ې تودي د هغو گواهي ته ورته ده چي په گواه

 ې:اشاره شو

ع ْن ص ْفو ان  ْبِن ع سَّال  اْلُمر اِدىِّ أ نَّ ي ُهوِديَّيِْن ق ال  أ ح ُدُهم ا 

ِّ ن سْأ ُلُه ف ق ال  ال  ت ُقْل ل ُه لِ 
ص احِبِِه اْذه ْب ِبن ا ِإل ى ه ذ ا النَّبِى

ٌّ ك ان ْت ل ُه أ ْرب ع ُة أ ْعيُن  
ٌّ ف ِ نَُّه ِإْن س ِمع ن ا ن ُقوُل ن بِى

ن بِى

 
َّ
ف س أ ال ُه ع ْن ق ْوِل هللاَِّ ع زَّ و ج لَّ ) و ل ق ْد آت يْن ا  ّـف أ ت ي ا النَّبِى

ال  ُتشِْرُكوا ِباَّللَِّ  » ّـس ى ِتسْع  آي ات  ب يِّن ات ( ف ق ال  ر سُوُل هللاَِّ ُمو

ش يًْئا و ال  ت ْزُنوا و ال  ت ْقُتُلوا النَّْفس  الَِّتى ح رَّم  هللاَُّ ِإالَّ ِباْلح قِّ 
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و ال  ت سِْرُقوا و ال  ت سْح ُروا و ال  ت ْمشُوا ِبب ِرىء  ِإل ى سُْلط ان  

ُتل ُه و ال  ت ْأُكُلوا الرِّب ا و ال  ت ْقِذُفوا ُمحْص ن ًة و ال  ت ِفرُّوا ِمن  ف ي قْ 

الزَّحِْف ش كَّ شُْعب ُة و ع ل يْكُُم اْلي ُهود  خ اصًَّة أ ْن ال  ت ْعُدوا ِفى 

ٌّ. ق ال  «السَّبْتِ 
 ». ف ق بَّال  ي د ْيِه و ِرجْل يِْه و ق اال  ن شْه ُد أ نَّك  ن بِى

. ق اال  ِإنَّ د اُود  د ع ا هللاَّ  أ ْن ال  «ي ْمن ُعكُم ا أ ْن ُتسِْلم ا  ف م ا

ٌّ و ِإنَّا ن خ اُف ِإْن أ سْل ْمن ا أ ْن ت ْقُتل ن ا 
ي ز ال  ِفى ُذرِّيَِّتِه ن بِى

 ى ذترمرواه ال  اْلي ُهوُد. ق ال  ه ذ ا ح ِديٌث ح س ٌن ص حِيحٌ.

دوو يهودانو يوه  چي دروايت دئ  ّـ صفوان بن عسالله 

پوښتو، ې وچي تر ورشوې نبي ته دچي ځه رابل ته وويل: 

ږ چي موېدل ې واورې ويل: هغه ته نبي مه وايه، كه ئوئ

دوه(  ېبه ئۍېر حيرت او خوشحالډ)له ته نبي وايو نو رو

 ته ورغلل، نو د هللا ّـړه رسول هللا ، دواشيڅلور  سترگي

ُموس ى ِتسْع  آي ات  ب يِّن ات ( ) و ل ق ْد آت يْن ا ې قول د دتعالى 

وفرمايل: له هللا سره  ّـښتل، نو رسول هللا پوې وئړه په ا

څه مه شريكوئ، زنا مه كوئ، هغه ژوى مه وژنئ چي هللا څ هي

ډي مه غال مه كوئ، كو، مگر په حقه ړيژل حرام كې وئ

ژني، ې وگناه كوم واكمن ته مه بيايئ چي وئې يو بكوئ، 

ښتئ، لمنه مه تورنوئ، له جگړي مه تسود مه خورئ، پاك

په  ې يهودانو)دلته شعبه شكمن شوى( او پر تاسو ا

 !ېرى مه كوئې كي تگه دا فرض شوي چي په شنبړې توگځان

ږ ې ويل: موړې او وئښكل كپښې ړو د ده السونه او نو دوا

څه مو له ې فرمايل: نو ې، وئشهادت وركوو چي ته نبي ي

ړې دعا ك ّـداْد ې ويل: وئې منع كوي چي مسلمان شئ؟ د

ږ ده چي تل دي د ده په اوالد كي يو نبي وي، او مو

 ږو چي كه مسلمان شو يهودان به مو ووژني. ېېرو

يوه جدي  ړهپه اې روايت ته مو پام وي چي د دې د

ِتسْع  آي ات  ) ّـد موسى  مالحظه شته او هغه دا چي قرآن

  گڼي. ې جز( د عصا او يد بيضاء په شمول نه معب يِّن ات  

ړه د مؤمنانو ې اراشئ د منافقينو دغه وينا په همد

ړاندي په و معلصهللا  د رسولړو، قرآن له وينا سره مقايسه ك

قالوا  صادقو او مخلصو مؤمنانو وينا داسي بولي:د 

 ړ. ېدل او اطاعت مو وكواموورې ويل: : وئسعمنا و اطعنا

ژور توپير تر ځ صريح او ړو ويناوو ترمنې دواد د

ې جدي او ې مجرده ادعاء ده او بله ئږي، يوه ئېترگو كس

 .تعهدژمنه او صادقانه 
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د ايمان په دعوى كي د منافقين فرمايي چي  قرآن

 قصد لري:ې خدع

     

   

    

   

    

                                                     

  1-3البقره:

پر پر هللا او د آخرت : وايي چيي د داسيځيني او د خلكو 

له  ،دوى مؤمنان نه دي چيى، حال دا ځ مو ايمان راوړور

پرته بل ځانه خدعه كوي، خو له هللا او له مؤمنانو سره 

 .پوهېږيى، خو نه لڅوك نشي غولو

په هللا او آخرت ايمان لرو وايي  چيدي  ډېر خلك داسي

 يڼگځان مؤمن  چيدي  ډېر بيا داسيخو ايمان نه لري او 

ې له ظاهرى ته ئ چي ځيني بيا داسي او يخو مؤمنان نه د

و خ ،پرې كوې د مسلمان گمان ءاو قبا ءعبا حالت او

ادعاء دئ، په ايمان نه  چيځكه مسلمان به نه وي، دا 

، ءاو قبا ءعبا ،په لباسنه په هيلي او تمناء او نه 

و لكن هو ما وقر في  يو ال بالتحل يليس االيمان بالتمن

په په تمناء دئ او نه القلب و صدقه العمل: ايمان نه 

ړه په ز چيڅه دئ  او ظاهري لباس، بلكي هغه داسي ېحلي

ې ئپه شته والي ې تصديقوي او اى نيسي او عمل ئځ كي

 ي.شهادت وركو

دوى هم له هللا سره خدعه كوي، هم له مؤمنانو سره او 

دوكه  څوك نشي پرته بلځان ځان سره، خو له پل هم له خ

او توجيه  يپاره مذهبگناه ل هري كولى. دوى د خپلي

دئ لكه له هللا سره  ې داسيدا كار ئ ،يړوجو ېحيل يشرع

دعه او دوكه، له مؤمنانو سره هم خدعه كوي، د هغوى خ

په ، خو يپه سينه وهږه د ايمان او اخالص تي په وړاندي

 چي پاره، هللا تعالى فرماييدروغو او د دوى د غولولو ل

څېر خلك په ځان ځان او د  خدعو سره يوازي په دې

 چيې شعوره دئ ډېر ب، مؤمناننه ى شي، نه هللا او لغولو

  پل مقصد او منزل ته ورسوي.ې خدا خدعه به ئ كوي گمان

 : همدا راز فرماييقرآن 
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  93البقره: 

: ايمان مو له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي كله چياو 

ښه شي؛ گوپه لور پلو شيطانانو خ كله چي دړى، خو راو

په ) هسيخو  ، موږله تاسو سره يو اً يقين : موږوايي

 نكي يو. وهو ملنډي (ىدو

ځان د  ټولني كيپه هري ، يڅېره بدلوپله دوى تل خ

گرتيا ، له هر يوه سره د دوستي او ملڅېر كړيپه دوى 

گرى، چا دوست وي نه ملنه د  په حقيقت كي، خو خبره كوي

په وخت وي، د مؤمنانو د برياوو  ټه كيپه لپل غرض د خ

 : موږه واييډېر تأكيد سرپه د دوى خوا ته راشي او  كي

شيطانو له  ېد كفر د جبه چيړى!! خو هم ايمان راو

پل كفر او خد  چيدا  ښه شي نو نه يوازيگومشرانو سره 

څه گ او ډ وركوي بلكي د مؤمنانو خوا ته تډا ۍې ايمانب

وهل  په دوى ملنډي پاته كېدل هسي گ كيڅنپه وخت د دوى 

واوي ړه خدواكولى شي سره  په دې چيكوي  گڼي. دوى گمان

په ، خو له هر يوه امتيازات ترالسه كړياو  دوكه كړي

مناسبه او عمل منافقانه هللا تعالى د دوى د  حقيقت كي

ې وك ئوك پرې باور نه كوي، هيڅزا وركوي، هيڅسورته 

ې اعتباره او بپك وك د ذليل، سڅ، هر گڼيپل دوست نه خ

 گوري. گه ورته په سترانسان 

خپل ايمان د  دشي كولى چي منافقين ندا دئ واقعيت  

ې خوا ړي، له يومؤكده وينا وكړه دروغجني ادعاء په ا

ېږي، له بلي كمانع خپل رواني حالت او باطني كيفيت ې ئ

ږدي داسي ېې ته نه پرې دئړني او مواقف منافقانه كخوا 

 دئ، خو د دوىاو واضح  څرگندې ئكذب چي ړي ادعاء وك

پلو ه، هغوى د خډول دد كفر له مشرانو سره بل معامله 

كولى شي چي لري  شواهدكي داسي ې اعمالو په توري دوسي

په  ۍايمان ېكفر او بپل ړي او هغوى د خوكې استناد پر

پل اخالص او صداقت په خ د كفر جبههد ړي او ړه مطمئن كا

ړاندي د دوى په وې كبله د هغوى ړي، له همدړه باوري كا

آيت ې له دوي، م أتوسره تأكيد له لهجه بدله شي او 

له چي چي د منافقينو د وينا اسلوب داسي وي ېږي معلوم

كولى شو د دوى په باطني خبث او منافقت پوه ې مخي ئ
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ډلي بارز مشخصات ې دوكه د ددروغ، تقلب، خدعه او شو، 

 دي.

  فرمايي:ړه ې اپه د قرآن

   

   

   

    

   

 30محمد:  

حتمًا ې ښيو چي بيا به ئحتمًا به دوى درو وړاو كه وغوا

ې د وينا له طرز ئبه ې، او هرومرو پېژنڅېرو له خپلو 

 ېږي.پر عملونو پوهې او هللا ستاسو پېژنڼي واو ب

د پېژندو درې  د منافقې مبارك آيت كي په د

 :معيارونه په گوته شوي

  :م او آثار. ئعالد نفاق  څېرو كيد دوى په الف 

  :ې كي د او د وينا په لحن او لهجطرز په بيان د ب

 ښي. نفاق ن

 ړني.ك ج: منافقانه 

او د وينا په لحن او طرز په بيان كي د قرآن په 

تفصيلي ړه په اړنو ښو او هغو كند ې كي د نفاق لهج

باورونو نشأت كوي، د دغو  منافقانهشوي چي له بحثونه 

گه او ښه توپه هنداري كي كولى شو په څېړنو بحثونو او 

ښو او ې له نڅېروپېژنو، خو د ۍ سره منافقين په آسان

ړل څېښووني نه دي پېژندو علم او الرعالئمو د دوى د 

نو د منافقينو د پېژندو دا ښتى غو تعالى كه هللاشوي، 

 ې د قرآنښووني به ئداسي الرو اڅېړلى وو ې هم ړخ به ئا

ې مكار چي له مخي ئ ېو ېړته په واك كي وركمخاطب هر 

د خاص خو پېژندى شي ۍ ژر او په آسانو رياكار منافق ا

 دي ښودلي. ښي نه دا عالئم او نې له كبله ئحكمت 

د وينا منافقانه مالك د پېژندو دوهم  ومنافقيند 

 ونهاو تحليل ، قضاوتونهېتبصرد دوى ، ئڼه دطرز او ب

په وخت تصميم ړي او ېكاو كي، د پرړپړاندي و جنگتر 

په ښتو پر مهال، د بري او ماتي ښمن سره د نكي، له د

ې مقابلسره د دښمن  ضعيفاو ځواكمن دښمن كي، له صورت 

چي خپل هر ړه صورت كي، د هغو مخلصو مؤمنانو په اه پ

توان طاقت ټول په او په الر كي وقف كوي او تل څه د هللا 
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چي ړه انانو په امسلمكي وي، او د هغو خدمت د اسالم په 

څه په ږ پاره لۍ لاو د قربانېستمن دي نې وزلي او ب

، د الندي كچي ړهپه اقيادت مشرتابه او  دواك كي لري، 

د ياغي او په باب او  ومطيع افرادپه ارتباط، د ړو غ

د دوى له  و دغو مواردو كيپه ټول …ړه اړاندو په سرغ

ې په د پېژندى شو، قرآنې او لحن قول د دوى منافقت لهج

  ړې دي.ښووني كږ ته كافي الرړه موا

چي هللا گواهي وركوي ړي آيت كي ويل شوي په لومې د سور

 ومنافقيند پيغمبر عليه السالم چي منافقين دروغجن دي، 

 ړه فرمايي: خصلت په اې د د

  ّـ ع ْن ع بِْد هللاَِّ ْبنِ ع ْمر و
ِّ
أْرب ٌع م ْن ُكنَّ ِفيهِ  »ق ال   ّـع نِ النَّبِى

ك ان  ُمن اِفقًا خ اِلصًا، و م ْن ك ان ْت ِفيِه خ ْصل ٌة ِمْنُهنَّ ك ان ْت ِفيِه 

خ ْصل ٌة ِمن  النِّف اِق ح تَّى ي د ع ه ا : ِإذ ا اُْْتِمن  خ ان ، و ِإذ ا ح دَّث  

و ا خ اص م  ف ج ر  (( متفٌق ع ل يِْه ك ذ ب ، و ِإذ ا ع اه د  غ د ر ، و ِإذ  

 مسلم نهأ وزعم وصلى صام وإنفى رواية مسلم 

وفرمايل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله عبدهللا بن عمرو 

گوني )خصلتونه( داسي دي چي په چا كي وي بشپړ څلور

په هغه څلورو يو وي منافق دئ، او په چا كي چي له دغو 

چي ږدي: كله ې ې ئغه چي پركي د نفاق يو خصلت دئ، تر ه

چي خبري كوي دروغ كله امين ونيولى شي خيانت كوي، 

ړه كوي او كله چي شخ، غدر كويړي وايي، كله چي وعده وك

مسلم په روايت كي دا هم د پكي سپوري وايي. او س

ځان پر خپل ځ كوي او ژه نيسي، لمونڅه هم روراغلي: كه 

 چي مسلمان دئ. ړىې دا گمان كئ

ځ يووالى د عمل تر منقول او ، ېعقيد چي د گهڅنلكه 

ړنو تر وينا او ك ،ېعقيدد ايمان مهم شاخص دئ همداراز 

مسلمان ي ښه ده، واقعلويه ننفاق  دتناقض او  تضادځ من

چي په ژبه څه مصداق وي، ې د وينا هغه دئ چي عمل ئ

څه مصداق وي چي ې د هغه ئړني كې كوي، وايي عمل پر

څ صداقت ړه هيپه اڅه د هغه فق مناخو ې لري، باور پر

ې د ده وينا او ادعاء ، عمل ئې وايينه لري چي ژبه ئ

 .تكذيبوي
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ډال په توگه نيولي، نو د ې د يوه خپل قسمونه ئ -2

چي څه بد دي چي هغه ړه، يقينًا ډډه وكې ئ هللا له الري

 دوى كولو.

 ووني دا دي:ښالر آيت مباركې د د -(2)

 دروغجنه گواهي قسم گڼل ۍ مؤكده د منافقينو مخكن

په قاموس كي د قسم  د قرآنچي ېږي ې معلومشوى، له د

څه قسم كول داسي دي معنى گواهي او شهادت دئ، په كوم 

څوك چي په هللا دي كول، ړانۀ هغه د شاهد په توگه ولك

ې دا ده چي هللا پر خپلي وينا شاهد ړه كوي معنى ئلو

گه سره ورته ړه توپبشپه نيسي، احناف شهادت او قسم 

پلوه او هم د حكم او گڼي، هم د معنى او مفهوم له 

پاره دغه آيت پلوه، د دوى د رأيي د تأييد لاعتبار له 

ڼي، هم د گېل ېل بقسم او شهادت بځيني خو كافي دئ، 

پلوه، حال دا له  اعتبارحكم او پلوه او هم د معنى له 

د دغه صريح آيت خالف ده  نه يوازي د قرآنوينا دا چي 

دا دئ گوي، ړخ نه لو سره اآيتونېر نورو ڼ شمگبلكي له 

ڼل گگورئ چي دلته شهادت او قسم مترادف او هممعنى 

 شوي.

  ډال د يوه دلته ويل شوي چي منافقينو خپل قسمونه

ړه، يقينًا ډډه وكې په توگه كارولي، نو د هللا له الري ئ

 چي دوى كولو.څه بد دي چي هغه 

متوجه څېړو نو وځاى كه دا آيت له مخكني سره يو 

ړي او قسم سره چي د منافقينو مؤكد كالم له لو ېږوك

چي له خپل قسم يو دا ده ې مترادف گڼل شوى او موخه ئ

ډال سره د بل ك په گه چي خلڅنلكه ړي، ړ كډال جو

په قسمونو سره هغه اعتراضات بريدونه دفع كوي دوى هم 

ځونو ړنو او منافقانه دريدفع كوي چي د دوى پر بدو ك

ړل آيتونو كي قسم ته پناه وېر په گڼ شم د قرآنېږي، ك

څرگند خصلت گڼل شوى، منافقين د اسالم د منافقينو يو 

ې د يو او مسلمانانو په ضد خپل جنگ كي له قسمونو

ې په توگه استفاده كوي، په همدې ې او حربمؤثري وسيل

ړنو او ډال سره له خپلو منافقانه ويناوو، تبصرو، ك

لكه چي ې غولوي، پرمسلمانان او  دفاع كويځونو دري

 فرمايي: قرآن
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        :63التوبه 

چي ې نه دي، حال دا چي ويلي ئړه كوي لوپه نامه هللا د 

وروسته ۍ ي مسلمانلپخې، له ړې كئد كفر وينا يقينًا 

چي نه ه ې دړې كڅه ئڅه ه( كافران شوي او د هغه هېرت)ب

هللا او  چيې وې وجه دپه ې يوازي نيوكي ئېدل، او ورورس

ې توبه ړل، نو كه ئبرخمن كپل فضل دوى له خې پيغمبر ئ

په ې ړاوو نو هللا به ئې مخ واړه ورته غوره ده او كه ئوك

په ړي او په دردناك عذاب سره تعذيب كدنيا او آخرت كي 

 ې نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى. زمكي كي به ئ

ږ مخي ړه زمود منافقينو يو قسم او لوچي دلته گورئ 

ده چي د كفر ندي اې بپه دې ئړه ې، لوېښودل شواته 

ې په ضد ئد اسالم او مسلمانانو  او ېړې نه ده كوينا ئ

ځي، او داسي ې راچي د كفر بوى تر ينه دي ويلڅه داسي 

 هللاگندونه كوي، خو څرچي د دوى د كفر ړي ې نه دي كڅه ئ

لي ې ويڅه ئفرمايي: دوى دروغ وايي، يقينًا داسي تعالى 

 هېرتوروسته بۍ مسلمانله په هغه سره چي ړي دي او ك

ې رپچي نه دي ه ې دړې كڅه ئڅه هكافران شوي او د هغه 

ېر ډپه ضد ې د اسالم او مسلمانانو ښتل ئ، غوبرالسي شوي

ته هم نه ې منافقينو دېدلي، خو نه دي توانړي څه وك

په د راتلو او عليه السالم  پيغمبرد تعالى  چي هللاكتل 

ڼي گښېڅومره ېدو سره ځلې كي د اسالم د نور ې منورينمد

ې، له جهل، شرك او خرافاتو ړپه برخه كې ولس د د

د ې، شو يۍ بدلپه ورورې ړي ئگځي جپل منخژغورل شول، و

يوه ضعيف، كمزوري او نوم وركي قوم له سطحي د قوت، 

ېدل، نه يوازي د دغو ته ورسڅوكو ړو نوم لوېك عزت او ن
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عليه السالم  پيغمبرد پاس نه ساتي بلكي  ېرزوينوپالهي 

دوى تبلغيات،  ډك تبليغات كوي، دۍ ښمنپه ضد له د

په حقيقت كي د هغه ستر احسان يوه اعتراضات او نيوكي 

 پيغمبرچي د هللا تعالى او ناروا او ظالمانه بدله ده 

ى!! دوى ته دا په برخه شوله لوري د دوى عليه السالم 

ړوي نو هللا ې مخ واكه له توب، خو ړيچي توبه وكغوره ده 

په دردناك عذاب سره تعذيب په دنيا او آخرت كي ې به ئ

ې نه كوم دوست وي او نه كوم په زمكي كي به ئړي او ك

 مرستندوى.
   

   

     

  

 62توبه: لا

چي هللا او ړي؛ حال دا چي راضي مو كړه كوي پر هللا درته لو

ړي ې كچي راضي ئې حقدار دي ټولو زيات د دترې رسول ئ

 كه مؤمنان وى.

په نامه چي منافقين د هللا ځل بيا ويل شوي دلته يو 

ځانه راضي له چي مؤمنان ړي ې سره غواپه دړه كوي او لو

ې او ترې شوغلطي ه گندڅريا كومه ړي، ك خوشحالاو 

ي، يا د مسلمانانو د ړكې توجيه په قسمونو سره ئړي غوا

پل په خچي پاره قسمونه خوري اعتماد ترالسه كولو ل

 هللاايمان كي صادق دي او مسلمانانو ته اخالص لري. خو 

پر پر هللا او د هغه كه ړه فرمايي: په اد دوى تعالى 

او د هغه د  ځاى د هللاپه د خلكو رسول ايمان لرئ نو 

چي هللا او د هغه رسول ړئ ټوئ، هغه كار وكرسول رضاء ول

  ږي.ېې راضي كپر

   

    

                 

 57التوبه: 
دي، حال دا چي ډلي چي دوى ستاسو له ړه كوي پر هللا لواو 

چي ړي دي گندي؛ خو دوى هغه و ډليوى ستاسي له د

  ږي.ېېرو

چي ړه كوي په نامه لود هللا چي دوى به دلته ويل شوي 

ړي ډلي صادق او مخلص غگري او د دوى د د مسلمانانو مل

چي نه مسلمانان دي او نه د په داسي حال كي دي، 
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له مسلمانانو سره د دوى د يو گري دي، مسلمانانو مل

چي هغوى له مسلمانانو ب راښيي او وايي ېدا سبځاى ك

په چي د مسلمانانو ړي ړ كې ته اېري ددغي وږي، ېېرو

په نظر ه ړنه لري، داسي سو ځىږي، بل پناه ېخوا كي ودر

چي ورشي ځاى نه مومي ړي، بل داسي پناه وروچي ځي نه ور

د مسلمانانو له چي ړي ځان خوندي كښونو گوا او له هغو

 اسوي.ې احسزياتو برياوو ئ

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 

 ړل،ې نور منع كړه، د هللا له الري ئډډه وكې الري ئ

نور ډډه كوي او هم منافقين هم په خپله د هللا له الري 

نان دوى داسي انگېري چي كولى شي مسلماې منع كوي، تر

ړي وغولوي، د قسمونو په مرسته هغوى ته دا انتباه ورك

په خپلي ادعاء كي او د مسلمانانو ړه چي د ايمان په ا

د خلكو د ښتيني او مخلص دي، په خپل تعهد كي رړه په ا

ټه د رضاء په لټه كي وي نه د هللا تعالى راضي كولو په ل

سمي  ږه درومي او نور هم لهځگه د هللا له الري كاكي، نو 

ډېري بدي دي، دوى به تل ړني د دوى ك الري منحرف كوي،

 له الري هللاد ډېرو برخو كي داسي ومومئ چي د ژوند په 

په جهاد كي برخه نه ږو الرو درومي، عدول كوي، په ك

كوي، دوى ډه ډځه كي كسل وي، له انفاق اخلي، په لمان

 پهړي، ېر كڅپه ځان چي نور د څه كوي عمالً هې خوا له يو

له بلي خوا د دوى ړي، ځان ملگري كې د گ كي ئږو الرو تك

 بيماري په خپله نورو ته سرايت كوي، 

ټوي، له داسي وينا او عمل رضاء ل تعالى مؤمن د هللا

د منافق ېږي، خو ې ناراض كپر تعالى ځان ساتي چي هللا

صحيح او څه ورته وي، يوازي هغه  خپلو اغراضو بنده

ړي او كتأمين حط دنيايي اغراض چي د ده منېښي معقول بر

ه رجوع تښي، يوازي هغه مهال دين گواې ونه هوسايي ئ

ېدو كي چي خپلو اغراضو ته په رسې مني ړي ئېكاو پركوي 

 فرمايي: قرآنړي، د ده مرسته وك
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چي د چي د هللا او د هغه د رسول لوري ته وبلل شي او كله 

ډډه  ډلهيوه د دوى په څاړي ناړه وكېكپرځ دوى تر من

ځي داسي ورته راوي نو حق د دوى په لوري كوي، او كه 

 ښودونكي وي،ړه اېغاچي 

او د ايمان د چي پر هللا او پيغمبر خلك داسي دي ځيني 

په دعوى كوي خو ړاندي د التزام او اطاعت په ودين 

ښه او وجه ، د عدم ايمان لويه نحقيقت كي مؤمنان نه دي

او د هغه د رسول لوري ته تعالى د هللا كله چي دا ده ې ئ

او ډډه كوي نو ړي ړه وكېكپرځ چي د دوى تر منوبلل شي 

ې د هللا ړي او منازعات ئچاري، شخچي ږي ېچمتو كې ته نه د

د سنت مطابق ترسره او حل  معلصهللا  رسولتعالى د حكم او د 

 ړهېكپرچي د دين گه هغه مهال ړې توگځانپه و فصل شي، 

چي د هللا او پوه شي و كه گټو خالف وي، خځ او د دوى د دري

بيا له په حق كي وي نو ړه به د دوى ېكد هغه د رسول پر

پر ديني احكامو ته رجوع كوي او دين ړ انقياد سره پبش

وايي: داسي كسان  قرآن. او نصوصو استناد او تمسك كوي

د نفاق ړونو كي په زې يا ئڅو حالته وتلي نه دي: له 

ړه سره توأم دئ او د زشك ې ايمان له بيماري ده، يا ئ

غمبر ايمان پيپر خداى او گه صادقانه توپه له كومي او 

چي هللا او د ده رسول به ظلم ږي ېېرې ويا له داو نه لري 

ړه به عادالنه نه وي او د دوى حق ېكپرړي، د دين ې وكپر

 !!ړيبه تأمين نه ك

ه گڼي چي عتبارې اد هغه چا د ايمان دعوى ب قرآن

 عمالً د هللا دين ته منقاد نه وي، فرمايي: 

     

   

     

    

                                                                                             

 75النساء:

 ئې ايمان نه دئتر هغه  چيقسم په رب نو نه؛ ستا 

ځوي، بيا گرحكم ونه ړو كي شخ ځيومنپلپه ختا  چيړى ورا

گوالى ونه تنړونو كي پلو زپه خپه اړه  يكړستا د پرې

 په بشپړه توگه تسليم نشي. مومي او

تا په خپلو شخړو كي حكم  هللا! رسولې ي ايعني ترهغه چ

راضي نشي او په خپلو  په پرېكړيونه نيسي او بيا ستا 

، ړيانقياد ونكاو عمالً زړونو كي هيڅ حرج احساس نه كړي 
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ئې نشي  ءمؤمنان نشي بلل كېدى او د ايمان ادعا

د  چيږي ډېر وضاحت سره معلومېپه ې آيته قبلېدى. له د

 دي:  شرائط النديايمان د قبلېدو 

 .شخړي او منازعات شريعت ته محول كول 

  رضايت. پرېكړيپه هري د اسالم 

 دلښوېړه اغاعمالً ې او هر حكم ته ئ. 

 همداراز فرمايي:

    

   

    

     

   

    

    

     

 60النساء:

څه ايمان پر هغه هم كوي  گمان چيونه ليدل  آيا هغه دي

د تا تر  چيڅه پر هغه او هم  پر تا نازل شوي چيلري 

پاره طاغوت ته د تحاكم ل چيړي خو غوا ،يه نازل شومخ

له هغه به انكار  چيامر شوى ورته  چيورشي، حال دا 

ې ي سره ئتېروتن ژوريپه  چيړي او شيطان غوا يكو

  تېرباسي.

د منلو نه چا د ايمان دعوى د هغه  ې آيت له مخيد د

د طاغوت  چيڅوك راجع كوي،  طاغوت ته خپلي شخړي چيده 

په اړه د هغه پلو مشاجراتو او د خږدي ړه كمنۍ ته غااو

د ړى، ، شيطان دوكه كسخت تېروتىمني، هغه  پرېكړي

ې ځان ئپه ړ نه ده، حتى كه بار وتې د اعئ ىايمان دعو

پر پر قرآن ايمان لري او هم هم  چيوي هم  گماندا 

 ؛ېړته له طاغوت انكار ونك چيڅو . تر ونوابمخكنيو كت

  هللا تعالى ستا ايمان نه قبلوي.

 ښيي بلكيته را د ايمان حقيقت موږ دا آيت نه يوازي

پلو خلك د خ چيښيي، طاغوت هغه دئ د طاغوت معنى هم را

پاره ورته رجوع كوي، حاكم او قاضي فصل ل ړو د حل وشخ

په ماانزل هللا د دين مطابق نه دي او ې د دئ خو پرېكړي ئ

منقاد شيطان ته  ، طاغوت شيطان نه بلكيهللا حكم نه كوي

 اكم دئ.ح
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فرمايي چي منافقين په جهاد كي له برخي  قرآن

  :ډډه كوياخيستو 

    

   

   

   

    

    

   

     

                                                                                                                                    

 37التوبه: 

په هللا چي )وايي(  شي سوره نازلهداسي چي كومه او كله 

ړئ؛ ځاى جهاد وكپيغمبر سره يواو د ده له ړئ ايمان راو

او وايي ړي نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه غوا

ې راضي شول چي له ناستو سره وو. په دږده ېپرږ به: مو

ې مهر ړونو ئپر زاو ځو سره وي! ښ وپاتچي له وروسته 

  ږي.ېپوهنه  ځكهنو  گول شوىل

په الر كي تعالى  هللاد چي اسي سوره نازله شي چي دكله 

ږي، حالت د ېجهاد وخت راورسد جهاد حكم كوي، يعني د 

پر هر ړي، مال وتته چي مسلمانان جهاد ړي ې تقاضا وكد

ښتنه چي اوس نو د دين غوپوه مؤمن ته دا جوته شي دين 

په الر كي تعالى  هللاړو او د ې ته الس كچي وسلدا ده 

چي ې گورد منافقينو شتمن او توانمن به وږو، نو ېگوجن

ې په د، په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شيړي غوا

چي له شي پاته ېر وروسته څپه ځو ښچي د هغو ږي ېراضي ك

ېر جهاد ته مال څپه و ېړنو مجاهديندي، د مجهاد معافي 

په ځو ښ وپاتچي د وروسته غور مني ېپبلكي دا ړي، نه ت

ۍ او منافقت وجه دا ده ې همتې بد دقطار كي محسوب شي، 

او  گول شوىمهر لړونو پر زې په سبب ئچي د منافقتونو 

ې بدل شوي، دا عاجز دي. معيارونه ئېوهپپر حقيقت له 

په جهاد كي برخه شتمن او توانمن دي  چيې دوى سره له د

پوهي او زيركتيا ۍ كار ته د ې همتنه اخلي او همدا د ب

دوى معيارونه بدل شوي او دا چي د ځكه ، دا نوم وركوي

پوه ښيار او د معيارونو له مخي دوى هو قرآنچي د ځكه 

   ږي.ېپوهنه بلكي كمعقله دي او نه 

 ړه مؤمنان او منافقان داسي مقايسه كوي: ې اپه د
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 35ـ 33التوبه: 

پلو په خ؛ ځي ايمان لريپر ورپر هللا او د آخرت چي هغه 

ېدو( د )معاف ك كولوله ځانونو سره د جهاد مالونو او 

پوه ښه په دغو متقيانو ړي، او هللا غوانه درنه اجازه 

پر هللا او د چي ړي دئ. يوازي هغه كسان درنه اجازه غوا

په ړى او ې شك كړونو ئځي ايمان نه لري، زپر وررت آخ

 پل شك كي اللهانده او متردد دي. خ

 ووني دا دي: ښالر آيتونو مباركوې د د

  ؛ ځي ايمان لريپر وراو د آخرت تعالى  هللاپر چي څوك

پل سر او په الر كي د خچي د هللا چمتو وي ې ته تل به د

څكله له هي ړي، دا واقعي مؤمن بهجهاد وكپه بيع مال 

ېدو پاته كچي له جهاد د شا ته ړي تا دا اجازه ونه غوا

  ې.ړورك رخصت

  گار پرهيزالهي معيارونو كي واقعي متقي او په

ښه په حال د دوى تعالى  هللادي،  مجاهدينمسلمانان همدغه 

چي دوى له په اساس وايي پوهي او د همدغي  دئپوه 

 ښوي.ېدا نه خوپاته كته  شا هجهاد

په حيلو او بهانو كوي او ه ډډڅوك د به هغه له جها

 ي:دا دې ئ خصلتونهځيني چي سره به رخصت ترالسه كوي 

 ايمان نه لري،تعالى  پر هللا 

  آخرت باور نه لري،پر 

  ړه، د آخرت په اتعالى  هللاې شك دئ، د ړونو كي ئزپه

ړه، او د اسالم د په اد وعدو ړه، د هللا تعالى په ا

 او ،ړهپه احقانيت 

 شكونو كي متردد دي.پلو خ په 

او له جهاد به د ډډه كوي!! يعني منافق به له جهاد 
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 څه كوي!!رخصت ترالسه كولو ه
 همداراز فرمايي:

   

     

   

   

                                                                                                              

   37التوبه: 

سامان  (ړوند)اې ښتى نو حتمًا به ئې وتل غواو كه ئ

ڼلو نو گېدل كركجن وڅپاړى وو، خو هللا د دوى ورته تيار ك

چي له ناستو )ورته( وويل شو ړل او ې كئاو منصرف سست 

 ېنئ.ښسره ك

 ني لري:وښورڅو الدا آيت 

  په جهاد كي د برخي اخيستو اراده وايي كه منافقينو

پاره ضروري سامان ې د هغه لئدرلودى نو هرومرو به 

چي ژندى شئ ېپې هم يعني منافقين له دړى وو، برابر ك

جهاد كي نه د برخي اخيستو اراده لري او نه  پهوى هغ

چي كومو وسائلو او پاره يارى ورته نيسي، د جهاد لت

دوى ړي وسلو ته ضرورت دئ او كومه روزنه او تيارى غوا

ږي، ېپوهپه استعمال نه ې برخي ومومئ. د وسلو ې ببه تر

 !! ې راشيپرېره وپه ليدو سره پك ټود 

 ( جهادي سامان نه برابرول)او د  (والىتې نشد )اراد

په جهاد كي د برخي دوى ته لى هللا تعاچي ې باعث شو د د

په ې ټي ئړي او سستي او لپه برخه نه كاخيستو سعادت ور

پل چي د خږدي ېپرې ئې ته او د ړيشور او شوق بدله نه ك

گرو دا خبره ومني پلو منافقو ملپل شيطان او خنفس، خ

ې: له نورو ناستو كسانو سره تاسو هم چي ورته ويل ئ

  خلئ.په جهاد كي برخه مه اېنئ او ښك

د دغو منافقينو په مقابل كي مخلص مؤمنان داسي 

  ځوروي:ان

     

    

    

    

    

                                                                       

  16التوبه: 
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)پر چي پاره راغلل ې لچي تا ته د دپر هغو او نه 

څه نه ې؛ تا )ورته( وويل: داسي ړپاره كې( سپرليو ئس

په داسي حال كي ړم، )نو( پاره كې سپرچي تاسو م موم

چي ې غمه له دې، ېدټښكي خوې اوگو ئچي له سترترشا شول 

  ړي.ې كچي انفاق ئنه مومي څه داسي 

په جهاد كي برخه ړي چي غوايعني هغه هم مالمت نه دي 

ښتنه غوۍ يوازي د سورلعليه السالم  پيغمبرواخلي؛ له 

ږي؛ ېپر مخ وبهښكي ې اوړى شي نو ئچي ورنه ككوي، خو 

په جهاد كه د چي ستمن دئ ېچي ولي دومره نې حسرته له د

  ۍ هم نشي برابرولى!!پاره سورلو لبرخي اخيست
هللا او  لهچي ږي ېط منل كې شرپه دد دغو خلكو عذر هم 

د اسالم او  ږي وي،ې خواخوسره ئ پيغمبرله د هغه 

ړه ې زئې په داو ړي اغومسلمانانو بريا او برالسي 

په په جهاد كي د شركت سعادت ورچي ولي ناقراره وي 

 برخه نشو. 
ۍ ته الر كي جهاد او قربان گورئ چي دوى د هللا په

چي له مجاهدينو څوي هې تلوار لري، ايمان او احساسات ئ

خو واقعي  ړ شيگرونو ته والځاى د جهاد سنسره يو 

مانع ې مجبوريتونه او د وسلو او وسائلو نشتوالى ئ

ېږي او ې بهښكي ئچي اوځوروي ې دومره ېږي، دا حالت ئك

په واك كي ې ئ تأسف سره وايي: كاش داسي وسيله رېډپه 

 وى چي په جهاد كي له برخي اخيستو نه وى محروم شوى!! 

ېږي چي په جهاد كي له ې راضي كخو منافقين په د

 فرمايي: قرآنبرخي اخيستو معاف شي، 

    

   

                    

  36التوبه: 

پر او ځو سره وي! ښ وپاتچي له وروسته ې راضي شول په د

  ږي.ېپوهنه  ځكهنو  گول شوىې مهر لړونو ئز

چي ې گوريعني د منافقينو شتمن او توانمن به و

ې په د، په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شيړي غوا

چي له شي پاته ېر وروسته څپه ځو ښچي د هغو ږي ېراضي ك

ېر جهاد ته مال څپه و ېړنو مجاهديندي، د م جهاد معافي

په ځو ښ وپاتچي د وروسته غور مني ېپبلكي دا ړي، نه ت

ۍ او منافقت وجه دا ده ې همتې بد دقطار كي محسوب شي، 
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او  گول شوىمهر لړونو پر زې په سبب ئچي د منافقتونو 

ې بدل شوي، دا عاجز دي. معيارونه ئېوهپپر حقيقت له 

په جهاد كي برخه شتمن او توانمن دي  يچې دوى سره له د

پوهي او زيركتيا ۍ كار ته د ې همتنه اخلي او همدا د ب

چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا ځكه ، دا نوم وركوي

پوه ښيار او د معيارونو له مخي دوى هو قرآنچي د ځكه 

   ږي.ېپوهنه بلكي كمعقله دي او نه 
 همداراز فرمايي: 

  

   

   

  

    

    

     

     

      :39التوبه 

پلي په خهللا په خالف رسول د ړي( گ)و ېښودل شويپرشا ته 

په چي د هللا ړه كې كركه وئې ناستي خوشحال شول او له د

ې ويل: ړي او وئجهاد وكسره ځان پل مال او په خالر كي 

ځئ، )ورته( ووايه: د دوزخ اور تر مه و يگرمي كپه 

  ېدى.دوى پوهگرم دئ؛ كاش ټولو زيات 

نورو په گه د څنچي منافقين څېړو دا هم بايد و

هللا له الري منع كوي، د هللا له ېږي او خلك د ډ كړاندي خنو

 څو صورتونه لري:الري ممانعت 

په ې سره او په استفادځواك الف: عمدًا او له خپل زور 

خپلو تبليغاتو سره خلك د هللا له الري منع كول، دا كار 

په جامه كي ښمن كوي او هم د دوست گند دڅرهم د اسالم 

ې د اسالم او مسلمانانو كينه ړه كي ئچي په ز هغه منافق

 فرمايي:  وي، قرآن

    

   

    

   

   

                                                                                       

  66آل عمران:

په  په سر كي د ورځيډلي وويل: او د اهل كتابو يوې 
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په پر مسلمانانو نازل شوى او  چيړئ څه ايمان راوهغه 

 ځي. گرې كافر شئ چي راوئ پاى كي

سحر د مسلمانانو  گمارل شوي چيښمن له لوري دوى د د

ړى او هم ايمان راو موږ چيړي اعالن وك ه خوا كيپ

بېرته له اسالم  پاى كيپه  ن شوو، خو د ورځينامسلما

 اسالم له نږدې موږ چي ياو وواي يړاعالن كپل برائت خ

 ې زموږدا دين د منلو نه دئ، تر د چيو پوه شووليد، 

 په عامو مسلمانانو كيسره به  په دېپل دين غوره دئ، خ

پيدا شي او له اسالم ړه شكوك او شبهات راپه اد اسالم 

 به الس واخلي.

په همداسي كار گمارل ښمن له لوري منافقين تل د د

په مسلمانانو كي شكوك او شبهات ې الري چي له دېږي ك

 ړي. كړ راوال

  فرمايي:ځاى كي په بل 

     

    

   

     

                                                                                         

  36التوبه: 

پرته به نو له تاوانه وتلي وى په ليكو كي كه ستاسو 

په د فتنو ې هرو مرو به ئ ړي،وو درزيات كڅه نه ې بل ئ

د دوى په تاسو كي ول كول او ځغلپه تاسو كي ټه كي ل

پوه ښه په حال ظالمانو دغو ېدونكي شته، هللا د پاره اورل

 دئ. 

څو هړولو د او د دوى د فتنو راوال ليې ډت د دا آيد

 بيانوي:لب امطڅو اساسي ړه په ااو تحركاتو 

ځواكمني نه تاسو قوت او د دوى شته والى سالف: 

 ږي.ېكۍ باعث د فساد او بدنظمزياتوي، بلكي 

ړي، ي كړې راوالفتنپه تاسو كي چي څه دا وي د دوى هب: 

 د شرارت آسونه به هر لوري ته ځغلوي. 

د دوى د چي ي كسان شته داسپه ليكو كي ستاسو ج: 

و سادگۍ افاهت سد  ، ځينيځيالندي راېز و تر اغتبليغات

په وجه او پلو عقدو او حسادتونو د خ ينيځ، وجه په

دي، دوى  څه ناراضچي په يوه او بل ې خاطر په دي ځين

ې په الر كي ترړولو ړي او د اختالفاتو د راوالې تحريك كئ

 كار واخلي. 
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  د: دوى ظالمان دي.

ه ويلي دي دا څپه اړه ي ډلي ې ظالمد دچي هـ: هللا تعالى 

عليم خداى وينا د هغه ، دا ئړ وضاحت دپه الهي علم وال

ښه ړو ړو وه كپې ژني او هم ئېپښه هم دا خلك چي ده 

 دئ.  پوه

او د ممانعت دوهم صورت دا دئ چي منافقين نه يوازي 

د واقعي ځونو سره په خپلو منافقانه مواقفو او دري

مؤمنانو او د حق الري مجاهدينو په عزم او اراده كي 

ې د دوى ر دمضاف پ خلل او فتور راپيدا كوي بلكي

چي د دعوت په مخاطبينو كي ېږي باعث كې منافقتونه د د

د دعوت مخاطبين همدا ړ شي، شكوك او شبهات راوال

ړني، منافقين د اسالم ممثل او مصداق گڼي، خو د دوى ك

مغاير مومي، دا ښتنو وغاطوار او اخالق د ايمان د 

تناقض او دوه رنگي نه يوازي د دعوت په مخاطبينو كي 

ړاندي د دوى بلكي د دعوت په وړوي او شبهات راوال شكوك

څېره اسالمي نهضت  يلهر اصانزجار او نفرت راپاروي، د 

مشكوك حركت ته مخدوشوي، او نهضت په مجموع كي خلكو 

انسداد ډول ممانعت او  ېمعرفي كوي، په حقيقت كي د د

ډېر مضر لپاره نهضت اسالمي د ډېر زيات او خطر او ضرر 

ځواكمن وي، نشي كولى د څومره من كه هر ښدئ، ځكه د

اسالم د بري مانع شي او اسالم ته د خلكو د راتلو مخه 

ږي ته د خلكو د راتلو مخه ېونيسي، د اسالم او د اسالم غ

چي د مسلمانانو عملي وضعيت د ېږي هغه مهال نيول ك

ڼي بې په داسي مسخ شوښيي او گه وڅېره بد رنې ښكلاسالم 

گوي، يقينًا ړخ نه لله ايمان سره اړاندي شي چي كي و

چي د ايمان غيرمخلص مدعيان د اسالم په ښمني كومه د

ښمن څ دسره كوي بل هي وجامه كي له اسالم او مسلمانان

ې يرى خلك داسي دي چي د هر دين او عقيدې نشي كولى. ډئ

پلويانو د عمل له مخي قضاوت كوي، په ړه د هغه د په ا

ږي، د هر يوه مشهود ېه خالصژر سر نې نورو توپيرونو ئ

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 

په صادقانه او مخلصانه ې ئلري، د پلي كولو لپاره 

ړاوونه ك اوستونزي د حق د بري لپاره څه كوي، توگه ه

ښتينى او ې رگالي، پر داسي داعي اعتماد كوي، دعوت ئ
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ې پرته له ېښنصادقانه گڼي، هغه قبلوي او له كومي اند

هغه سره ملگرتيا كوي، خو كه وگوري چي د داعي خبري يو 

لويي لويي او ې ډول دئ، خبري ئې بل رنگ او عمل ئ

په ې كركجن او د ده د ادعاء خالف، نه جالبي خو عمل ئ

پل شخصي ژوند كي د خپلو ويناوو مصداق دئ او نه د خ

پير ځ دا تود قول او عمل تر منښتينى ممثل، خپل دعوت ر

ېږي چي هم د داعيانو د هدف په ې باعث كاو تناقض د د

چي دوى ړه ړي او هم په خپله د هغه دعوت په اړه شك وكا

ټ دعوت بنسې گمان كوي چي د دړاندي كوي، خلكو ته وې ئ

ې نور اغراض ړ دئ او تر شا ئې والدوكي او خدع پرحتمًا 

ځان ساتي او د ډلي ځكه له داسي نو ټ دي، پاو مقاصد 

 ړه فرمايي: ې اپه د قرآنډډه كوي، گرتيا دوى له مل

   

    

  

   

     

   

    

    

                                                                                                 

 83التوبه: 

( پيرانومؤمنانو! د احبار )ماليانو( او رهبان )ې ا

 يپه ناحقه خوري او د هللا له الرېرى د خلكو مالونه ډ

پين زر ذخيره كوي او د سره او س چيمخنيوى كوي او هغه 

ېرى ې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زئ يپه الر كهللا 

 ړه. ورك

ږ ته د اهل مو څ كي هللا تعالىپه ترمبارك آيت ې د د

پيران معرفي كوي او گمار علماء او دوكه مار ټكتابو 

 فرمايي:

  په ناحقه خوري.ېرى د خلكو مالونه ډد دوى 

  الري مخنيوى كوي. لهد هللا 

ړى، خلك غولوي ړ كځان ته دكان جوې يعني له دين ئ

گاني په مقابل كي فتوى پيسو ې اخلي، د ې تراو شكران

او تاج  تكي وي، د هغوى د تخپه خدمت پلوري، د حكامو 

په خوله كي څه زهر او زقوم چي د بقا دعاء كوي 

، د ڼيگت روا ټه سودي معامالگپه چوي، د سودخورو وروا
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ړۍ گپپنه او چچي سودخورو هغوى ته كومه پاره ې لد

  .ې ويړورك

گه حرام مال ترالسه كاوو: ې توپه دگمارانو به ټدغو 

ې ئپله په خترالسه كول او څه په نامه رشوت، سود، د هللا 

جنت ته د ننوتو او له دوزخ  ،ښلوگناهونو د بخړل، د خو

گاني پاره فتوى پلورل، د حكامو لو اسناد ېدك ژغورلد 

 ېې او نذرانډو او دم شكران، كوذپه فال، تعويوركول، 

ېدل چي خلك ې باعث كد دوى دغه عملونه د د .ترالسه كول

 .ړيله دين كركه وك

په كله  چيڼي گد منافقينو كار قرآن دا هم 

طمع، كله له ځايه ې وېره خوروي او كله بمسلمانانو كي 

غافل كوي  وىې له هغمسلمانان وېروي او كله ئ انوښمند

پيدا راپه دوى كي ځايه هيلي ې بپه اړه وى او د هغ

ځايه وېره خطرناك عواقب لري او ې ښمنه بكوي، هم له د

او د  ټولپې سترگي ئ په خطرهم له هغه غافل كېدل او 

دا كار كوي  چيڅوك هغه له لوري د امنيت احساس كول. هر

هم او په وخت كي  السالم عليهپيغمبر د  منافق دئ،هغه 

 فرمايي: قرآن هم. نن

    

   

     

    

   

  

     

   

                                                                                                                                      

  38النساء:

روي پكوم خبر ورته راشي، خد امن يا د وېري او كه كله 

سولى چارواكو ته رپلو پيغمبر او خې ې، خو كه هغه ئئ

پوه شوي وو ې حتمًا پربه  ، نو د دوى استنباط كوونكيوى

پرته ږو پر تاسو د هللا فضل او رحمت نه وى نو له لاو كه 

 ړى وو.د شيطان متابعت كټولو به تاسو 

هغو شايعاتو د  چيمسلمانانو ته ويل شوي ې سره دپه 

ړوي او ځايه وېره راوالې بيا  چي ئړډه وكډله خورولو 

په ښمن من له خطره غافل كوي، كه د دښيا مسلمانان د د

پلو مشرانو ته اړه كومه اطالع ترالسه كوئ نو دا بايد خ
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 ئ.ورسو

هللا  بلكي ئمنافق د نه يوازيا كار كوي هغه د چيڅوك 

 چي ړىپه نامه ياد كشيطان خطرناك  دلته د داسيتعالى 

 هپاتشره خوندي په فضل سره د هغوى له د هللا مسلمانان 

د  ې يوازيش څخه ئېڼي مار دئ، له ندا د لستوكېدى شي، 

 . كېدى شئ پاتي يپه فضل خوندهللا 

چي مؤمنان د ړى ورك قرآن هغو كسانو ته دشيطان لقب

 ېروي، فرمايي:ښمن له كثرت او قوت ود

   

   

    

   

  103آل عمران: 

پل دوستان ئې وېرول، نو له چي خدا خو فقط شيطان وو 

 ئ كه مؤمنان ياست.ووېرېږله ما  هغوى مه وېرېږئ،

 ووني دا دي:ښالرې مبارك آيت د د

  ځواكونو وېروي د قرآن ښمن له د دچي مسلمانان څوك

 ينكوچودئ، د دې شيطان دا وېره ا (شيطان)نظره له 

له شيطان سره ئې چي په هغو كسانو اغېز شيندي تبليغات 

چي له چا اثر نه كوي په هغه دوستي وي، د ده تبليغات 

 وي. ېړقطع ك اړيكي سره ئې خپليشيطان 

  ښمن چي د دپه هللا د ايمان تقاضا دا ده د هللا حكم او

له يوه هللا  وېره مو يوازي و اوځواك ونه وېرېږله زور 

 وي.
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 160 -166آل عمران: 

ځ په ورځونو د مخامخ كېدو د دوو فو چيڅه او هغه 

 چيپاره وو ې لپه حكم او د د، دا خو د هللا درورسېدل

كسان هم هغه  چيپاره ې لړي. او د دمؤمنان معلوم ك

ورته وويل شو:  چيوو او اې كمنافقت ئ چيړي معلوم ك

ې وئ !ړئدفاع وكوجنگېږئ يا  په الر كيد هللا ا يراشئ 

ه مو وى حتمًا مو ستاسو متابعت پوهگ ويل: كه د كوم جن

، تر هغه وو ته ډېر ورنږدېځ كفر دغه وره پكاوو!! دوى 

څه ويل ې هغه ه خوله ئپدرلودو،  ېئايمانه  له چيټن وا

پوه ښه ډېر څه په هغه ې نه وو او هللا ئ ړونو كيپه ز چي

 ټوي.پې دوى ئ چيدئ 

وه،  ېړړه هللا كپرېكد هغي ماتي او د هغو تلفاتو 

څه د هللا د هر ړي وو، پله برابر كپه خې تاسو املونه ئ

ستري ابتالء  په دې چيښتل ي، هللا غوواقع كېږسننو مطابق 

 ځ تفكيك وشي،و ترمنمنافقيني مؤمنانو او واقعد سره 

گ ته جن ر كيپه النه د هللا  چيگند شي څرهغه منافقين را

ندنه پېژتيار وو او نه له مدينې دفاع ته، د دوى 

د  په الر كينه د هللا  په راتلونكي كيڅو ضروري وه، تر

فاع دړئ او نه له مدينې د په دوى حساب وكړه په اگ جن

د جهاد او دفاع  چيگو وليدل پلو سترخ هپتاسو ړه، په ا

نكار څه وو؟ انكار، خو دا اځواب په اړه د منافقينو 

په ، ئد ىڅېر دوه مخپه د دوى  چيالفاظو سره  په داسي

ې معنى بل ئ په حقيقت كيڅه او ې معنى يو ظاهر كي ئ

پوهېدى د دوى د وينا معنى دا ده: كه  په ظاهر كيڅه، 

برخه  گ كيڅنپه نو حتمًا مو ستاسو  يگ واقع كېږجن چي

ۍ خو مخكن ېې الفاظو يوه بله توجيه هم شواخيسته، د د

گ په جن كه موږ :چيغوره او دقيقه ده او هغه دا  ترې

وه او د  ېړمشورو ته به مو اعتناء ك پوهېدى نو زموږ

 وه، كه داسي ېړښمن مقابله كمدينې له داخله به مو د د

 وو. گ كيڅنپه به هم ستاسو  موږ ىشوي و

او ساده لوح كسان  ښه برېښيد دوى د الفاظو ظاهر 

هغه  ړونوى ته د دوى د زپرې غولولى شي، خو هللا تعال

 ټوي.پې دوى ئ چي ئگند دڅرنفاق 

د  دلته په جگړي كي چيپام وي ته مو هم بايد ې د

دوى  چيڼل شوي گ دغو منافقينو دا برخه نه اخيستل داسي

ې وو او د ډېر ورنږدېكار سره كفر ته تر ايمان  په دې
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 دغو منافقينو له دې په اصل كي چيپام وي ته مو هم 

مسلمانانو د شورى له د  چيړى ار نه وو كپرته بل ك

ړه د پرېكڅه هم دا كه ړى وو. ې مخالفت كئ پرېكړي

له  ړه وه!!پرېكخالف  يرأي د خپلي السالم عليهپيغمبر 

 ولى شئ.د شورى اهميت معلوم په اسالم كي دې

 په دې اړه فرمايي: قرآن

  

  

   

    

    

    

                                       

 61التوبه:

انفاق ړه پراخ زگرو )په ايثار د مؤمنانو پرچي هغه 

ډي وهي پاره ملنې لد دغو ه رپكوونكو( نيوكي كوي او 

دوى پر ، هللا څه نه موميپل زيار )له حاصل عالوه( چي د خ

 او دوى ته دردوونكى عذاب دئ.  ړىتمسخر ك

ېړن خصلت ډلي يو بل كرغۍ دا آيت د منافقينو د مخكن

په صورت كي ېدو داسي بيانوي: دوى نه يوازي د شتمن ك

وركوي او  ژمني ماتوي، نه صدقهپلي سره ختعالى  له هللا

پر هغو خوا ې ږي؛ بلكي له يوېړې جونه صالح بنده تر

او خالص ړه پراخ زپه چي نيوكي كوي مؤمنانو گرو ايثار

، وايي: په الر كي وقف كويۍ د هللا تعالى پلي شتمنالس خ

دا كار كوي او زيات پاره ښودني لځان دوى د رياء او 

نانو ې وزلو مؤمبهغو  رپمال وقف كوي!! خو له بلي خوا 

څه ږ ېر لډپه وجه ۍ ستمنېچي د نډي وهي پاره ملنې لد د

څوك د كجورو يو په الر كي وقف كولى شي، تعالى  هللاد 

ځني ورپل خڅوك د څو درهمه او څوك ېرلى، څوك يو سږى، و

څه نه ې يوه برخه، نور او كار د مزد او اجورزيار 

ينو ړي، منافقې قرياني كپه الر كي ئتعالى  چي د هللامومي 

په ورون سره روم فتح ړز ړي د مچي دوى غواې خندل پربه 

منافقينو حالت د تمسخر چي د خو هللا تعالى فرمايي ړي، ك

ې چي نفاق ئځكه دا  ړ دئ نه د دغو مخلصو مؤمنانو!!و

تعالى  چي هللادردناك عذاب سره مخامخ كوي له هغه 

  .ټاكلىمنافقينو ته 
 ادوي او فرمايي:منافقين د معوقينو په نامه ي قرآن
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  91االحزاب: 

ړي او هغه ښه دونكي وگډ كېستاسو خنچي هللا بې شكه 

: وې وينا( ويونكي و)د دڼو ته پلو وروچي خژندلي پي

جگړي كي په لوري ته راشئ په داسي حال كي چي  زموږ

گڼي( په ښېد هري )تاسو ر پږ، ډېر لگر برخه نه اخلي م

ي د وېري حالت راشي نو دوى به كله چړه بخل كوونكي، ا

گى به ئې چي سترگوري به داسي په لوري تا چي س ېووين

( له وېري او هيبت )دگ چي د مرڅېر په چا ړي، د هغه رغ

د خوف حالت( له ېره )او چي وشوى، خو كله سده بې  كبله

، ژبو مخامخ كېږيپه تېرو ړ شي له تاسو سره به ځه والمن

ړى، نو هللا ى ايمان نه دئ راوېر حرص لرونكي، دوډد مال 

 ړل او دا كار هللا ته آسان دئ. د دوى عملونه حبط ك

مخالفين داسي جهاد مباركو آيتونو كي د ې په د

 معرفي شوي: 

  وكړي ېڅومره بهانژني، كه هرپيښه هللا جل شأنه دوى ،

پاره غولوونكي دالئل ځ لپل ناروا دريخلك وغولوي، د خ

ته هم د دوى عملونه معلوم دي او ، هللا تعالى كړي وړاندي

 ړه كيفيت.هم ئې د ز

  او  ږډېر لگر په عملي جهاد كي برخه نه اخلي مدوى

 .هغه هم د مجبوريت له كبله

 ړو كي له او په جگهم له جهاد او خپلوان  ملگريپل خ

 برخي اخيستو منع كوي.
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  مجاهدينو ئې برى او فتح نه لورېږي. رپد هللا د الري 

 په حالت كي ئې وضعيت داسي وي لكه  د خوف او وېري

ې بال دوى ته ېرونكوگ گوري او د مرگو په سترچي گ مر

 ې وي.خپله خوله پرانيست

  ژبو  وتېر وپلد وېري حالت ختم شي نو د خچي كله

شديد په خالف كو راوباسي او د مجاهدينو ېتوري له ت

 پيل كړي.تبليغات 

 م ئې مال او مقااصلي وجه او موخه  د تبليغاتو

 ترالسه كول وي.

 د الهي معيارونو له مخي د ړىدوى ايمان نه دئ راو ،

د دوى د  تعالى دوى ايمان حقيقي ايمان نه دئ او هللا

 ايمان دعوى نه قبلوي.

 ې حبطوي، پر ځلي ئډوي، هلي څي شند دوى ه تعالى هللا

ږي چي په ظاهر كي ښه راكاد بطالن كرې هم هغو عملونو ئ

تعالى اهري نيك عملونه د هللا وى ظد دېښي، ېك برښه او ن

 څ قدر او قيمت نلري.هي په وړاندي

  په ضد د دغو چي د مسلمانانو هللا ته دا آسانه ده

 .حبط كړي يڅمنافقينو ه

 قرآن منافقين داسي معرفي كوي:

 

   

    

   

    

    

  

          :76التوبه    

ځي منافقيني ځيني د ځينو نورو له ښنارينه منافقين او 

ڼو مخنيوى كوي، گښېه كوي، له پارښتندي، د منكر سډلي 

( بندوي، السونه )د خير له كار او د مال له انفاقپل خ

چي يقينًا ړي، ېر كخداى دوى ه اوړى ك ېردوى خداى ه

 . منافقين فاسقان دي

 گوته شوي:په نه وڅو ستر ستر خصلتدلته د منافقينو 

  ډلي ځي( ځيني د ځينو نورو له ښمنافقين )نارينه او

و يو ړوي اډله جوې ړگځانپه ليكو كي دي، د مسلمانانو 
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ښيي هسي چي ږي، خو الفاظ داسي دي ېد بل خوا ته ودر

ږي شته، نه يو د بل ځ خواخوې ترمن، نه ئده ې يوهډله ئ

په مرسته كوي، نه يو له بل سره مينه لري. د دوى 

تعالى  هللاږي نو ېچي د مؤمنانو يادونه كمقابل كي كله 

ځ مينه چي دوى يو د بل دوستان دي، د دوى ترمنفرمايي 

 واالت وي.او م

 ه او پارښتند داسي كارونو سه كوي، پارښتند منكر س

هر د سالم طبيعت  او گند ويڅرې چي بدوالى ئړ كوي مالت

 ې كركه لري.خاوند تر

  پلو تبليغاتو سره هم، په خڼو مخنيوى كوي، گښېله

په پلو امكاناتو ړو سره هم او له خړو وپلو كپه خ

 ې سره هم.استفاد

 د خير ډډه كوي،  ل له انفاقد خير له كار او د ما

پل خپه كار كي له انفاق لوري ته الس نه غزوي، د خير 

 راتموي. السونه 

 وينا كي د خداى په ې ، نه به ئړىك ېردوى خداى ه

قدير پلو تبصرو او تحليلونو كي د په خنوم واورئ، نه 

ښيي چي ې عمل داسي ومومئ خداى د وعدو يادونه، نه به ئ

 ړ.ې دا عمل وكئځكه نو په ياد دئ ې خداى ئ

 ې دعاء او عبادت ته اعتناء نه ئړي، ېر كخداى دوى ه

كي په الر د وتلو  نزوتوړاوونو او سې له ككوي او نه ئ

 مرسته كوي.

 گورئ ېرو برخو كي به وډپه ژوند ، د فاسقان دي دوى

 . ړاوي كويله اوامرو سرغتعالى  هللاچي دوى د 

ه د هللا له الري گه هغڅنخو دا چي د انسان بد اعمال 

 منع كوي؛ قرآن په دې اړه فرمايي: 

    

   

  

   

     

      

                                                                         

  955آل عمران: 

ځونو د مخامخ كېدو د دوو فو چييقينًا ستاسو كوم كسان 

ځينو پلو د خشيطان  په حقيقت كيتر شا شول ځ په ور
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هللا ورته عفو  چيې شكه ښويول، بو و له املهالسته راوړن

 ئ.ښونكى دهللا حليم بخ چيړه، يقينًا وك

ې همتي ې كمزوري او بځ ئپه ورد جگړي  چيهغه كسان 

اصلي  ۍې همتپه شا شول، د دوي د بله ميدانه  ښوده اوو

و غدد ړي وو، ې كئ مخكي له دې چيوجه هغه عملونه وو 

په الس دا امكان او فرصت په وجه شيطان ته عملونو 

ې گامونه ئړي او پيدا كالر ړه ته زد دوى  ورغلى وو چي

همته كوي،  ېگناه انسان ب چيږي له دې معلومېښويوي. و

ړي او شيطان ته دا ځه ود انسان غيرت او شهامت له من

په وېره ې ئ په حساسو شېبو كيچي په الس وركوي موقع 

هللا تعالى دغو  يوي.وښوې ئ ښېپاو  ړيپيدا كرا ړه كيز

ښونكى هغه حليم او بخ چيځكه ړه، دا كسانو ته عفو وك

 په دېې او غفران نه وى نو دوى به ئدئ، كه د ده حلم 

 گناه سخت نيولي وو.

   

    

    

   

ې كفر بيا ئړى كبله چي دوى ايمان راوې دا له د -3 

ې ې مهر ولگول شو چي له امله ئړونو ئړى، نو پر زك

 ېږي.هپونه 

منافقينو د مخكنيو ې مبارك آيت كي د د په -(3)

دا له  ې او وايي:ښودل شوړنو اساسي وجه خصلتونو او ك

ېرته د كفر او كله بړى كبله چي دوى كله ايمان راوې د

ې عقيده ثابته ده او دي، نه ئ مذبذبښتي، ي ته اورلو

په تگ راتگ كي دي، ځ د ايمان او كفر ترمنځ، ې درينه ئ

ټوي او كله د لي گټي د مؤمنانو په خوا كي لكله خپ

گ كي، دغه تذبذب او د ايمان او كفر تر څنپه كافرانو 

ړونو ې باعث شوي چي د دوى پر زښتل د دښتل رااوځ اومن

خيرنه او د ې ، د وجدان او عقل صفحه ئيمهر ولگول ش

سست او ې باورونه ئ ې شي.ړندې پوهي او بصيرت سترگي ئ

ه توأم دي، د اضطراب او تذبذب په له شك او ترديد سر

 ميدان كي حيران او اللهاند دي. 
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 938-936النساء: 

ې هم هغه ئ منافقين له هللا سره خدعه كوي او چيشكه ې ب

څي نو اپځه ته لمان چيچوونكى دئ او كله اپه خدعه كي 

گر ښودنه كوي او هللا نه يادوي مځان څي، خلكو ته پاټ ل

په مذبذب او متردد، نه د دغو ې كي همدپه ږ. ډېر ل

 ې الريبڅوك  چياو هللا  ،يورپه لغو هاو نه د  ئلوري د

 .ړي هيڅ الر به ورته ونه مومېك

 ي:گوته شوپه ه خصلتون دلته د منافق الندي

 ړه عملونو پل نفاق او ناوله هللا سره خدعه كوي، د خ

 ړي. هغه جائز ثابت ك چيتوجيهات برابروي  پاره داسيل

  په پلو ديني وجائبو ټ وي او د خلځه كي لمانپه

 سستي كوي.ترسره كولو كي 

 پاره ښودني لځان نورو ته د ې رياكار وي، هر كار ئ

 په حكم نه وي.يمان او ا ېې د عقيدعمل ئ ، هيڅوي

 هم  ې يادوي،ږ ئډېر لاړيكي سستي وي، ې له هللا سره ئ

تحليلونو او پلو تبصرو خپه  ږ يادوي او هملژبه په ې ئ

پلو تصميمونو په خپه خوله اخلي او هم ږ د ده نوم لكي 

 په هللا حساب كوي.كي ډېر كم 

  په لوري مذبذب او متردد، نه د دغو كي ځ خپل دريپه

  ،يورپه لغو هد او نه  ئد

  ،ړي هيڅ ك ې الريبڅوك  چيهللا له الهي هدايت محروم دي

 .الر به ورته ونه مومې

ې ته ورته ې آيت او دله د چيته بايد متوجه وئ ې د

په اړه د قضاوت د بل د تللو او د هغه  آيتونو يوازي

ځان پل ې د مخه ختر د يړئ، بلكپاره استفاده ونككولو ل

پخپله بايد له نفاق وېره گورئ، وپه هنداره كي د هغه 

 ځان ترې وساتو.ولرو او 

 همدا راز فرمايي:
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 981-986النساء: 

ې ئشول، بيا  ، بيا كافرې راوړايمان ئ چييقينًا هغه 

كفر كي په ې ئبيا  ،ړوكفر كې ئ، بيا راوړايمان 

ې ښنه كوي او نه ئبخړ، نو دوى ته خو نه هللا والى وكتزيا

ړه ې زېرى وركپه سمه الر هدايت كوي. منافقينو ته د د

له مؤمنانو  چيهمغو ته  ،دردونكى عذاب دئ تهدوى  چي

زت ي، آيا د دوى خوا ته عۍ نيسپه دوستپرته كافران 

 ټول د هللا په واك كي دئ.ټوي؟ نو عزت خو ل

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د

 محروم دي او د ښني منافقين له الهى مغفرت او بخ

 ې ده.ړل شوپر مخ تې هدايت دروازه ئ

  پلو منافقتونو كومه طمع او هيله لري خله  چيدوى

دا د نفاق ې پاره ئپلو ناولو غرضونو ته د رسېدو لاو خ

ه خو تومپلو ې سره به خپه دگمان كوي ړې او ر غوره كال

پل انتظار خالف د دردناك عذاب زېرى رسېږي، دوى ته د خو

 ړه.ورك

  ،ې ئگمان او انتظار دوى له كافرانو سره دوستي كوي

ې په دړي، گ به عزت تر السه كڅند كافرانو تر  چيدا دئ 

ره سدو ېپه تسليمښمن ته منافقت او د په چيږي پوهېنه 

ې نه په دپل موجود عزت او اعتبار هم له السه وركوي، خ

پرته له ړه هللا كوي، عزت له ايمان كد عزت پرې چيږي پوهې

د هللا مؤمن او صالح  نشي ترالسه كېدى، يوازي الريبلي 

چا له نظره بنده د واقعي عزت خاوند دئ، منافق د هر 

ې ې يوه بڅوك ئهر ې اعتباره وي،پك، ذليل او بس

گه په ستروك د يوه مطمئن دوست هيڅڼي، گباره وسله اعت

 گوري. ورته نه 
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دوستي او سره له كافرانو  چيږي ې آيته معلومېله د

په طمع دا كار ښه ده، منافق د عزت گرتيا د نفاق نمل

ښمن ورته قوي او مسلمانان د چيې كوي كوي او هغه وخت ئ

  ورته ضعيف معلوم شي.

ړونه له معنوي ي گناه زوونه كوي چښالرږ ته مو قرآن

اسيت له ړه حسپلوه وژني، گناه داسي مهر دئ چي د ز

او مصيبتونو ته الر  ځال تته كويړي، د وجدان ځه ومن

 آواروي، لكه چي فرمايي:

    

    

    

    

    

                                                                                

 911االعراف: 

پلو مخكنيو خاوندانو له خې ه ئچي زمكآيا هغو خلكو ته 

 نو دړو كه وغواچي ې نه ده جوته شودا  ؛ېړپه ميراث و

او  ړوپه مصيبتونو اخته كې ئ په وجه بهگناهونو پلو خ

 چي بيا به نه اوري.گوو ې داسي مهر ولړونو به ئپر ز

د پاره آيا د دوى لې مبارك آيت معنى دا ده: د د

ښود نه دئ گند الرڅريو هغو خلكو بد او دردناك عاقبت 

په وجه مواخذه او د زمكي له مخه پلو جناياتو د خچي 

دا ې نسكوره شوه، ۍ ئڼاقتدار ما او د ټول شوټغر ې ئ

په تاسو ته ۍ دئ نن همغه زمكه او د دوى ټولي شتمن

كولى شي له  تعالى چي هللاږده ېپرې؟ دا خو ېدميراث ورس

ړي ټول كټغر ړي، ستاسو ې ته ورته معامله وكتاسو سره د

ړي، بلكي كولى شي په ميراث وركڅه مو نورو ته او هر 

ړه او ستعدادونه، د زاټول پوهي او تعقل ستاسو د 

ړه او ستاسو ز تعالى هللاواخلي، كه په شمول درنه ږونو غو

څه اورئ او ږونو په غوځوي، نو نه به دماغ له كار وغور

  .څه وينئگو ستر هپنه به 

…     

     

                                

 5الصف: 

ږه ړونه كاږه شول نو هللا د دوى ز.... بيا كله چي كا

  ړي نه هدايتوي،ړل، او هللا داسي فاسق وگك



 

 

 

 

 

                                                                                                                   المنافقون

 ېپلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

002 

ې او ږكې ړني ئږه شول، كيعني كله چي دوى له الري كا

ې ړل، د دږه كړونه كاد دوى زتعالى ې نو هللا ناسمي شو

ې عقيد ړني د هغه لهچي كله د انسان كمعنى دا ده 

ته خپل رنگ ړني د ده باورونو ې كږي او كله ئېړوبه كخ

ې ې او ناسمي شي باورونه به ئږړني ككوركوي، د چا چي 

د آيت په پاى كي  سنت دئ. تعالى ږي، همدا د هللاېږه ككا

چي  ړي نه هدايتويويل شوي: هللا تعالى داسي فاسق وگ

ې ئږي او باورونه ېږه كالري كاسمي ځوروي، له پيغمبر 

  ږي.ېږه ككا

چي څوك قيامت تكذيبوي قرآن دا هم وايي چي هغه 

 معتد او اثيم وي: 

   

   

    

     

     

   

       

    

                                                                                                                        

  93ـ 91المطففين: 

 ځهمغه چي د سزا ور ڼونكو،گروغ په دځ ور ېه دپواى 

 رى كوونكىر هر تېتكذيبوي مگې نه ئو ا تكذيبوي،

د : وايي ،ولوستى شيې پر ږ آيتونهچي زمو هكل ،ارگنهگ

 وړونپر زد دوى  بلكي، داسي نه ده، نه !!ېمخكنيو قص

 .چي دوى كولو وهلى دئ گزنڅه هغه 

و اافتراء كوي  ،په باب دروغ وايييوازي د نورو نه 

هم  (يوم الدين) بلكي ېرى كوي،ې تئحيثيت عزت او  په

 ڼي.گې وي او دروغ ئتكذيب

ځاى ته دوى هغه  (گناه: اثم)و ا (ېرى: تتعدي)

يعني ڼي، گځ( دروغ و: د سزا وريوم الدين) چيرسولي 

و اله آخرت او د عملونو له مكافات  وجه ېپه ددوى 

ول كافي، قانع كوونكي او معق چيانكار نه كوي مجازات 

دي:  خبري دوه نوريې وجه ئبلكي دالئل ورته نه لري، 

 حق او حد قانع نه دي، مخكيپل په خدوى  چيې دا يوه ئ

ېري هم د ت په راتلونكي كيړى او ك ىپه حق تېرې د بل ئ

ړلي دي، تر گناهونو لپه  چيې دا بله ئو ا اراده لري
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وروسته هم د  ړي او له دېگناهونه كې هم د مخه ئ دې

)گناه( له آخرته د ېرى( او راده لري، دغه )تگناه ا

 دوى د انكار المل دئ.

 (اثيم)و ا (معتد)وايي فقط  چي ړانديپه وت آي د دې

ږ توقف وي، بايد لانكار كې محاسبله آخرت او الهي 

ېرى كوونكى يوازي ت گه او وليڅندا  چيگورو ړو او ووك

 ېرىتگه انكار كوي؟!! څن ېبگار له الهي محاسگناهاو 

و امكافات د  چيځاى ته رسوي هغه  انسانگناه او 

 ڼي؟!! له دېگحقيقت ونه مني او آخرت دروغ ومجازات 

گار انسان گناهېري كوونكي او د ت چيږي ېآيته معلوم

ې انكار، ي محاسبآخرت نه باور او له اله پاره پهل

سره  ستونزي ذهني محرك لري نه عقلي دليل، هغه له داسي

نه  چيړي ځان ته دا خبره تلقين ك بايد چيمخامخ دئ 

نه مكافات او مجازات،  و كتاب اوانه حساب  شته،آخرت 

 چيڼي، گښه ېپپاره يوه خطرناكه لځان دى قيامت د 

په ، دردناكي ويډېري ې ده ته ئبه  عواقب او پايلي

په چار بايد ځوروي، ناې سخت آخرت د باور تصور ئ

ځان ۍ ېشانپر اضطراب او دروغجنو تلقينونو سره له دې

وونكو او غولوونكو اغفالپه ژغوري، انسان عادتًا و

ځان له سره  په ديونو سره محتمل خطر نفي كوي او تلقين

 .ژغوريۍ ېشانپرذهني اضطراب او 

 څو معنىپه ڼي، گاساطيراالولين  ونهآيتي الهدوى 

 :وو

ېرو دا ډې، ېدلډېري اورمو  دا د آخرت آخرت خبري – 1

ژوندي رته به راېبت راتلونكى دئ، قيام چي ېخبره كړ

نه تر اوسه گورئ، خو پلو عملونو سزا به ږئ او د خېك

 راغى او نه د دوى وعد او وعيد ترسره شو. قيامت 

، يوه لىڼگمجموعه قومونو د قصو ېرو د تې ئقرآن  - 2

د هللا  چيدا يوازي دوى نه دي  !!تاريخي كتاب ته ورته

ويلي، مخكنيو امتونو ين ې اساطيراالولكتاب ته ئ ښودالر

ورئ ، دا دئ وگېهم له الهي كتابونو سره دغه معامله كړ

 چيړه كڅه معامله وهغو خلكو له تورات او انجيل سره 

گورئ راشئ بايبل وكتابونو د ايمان دعوى كوي،  په همدې

قصې مسخره  داسي، ړه شوېې جود مسخره قصو مجموعه تر چي

انسان ، ورځيې پرندا ښيار او عاقل انسان ته خهر هو چي

دا له مسخره  چيېږي حيرانچا عقل او شعور ته د هغه 
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پيغمبرانو نازل په ډك كتاب د هللا تعالى له لوري و قص

و خلكو ېرو هغډهم ڼي، له قرآن گشوى كتاب 

د  چيڅوك د ايمان دعوى كوي،  چيړى ړ كجواساطيراالولين 

 پوريې زمان په هغيې قرآن بحثونه، وعد او وعيد ئ

 چيگمان كوي نازل شوى او  په كيا كتاب د چيمحدودوي 

 و نصرتاتأييد ي د الهله مؤمنانو سره دا  په قرآن كي

، د يېرزفتح د بري او احكام،  و جهاداهجرت د ، وعدې

د حتمي بريا او برالسي او د مؤمنانو  ښمن د حتمي ماتيد

، د ېو يمربوط پوريې زمان يپه همغ ټوليي، ړاندوينو

ېرو او د څنورو تاريخي و او فرعون ا السالم هعليى موس

ونه تاريخي قرآن بحثد ړه اپه ښو ېپد ې دوى د زمان

پاره تاريخي ڼي، نه د الهي ثابتو سننو لگبحثونه 

ړ جواساطيراالولين  قرآندغو هم له  په حقيقت كي، بېلگي

د ې ړوند قصا پوريپه دوى ې او ېرڅدا قرآن ړى، ك

 كوي. نديړاېر وڅپه گو ېلتاريخي ب

  

   

   

    

    

    

   

    

   

ا حيرانوي، او كه تې ې ئې جثچي دوى وگوراو كله  -4

دي  ې، دوى داسيږدږ ې وينا ته غوخبري كوي نو ته ئ

ځان خالف گڼي، ږ د ړي، هر جگ غلك ېړى شولكه تكيه ك

ې هللا د ،ړهې وكنو حذر تر ښمنان ديهمدا دوى اصلي د

 ېږي؟!ړي، له كومه دوكه كهالك ك

كي د  ېې لري چي په هري فقرڅو فقردا مبارك آيت  -(4)

 گه:ې توښودل شوى، په دمنافقينو يو خصلت 

 يعني د دوى ا حيرانوي، تې ې ئې جثكله چي دوى وگور

څه كوي طاقت هټول توان ظاهر جالب او غولوونكى وي، په 

هم او ټول څرگند شي، له غولوونكي او جالب ظاهر سره را
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چي په خپل جالب ظاهر سره نور وغولوي، ې دا وي غم ئ

هم په سطحي نظر سره جالب، څه چي كه ي ې داسي وظاهر ئ

دقت او توجه ږ ېښي، خو په لړ برايسته او د اعتماد وښ

حركاتو او  وې، غولوونكڅېرسره كولى شو د هغه د تصنعي 

ې او څېرپه ې وه شو، نه به ئپ ملمع ظاهر په ماهيت

ې په ې او نه به ئگورځال وكي د ايمان جذابيت او ې قياف

ېز او تأثير، صداقت او اخالص اغوينا او حركاتو كي د 

ې او د ده آخوا نظر واچوږ له ظاهري حالت لد ده كه 

ژر به ډېر ې نو ځير شافكارو، مقاصدو او اغراضو ته 

ې په كومه پيمانه ئڅومره منحط دئ او درته جوته شي چي 

په خپلو ويناوو او حركاتو كي له رياكاري او تصنع كار 

د لرگي يوه مجسمه چي  ې لكهې وموماخيستى، داسي به ئ

ې ړه او بگوگ دئ، مې ځ ئمنخو ړى شوى، گ وركښكلى رن

 احساسه، چي نه تحرك لري او نه كومه جذبه.

  ظاهر يو كي ټولو ابعادو او برخو منافق د ژوند په

د حوادثو او قضاياوو پر ظاهر ې ئونه قضاوتپال وي، 

مبتني وي، د ده له نظره يوازي همدا تظاهر او ظاهري 

مواقف، قضاوتونه او ټول ښت او اهميت لري، ارز ڼهب

په ظاهر ېږي، ړوبه كې رواني كيفيت خې له همدې ئتبصر

ېښي خو كه د هغه شخصي ژوند ړه سواند او مهربان بركي ز

ې ې به ئې عاطفې رحم او بړى، بې نو سخت زځير شته 

ې ېښي خو د دآزار بر ېې، په ظاهر كي معصوم او بوموم

 .ړه غلى ويډك تور زې له حسد او كينظاهر تر شا د ده 

يكون في آخر  »:  ّـقال أبو هريرة : قال رسول هللا 

الزَّم ان رجاٌل ي خِْتُلون  الدُّنيا بالدِّين، ي لبسُون  للناس 

جلود  الضَّأِن من اللِّين، ألِسن ُتهْم أ حلى من العسل، 

رُّون ، أم وقُلوُبهم ُقُلوُب الذِّئ ابِ، يقول هللا تعالى: أبي ي ْغت  

َّ ي جْت ِرئون  ؟ فبي ح ل ْفُت، ألبع ث نَّ على ُأولئك  منهم ِفْتن ة 
علي

 .أخرجه الترمذي .«ت د ُع الحليم  ح ي ران  

وفرمايل: په  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابو هريره 

آخره زمانه كي به داسي خلك وي چي دنيا به په دين 

ندي د نرم والي ږو پوستكي اغوې، خلكو ته به د مښيپو

خو ې وي ږې تر شاتو خوظاهرولو په موخه، ژبي به ئ

د دوى په  تعالى ړونه وي، هللاېوانو زې د لړونه به ئز

، يا پر ما جسور ږيېړه غولآيا زما په اړه فرمايي: ا

پر خپل ذات مي دي قسم وي چي پر دوى ، نو ږيېكړور او ز
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زيرك ر ډېچي ړم ړه كداسي فتنه راوالځه به د دوى له من

  ړي.هم حيران ك

 منافق ې، ږدږ ې وينا ته غوو كه خبري كوي نو ته ئا

ې چي د خبرو ظاهر ئڅه كوي د وينا په وخت كي هم دا ه

ړي، د مجلس مزاج ته ، د مخاطبينو توجه جلب كجالب وي

پوري وي، د ړه په زې حاضرينو ته وينا ئڅه كوي گوري، ه

 ى، نه محتوښت وركويډېر ارزڼي ته خپلو خبرو ظاهري ب

څه وايي، دا ورته مهمه ده دا ورته مهمه نه ده چي ته، 

په سطحي نظر سره د ړي، گه د مخاطب توجه جلب كڅنچي 

ې وينا د تبه او له جالبو الفاظو تركيب شور  هغه مُ 

چي  ېېدى شپوهږ دقت سره ېدونكي توجه جلبوي خو په لاور

ې ئ اخالص او صداقت عاري ده، نهې تكلفي ده، له وينا ئ

ړه، څلي احساسات او پاك زېپايمان منشأ ده او نه س

  .ې محتوىپلوه بې جالب خو د مضمون له ظاهر ئ

 بْرِ و ُقُلوُبُهمْ أ م رُّ ِمن  الصِّ أ ْلِسن ُتُهمْ أ حْل ى ِمن  اْلع س ِل، 

صبر ې تر ِصبر ترخه )ړونه ئږې او زې تر شاتو خوژبي ئ

 ټى دئ(يو تريخ بو

چي د امريكا او روس په  بيا داسي ديې ځيني ئ

خو په غټو ړه ارتباط او د بين المللي سياسي پېښو په ا

غټو الفاظو بحثونه كولى شي، لـه غرور ډكي ناستي 

ږي چي ته به وايې لوى لوى ېپاستي ئې داسي معلوم

په سينه كي وي، خو چي لږ ئې ولټوې او ې كتابونه به ئ

وهي د د ايمان د اساساتو او مباديو په اړه ئې د پ

 ۍېر ژر او په آسانډاندازې معلومولو هڅه وكړې؛ نو 

سره به درته معلومه شي چي هسي د غوښي پرېړي پرېړي 

 مجسمې دي!!

 ړي، د منافق هيڅ لك ېړى شودي لكه تكيه ك دوى داسي

مادي ې او موقف ايماني منشأ نه لري، يا ئ ځوينا، دري

عامه  څوي، يا دڅه ويلو او كولو ته هتمايالت او اغراض 

ذهنيت فشار، نه ايماني احساسات او مشاعر او نه د 

او وجائبو ادراك د ده محرك او  ايماني مسئوليتونو

مشوق وي، د ده لورى بهرني عوامل تعيينوي، اوضاع او 

رنگوي، لكه ې شرائط هغه ته جهت وركوي او په خپل رنگ ئ

ځېدو ټاكى، له خوگ لورى ې تچي باد د هغ ۍكښتهغه بادي 

تر هغه چي ېږي، ې ودرېدو سره ئځي او له ودرې خوسره ئ

ځښت دى هم جبرًا او اكراهًا تحرك او خو يبهرنى فشار و
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خو كله چي د بهرنيو عواملو فشار منتفي شي؛ ژبه لري، 

ېږي، لكه د خس او ې له حركته ولوگونگه او پښې ئې ئ

شور او ې ېبڅو شخاشاك هغه لمبه چي د اورلگيت له كبله 

ې په هوا كي خورې ې ئړه شي او ايرخو ژر م ړيړ كږ جوځو

، كه متكاء ړېوال تم كېچي دړي ته ورته دي هغه لكشي، 

، منافق د مسلمانانو په ېږيپر زمكه رالوې لري شي ئ

خو په غياب كي او د  يښيځان فعال او متحرك حضور كي 

 دوى له نظر لري ساكت او راكد وي. 

ړنيو فقرو د مد دريو لوآيت ې د د ّـعبدهللا بن عباس 

منافقينو سردار عبدهللا ې د د مدينړه وايي: تفسير په ا

وو،  ړ قد خاوندژبى، دنگ، د لوږ خو ولبن ابى بن سل

ې شتمن او مشران د مدينده ته ورته ول، دوى ې ملگري ئ

ډېر حضور ته راغلل نو په  ّـ هللا كله چي به د رسول ول،

زياتي له، ډډه وهته  وېوالونې دتكبر او غرور سره به ئ

په پام سره څېرو او ظاهر ته ې، د دوى ې كولخبري به ئ

به هيچا گمان نه كولو چي دا معززين به له معنوي پلوه 

 د نفاق تر كچي سپك او ذليل وي.

 ړه فرمايي:د دوى په ا قرآن

    

   

    

     

    

    

   

     

    

    

    

    

  

 617-613البقره:  

ړه د ده وينا په اد دنيا  چيي د داسيځيني او د خلكو 

 ړه كيپه ز چي يڅه هللا شاهد نيسپه هغه حيرانوي او  يد

خو  ښمن دئ،كلك د ټولوتردى  چي حال كي په داسيي، ې دئ

څه هد دې  كي هزمكپه )د چارو( متولي شي نو  كله چي

 او فصل او نسل تباه كړي فساد په كي خور كړي چيكوي 
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ورته وويل شي: له  چي، او او هللا خو فساد نه خوښوي

نو ، يپاروگناه ته وې ه! عزت النفس ئخدايه ووېرېږ

 ! ټوبىټاڅومره بد جهنم ورته كافي دئ او 

ې د دوست، وينا ظاهر ئ چي ېډله معرفي شو ههغدلته 

ډېره ې وينا ئړه په اچارو  ي، د دنيوېې حيرانوونكئ

ښمن تر بل هر د په حقيقت كيجالبه او جاذبه، خو 

له مسلمانانو سره د مخامخ كېدو ښ، خطرناك او كينه ك

په  چي يښيي، قسمونه خورډلي ځان د دوى له  په وخت كي

مانانو سره كلكه لاو له مس ئپوخ ايمان دې ئ ړه كيز

په يا قدرت  اوستون گرو ته پلو ملبېرته خ چيخو . مينه

ټوله ې ئبيا چارو متولي شي، نو الس ورشي او د خلكو د 

ړو اور ته لمن ووهي، گ، د جفساد خور كړي چيڅه دا وي ه

وينو تويولو د او  يڅوپر مسلمانانو بريد ته وهكافران 

په ړه پل زدوى هللا د خباعث شي،  ۍاهبلونو د تصاو د ف

 يډك دفساد  ړونه لهد دوى ز چيحال شاهد نيسي حال دا 

 تقادنړو اوړو كپه ې ئ كله چيښوي. او هللا فساد نه خو

گناه الس واخله او له هللا له  چيوشي او دا ورته وويل شي 

 ، له خپليگڼيعزت تېرى پل په خه، نو دا انتقاد ووېرېږ

 له دې .كېږي څولگناهونو ته هگناه دفاع كوي او مزيد 

حساسيت  ل كيپه مقابد نصيحت  چيږي مبارك آيت معلومې

ښه ڼل د نفاق نگپل عزت تېرى په خښودل او سالم انتقاد 

 ده.
 ډارن او جبون ځان خالف گڼي، منافق يو ږ د هر جگ غ

ېره كي وي، چي تل په وې باعث شوى نفاق د دانسان دئ، 

ېري ې د وړاندي ئپه وښونو د گواېږي، ېرږ وله هر جگ غ

 ڼهانه پاړزلسپكه ړاندي په وۍ داسي وي لكه د سيلحالت 

چي هر ځوروي هغه داسي ان قرآنړزوي، ې لځښت ئچي هر خو

ځان خالف گڼي، داسي لكه كوم لوى مجرم چي ږ د جگ غ

ځاى كي مخفي شوى وي، ېدلى او له خلكو په كوم پټ ښتت

ږ داسي گوري، هر غې خوا بلي خوا ته ېره يوېره وپه و

لپاره راغى، منافق هم څوك د ده د نيولو گڼي چي گواكي 

ړي، نه څه له خلكو پټ كډېر هغه ې ته ورته حالت لري، د

گڼي چي ږ داسي ړي خلك د ده پر اسرارو خبر شي، هر غغوا

ې وربلي چي د ده پټ اسرار د ده مخي ته څوك ئگواكي 

ښايي ې به ئڅ كي هره حادثه داسي گڼي چي په ترښېږدي، ك

ړه د د حوادثو او پېښو په ا د ده اسرار افشاء شي،



 

 

 

 

 

                                                                                                                   ې پلوش د قرآن

 المنافقون

 

005 

ډارن او چي هغوى ېږي گېرنه د دي باعث كانمنافقينو 

د حوادثو، مصيبتونو او ، بايد متوجه وو چي جبون وي

 ي:كېږړاندي ې وپه اړه دوه نظريښو ېپ

  تصادفي حوادث دي، كه دا ستر ستر  پېښيټولي

چ كالي او كه ې او وزلزلكه سېالبونه، كه  ،ونه دينطوفا

ې تر نيول ۍ، د يوه انسان له عادي بيمارپېښيې ړې وړو

 هې متأثرپه ميلونونو خلك تر چيښو ېپهغو لويو لويو 

ړو ټول طبيعي اسباب او عوامل لري، د خلكو له كشي، دا 

گار هگنڅ تعلق نشته، هم ې هيگناهونو سره ئړو او و

په راتلو بد عمل د انسان ې نه ئناه، گې نيسي او هم ب

 .يپه مخنيوي كښه عملونه ډه لري او نه كي څه ون

 ږي، هره حادثه د ېړه د هللا له لوري كېكپر پېښي د هري

چا ظلم كوي او په ږي، هللا نه ېځته كپه اراده رامنهغه 

ي سره همغه ټولنړه، له هر فرد او ېكپرنه د عدالت خالف 

، نه ستر ستر ې مستحق ويي ئد عدالت له مخ چيڅه كوي 

ړه مصيبتونه، د ړه واوادي او نه  پېښيحوادث تصادفي 

ې ك عملونو ئېاو ن ئې د راتلو المل دعملونه ئ انسان بد

 دو باعث.ېد تم ك

ښه او بد، راحت او مصيبت، نعمت او د  چيفرمايي  قرآن

 ږي، د هري پېښيېله لوري ك تعالى هللاړه د ېكپرنقمت 

په اراده ږي، هره حادثه د هغه ېړه د هللا له لوري كېكپر

عدالت خالف  چا ظلم كوي او نه دپه ږي، هللا نه ېځته كرامن

د  چيڅه كوي سره همغه  ټولنيړه، له هر فرد او ېكپر

، نه ستر ستر حوادث تصادفي ې مستحق ويئ عدالت له مخي

ړه مصيبتونه، كله د انسان بد ړه واوادي او نه  پېښي

 هك عملونېاو ن ويې مصيبتونو د راتلو المل د د عملونه

يبتونو ړي د مصغوا تعالى هللادو باعث او كله ېې د تم كئ

ې ورسوي او هغه څ كي انسان وروزي، كمال ته ئپه تر

له  يوازي چيړي ځالنده كښ او راويپه كي استعدادونه 

په انسان كي په صورت كي ېدو ړاوونو سره د مخامخ كك

پلو په خپاره ځل لړي د لوم چيلكه هغه ماشوم وده كوي، 

په  ږي اوېټږي او لېلوپه وار وار گ زده كوي نو ښو تپ

څه ېر ډېږي، روزنه ك د دهو كي ېدلټاو ل وېدلو لوهمدغ

ژورو كي ړو په لوږي او ېې مضبوطډوكي ئ، هږيېښودل كور

  د تلو هنر زده كوي.

ځكه له هري منافق پر دغو حقائقو ايمان نه لري، نو 
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ې مؤمن داسي او په مقابل كي ئږي، ېېرې او پېښي وحادث

لب په دا مطچي له پېښي د خير طمع او هيله لري، وي 

 يوه مبارك حديث كي داسي راغلى:

  ر ِديف   ُكْنتُ  ق ال   أ نَّهُ  ع بَّاس   اْبنِ  ع نِ 
ِّ
 ُغال مُ  ي ا » ف ق ال   ّـ النَّبِى

 احْف ظِ  » ف ق ال  . ب ل ى ف ُقْلتُ . «ِبِهنَّ  هللاَُّ  ي ْنف ُعك   ك ِلم ات   ُأع لُِّمك   أ ال  

 الرَّخ اءِ  ِفى ِإل يْهِ  ت ع رَّفْ  م ام ك  أ   ت جِْدهُ  هللاَّ   احْف ظِ  ي حْف ظْك   هللاَّ  

 اسْت ع ْنت   و ِإذ ا هللاَّ   ف اسْأ لِ  س أ ْلت   و ِإذ ا الشِّدَّةِ  ِفى ي ْعِرْفك  

 اْلخ ْلق   أ نَّ  ف ل وْ  ك اِئنٌ  ُهو   ِبم ا اْلق ل مُ  ج فَّ  ق دْ  ِباَّللَِّ  ف اسْت ِعنْ 

ء  بِ  ي ْنف ُعوك   أ نْ  أ ر اُدوا ج ِميعاً  ُكلَُّهمْ 
ْ
 ع ل يْك   هللاَُّ  ي كُْتبْهُ  ل مْ  ش ى

ء   ي ُضرُّوك   أ نْ  أ ر اُدوا و ِإنْ  ع ل يْهِ  ي ْقِدُروا ل مْ 
ْ
 هللاَُّ  ي كُْتبْهُ  ل مْ  ِبش ى

 ت كْر هُ  م ا ع ل ى الصَّبْرِ  ِفى أ نَّ  و اْعل مْ  ع ل يْهِ  ي ْقِدُروا ل مْ  ع ل يْك  

 اْلك ْربِ  م ع   اْلف ر ج   و أ نَّ  لصَّبْرِ ا م ع   النَّْصر   و أ نَّ  ك ِثيراً  خ يْراً 

 رواه احمد « ُيسْراً  اْلُعسْرِ  م ع   و أ نَّ 

 ّـيوه ورځ د رسول هللا دئ روايت  ّـعبد هللا بن عباس  له

ور وم، نو ما ته ئې وويل: اې ځوانه! پس لۍترشا په سور

آيا داسي څو كلمې در وښيم چي په هغوى سره به هللا تا ته 

ي ويل: هو، وئې فرمايل: د هللا د حقوقو گټه ورسوي؟ وم

ساتنه وكړه چي هغه دي وساتي، د هللا د حقوقو ساتنه وكړه 

خپلي  (چي په هغه صورت كي به ئې )مرسته او پاملرنه

مخي ته ومومې. په سوكالۍ كي هللا ته )په عبادت او بندگۍ 

 يسره ځان( معرفي كړه، چي د شدت او كړاو په وخت كي د

غوښتنه كوله نو له  يوكړي(، كه د يرسته دوپېژني )او م

مرسته غوښتله نو له هللا مرسته  يهللا ئې غواړه او كه د

غواړه، د هغه څه په ليكلو سره قلم وچ شوى چي كېدونكي 

 ،دي )مقدرات ثبت شوي او په هغه كي تبديلي نه راځي(

گټه داسي كه د دنيا ټول خلك د دې هڅه وكړي چي تا ته 

ېدلى، او نو نشي توان ېدرته ليكلنه ده  هللاچي ورسوي در

ورسوي چي درتاوان داسي كه ټول خلك هڅه وكړي چي تا ته 

ېدلى، او په دې پوه نو نشي توان ىدرته ليكلنه دئ هللا 

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 

او يقينًا چي په هري سختۍ پسي  خالصون له كړاو سره

  آساني ده.

ېږي چي پر ېرڅه وڅوك له هر حقيقت دا دئ چي هغه 

 خداى ايمان نه لري.

 قرآن ،ړهې وكنو حذر تر ښمنان ديهمدا دوى اصلي د 
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په توگه معرفي كوي، همدا منافقين ښمن منافق د اصلي د

دي چي نهضت له داخل تخريبوي، دا دوى دي چي د 

ړوي، د اختالفاتو ليكو كي ستونزي راوال مسلمانانو په

من تل ښكورنى دچي نشته  شك څهيكي ې په دږي، ېباعث ك

او مخفي ټ خطرناك او مضر وي، د پډېر من ښبهرني دتر 

من زيات وي، د بهرني ښگند او علني دڅرخطر تل تر ښمن د

گړي تدابير ونيسو او د ځانكولى شو ړاندي په وښمن د

ښمن خو د كورني دخوندي وساتو،  ځانهغه له خطر او ضرر 

ځان ساتل گران وي، هغه ستونزي چي له خطر او ضرر 

ړولى، ې نشي راوالښمن ئړولى شي بهرنى دې راوالمنافقين ئ

ښمن د ځله مسلمانان د بهرني دډېر د همدوى له كبله 

ې توان او فرصتونه له السه وركوي، د اسالم او مقابل

كه له كوم ې، فتح شومسلمانانو كالگاني تل له داخله 

ښمن دئ، ېره په كار وي نو هغه همدا كورنى دښمن ود

 په دې اړه فرمايي: قرآن

   

   

   

    

     

    

   

   

التوبة:                                          
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ځ ې د ضرر، كفر، د مؤمنانو ترمنجومات ئيو چي او هغه 

ې چي تر دځولى گرچل ته مورچا د تفريق )وسيله( او هغه 

، او حتمًا ېدلىگپيغمبر سره جنه هللا او د هغه ل مخكي له

څه پرته مو د بل ڼي گښېچي له  ړه كويپه تأكيد سره لو

له شكه چي دوى گواهي وركوي ې، او هللا ړاراده نه وه ك

  پرته دروغجن دي.

چي د اسالم او ړه بحث شوى په ادلته د هغو كسانو 

گر او سنگ د جنټه گپه ښمن په ضد او د دمسلمانانو 

ېر تر يوه غولوونكي څپه جومات خو د زي يپرانچل مور

ټه ورسوي، گښمن ته چي دې دا وي نامه الندي، موخه ئ

په ضد د كفر مرسته او  اسالمړي، د مسلمانان متضرر ك

ځ تفرقه او اختالفات ړي، د مسلمانانو تر منخدمت وك
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ړ چل جوځى او مورپناه پاره ړي او د هغو خلكو لړ كراوال

ې ېدلي، خو له دگانو سره جنچي له اسالم او مسلمانړي ك

چي كوم بد نيت ړه كوي په نامه لود هللا ټولو سره سره به 

ې دا پاره ئڼي لگښېنه لري، د اسالم او مسلمانانو د 

گواهي وركوي تعالى  هللاچي په داسي حال كي ړى، دا كار ك

ې نيت او اراده سمه ده او نه چي دوى دروغجن دي، نه ئ

 !!ټهگپه مانانو ې دا كار د اسالم او مسلئ

ړي، له ې هالك كپه پاى كي ويل شوي: هللا دڅلورم آيت د 

ې خوا د دوى نفاق د تعجب دلته له يو ېږي؟!كومه دوكه ك

له بلي خوا ويل شوي چي هللا دي دوى هالك ښودل شوى، ړ و

چلن به د ږ ې چي زموښوونه شوږ ته الرې سره مو، په دړيك

ويل شوي چي دوى د گه وي، دلته څنمنافقينو په ارتباط 

تر ېښودل شوى، ته پر تعالى هللاې خو هالكت ئړ دي، هالكت و

هغه چي دوى د اسالم دعوى كوي، عمالً د اسالم په ضد نه وي 

بايد ړ شي ژلو ود وچي ړي ې نه وي كڅه ئداسي ېدلي، ودر

د  معلص هللا ډډه وشي، رسولې له كارولو په ضد د وسلد دوى 

ې ړې وه، له ده غوره كگالرړه همدا تمنافقينو په ا

ېږي چي منافق ته بايد د يوه تباه ښووني دا هم معلومالر

ډډه وشي، ې شوي انسان په سترگه وكتل شي، له درناوي ئ

په شدت سره وغندل شي، په ړني او ويناوي بايد د دوى ك

ېدو او استقبال د دوى د افكارو د خورټولني كي بايد 

 هايد داسي عيارټولني عمومي فضاء بد مخه ونيول شي، 

كركه ولري، بايد له  وله نفاق او منافقينټول چي شي 

فكري پلوه د دوى كلكه مقابله وشي، منافق بايد د هر 

بايد ونه مومي چي د دوى  څوكچا له لوري طرد شي، داسي 

  ږي لري.درناوى او احترام كوي او له منافق سره خواخو

ړى ت كپاره ممانعې لاسالم د منافقينو له وژلو د د

ې په ليكو كي بې خوا د مسلمانانو چي د دوى وژنه له يو

ړوي، د هغو اعتماد ته صدمه رسوي باوري او سوء ظن راوال

ځاى شي، داسي نه چي يو  ړي له مسلمانانو سرهچي غوا

ي د داخلي رقابتونو له كبله وگڼي، له بلي ندا وژ ىهغو

خوا د دوى د وژلو جواز به هغو واكمنو ته د خپلو 

ړلو امكان په الس ځه واسي رقيبانو د وژلو او له منسي

چي په زور مسلط شوي او د خلكو له مخالفت سره ړي ورك

د  معلص هللا رسولړي. غواېدل سره په اقتدار كي پاته ك

د منافقينو ړې وه، گالره غوره كړه همدا تمنافقينو په ا
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ې تر ټول منافقتونه ئې او د ده سردار عبدهللا ابن ابى ئ

 ړى خو رسولړانديز كژلو وډېرو د هغه د وغملي، پايه ز

چي خلك ړم فرمايلي: آيا د هغه د وژلو امر وك معلص هللا

 خپل ياران وژني؟! (صلى هللا عليه وسلم)ووايي: محمد 

    

    

  

   

   

هللا  او كله چي هغوى ته وويل شي: راشئ چي رسول -3

ړي او ړي، خپل سرونه به تاو كښنه وغواتاسو ته بخ

چي د ډډه كوي به داسي حال كي  چي پهې گوردوى به و

 ي.وټه كي خپلي لويي په ل

څو خصلتونو ته ې مبارك آيت كي د منافقينو په د -(3)

 ې:گوته نيول شو

 تاسو ته هللا  كله چي هغوى ته وويل شي: راشئ چي رسول

ړي، خپل سرونه به د انكار په توگه تاو ښنه وغوابخ

ې خپلي ړي، نور ئگنده غلطي وكڅر، يعني كله چي دوى ړيك

ړه او توبه وكړي، ورته ووايي: راشه غلطي ته متوجه ك

ښنه بختعالى  چي تا ته له هللاړه وغوا ّـله رسول هللا 

گناه په ۍ ته د هغوى نه خپلي گناه او غلط ړي،وغوا

نه دا ضرورت احساسوي چي  او نه توبه كوي ،سترگه گوري

چي د ړي او له هغه وغواړ شي خوا ته وال ّـهللا  د رسول

ته مو پام وي چي دلته  ېد ړي.ښتنه ورته وكمغفرت غو

چي په اجتماعي چارو ې داسي غلطيو ته گوته نيول شو

ړاوى له كوم امر سرغ ّـ هللا رسولپوري مربوطي وي او د 

ډه، په داسي مواردو كي له هللا ډله جهاد لكه  ؛شوى وي

ته  ّـ هللا گ بايد رسولڅنتر ښتني تعالى د مخامخ مغفرت غو

ې د مغفرت ړه ئپه اۍ هم ورغلي وى او د خپلي غلط

ښوونه دا الر قرآند ړې وى، په نورو مواردو كي ښتنه كغو

ښتل شي او همدا ښنه وغوبخ تعالى چي مستقيمًا له هللاده 

ېښي پاره ضروري برې لمطلب توضيح د د ېكفايت كوي، د د

چي د كشيش ړي پوري تې ا په دېدقبلې چي مسيحيان د توب

او د ې ترديد كوي د د ېږي، قرآنكاعتراف ړاندي به په و
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ښتنه او د ړاندي اعتراف، ندامت، مغفرت غوپه و تعالى هللا

 گڼي.   څه كافيگناه د جبران ه

  ښتني به ې او مغفرت غوچي له توبې داسي ومومدوى به

به ټه كي چي د خپلي لويي په لداسي حال كي ډډه كوي  په

چي پر خپلي گناه اعتراف ڼي گړ ې لوځان به تر د، يو

يعني انتقاد به داسي  ټه كي شي.په لړي او د جبران وك

 ، لكه چي قرآنېرىگڼي لكه د ده پر موهومي عزت ت

  :فرمايي

     

    

    

           617: هالبقر  

ې ه! عزت النفس ئووېرېږ ىورته وويل شي: له خدا چياو 

څومره بد نو جهنم ورته كافي دئ او ، يپاروگناه ته و

 ! ټوبىټا

وشي او ورته  تقادنو انړر كپد منافق  كله چييعني 

ه، نو دا گناه الس واخله او له هللا ووېرېږله  چيوويل شي 

گناه دفاع كوي  ، له خپليگڼيعزت تېرى پل په خانتقاد 

مبارك آيت  له دې .كېږي څولگناهونو ته هاو مزيد 

ښودل او حساسيت  په مقابل كيد نصيحت  چيږي معلومې

 ښه ده.ڼل د نفاق نگپل عزت تېرى په خسالم انتقاد 

منافقينو په مقابل كي د هغو مخلصو  ود دغ قرآن

ژر ې، ړې كږدي چي اشتباه ئږ مخي ته مؤمنانو حالت زمو

 : ټه كويمتوجه شوي، نادم دي او د جبران ل

   

    

    

   

      

     

     

                                                                                                                                  

 993التوبه: 

پاته )هم كوم الزام نشته( چي وروسته پر هغو دريو او 

گه ې تنپرې سره له ارتوالي ئچي زمكه تر هغه ړى شول، ك

چي له ړ ې وكئگمان گ شول او ې تنپرړونه زپل شوه او خ

ځى ه پناپرته بل ړلو( پناه و؛ دده لوري ته )له هللا
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ې شكه ېد، بځگرراوپر دوى پيرزويني سره له ، بيا شتهن

 ېر مهربان توبه قبلوونكى دئ. ډچي هللا 

چي د ې دلته د هغو دريو مخلصو صحابه وو يادونه شو

چي خو كله كي له برخي اخيستو محروم شول،  اپه غزتبوك 

له تبوك راستون شو او له وروسته عليه السالم  پيغمبر

ې پيل شوه، دوى د دړۍ ږنو لېگروښتنو او پوپاته شوو د 

 پيغمبرړي د ړاندي كچي كومه دروغجنه بهانه وځاى په 

ړ او ۍ اعتراف وكپلي غلطپه خې ړاندي ئپه وعليه السالم 

څ شرعي عذر نه لرو، ړه هيپه اېدو پاته كچي د ې ويل وئ

 هللاوه چي ړه له تله ژوره او د زد دوى توبه دومره 

ړ او ېدا اعالن وكې د قبلتوبكي د دوى د  قرآنپه تعالى 

ښه په نامه ياده شوه، ې دا مباركه سوره د دوى د توب

پله د دوى د يوه كس له لوري په خوي چي دا قصه به 

كي له  اغزپه كعب بن مالك رضى هللا عنه د تبوك واورو: 

د ه شوو سره تپاېدا او له پاته كبرخي اخيستو 

چي كله "وي: ې قصه داسي بيانمقاطعمسلمانانو د عمومي 

ېدو او پيغمبر عليه السالم د تبوك غزا ته تيارى نيول ك

چمتو شي او الزم پاره ې غزا لټول بايد د دچي ړ اعالن وك

چي سامان ړه ما اراده وكړي، وسائل او سامان برابر ك

ځان ټي رانه وشوه او له ړم، بيا لاو وسائل برابر ك

ښكر ل چيږده كله ېپرالزيات وخت لرم، سره مي وويل: 

ېدو ځكر د خوښد لړم، ځ تيار كېدو ځان به همغه ورځخو

ېده، خو زه ال تيار نه وم، كله ې كږدځ ورو ورو رانور

، ې نشتهپروا ئځان سره مي وويل: ېدو له ښكر روانچي ل

پسي ځي وروسته يوه دوه ورزه به  ي،ږېځدوى دي وخو

كسالت راباندي ځاى شم، ښكر سره به يو ږم او له لېځوخو

ا كي ې غزپه دچي ېد ځاى ته ورسكار مي هغه ړه، وك غلبه

تر عليه السالم  پيغمبرله برخي اخيستو محروم شوم، د 

چي به مي ېدم، كله په مدينه كي اوسپوري ېدو راستن

ځينو ې نو له منافقينو او ړولگي وغپلي شاوخوا ته سترخ

گو نه تر سترڅوك پرته به مي بل معذورو مسلمانانو 

ېدم، ۍ او ندامت سره به مخامخېشانپرتي نو له سخېدو، ك

په خير سره له تبوك باال~خره پيغمبر عليه السالم 

ته مسجد ې ته له ننوتو سره سم نبوي مدينراستون شو، 

كله ړ، ځ وكې دوه ركعته لمونداخل شو، د معمول مطابق ئ

ه ډله ورته راتلل ډلمنافقين  ځه فارغ شو نوه لمانچي ل
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گ ې رنړه ئپه اخي نه اخيستو ې كي د برې غزوپه داو 

عليه السالم  پيغمبرړاندي كول، ې او عذرونه وگ بهانرن

معقول ېده، د دوى په دقت سره اوربه د هر يوه خبره 

ې منل او د دوى باطني خبره به ښېدونكي عذرونه به ئېبر

 سوې: هللا دي تاته محول كوله، او ويل به ئې هللا تعالى ئ

 پيغمبر، زه د ېدما وار راورسزباال~خره ړي، ته عفوه وك

وايو، ې وپرسالم مي  ،ړاندي شومخوا ته وروعليه السالم 

ځير د سالم له جوابه وروسته، ما ته عليه السالم  پيغمبر

ړاندي شه، ووايه ته راوې ويل: او وئ ړې وكشو، تبسم ئ

 ىخداپه يا رسول هللا!  ړ:كوعرض ما ې؟ ړڅه شي منع كچي 

ړاندي په وچا پرته د بل هر  ه رسولد هللا لچي كه زه قسم 

چي هغه ړى وو ړاندي كبه مي و دليلېدلى وى نو داسي ودر

گران ما ته كول ړاندي عذر او بهانه وړى وى، مي راضي ك

ړه مي عقيده په اعليه السالم  پيغمبركار نه دئ، خو د 

په ې او عذر مي بهانوې د كچي باور لرم؛ كه نن ئدا ده 

به هرومرو داسي هللا تعالى ړم، ي كړاندي كولو سره راضو

ېرته رانه ناراضه بپيغمبر عليه السالم چي شرائط راولي 

ې سره پيغمبر عليه په داو  ښتيا ووايمشي، خو كه ر

رب دربار ارحم الراحمين رانه ناراضه شي نو د السالم 

ښي او زما له خطاء به چي ما به وبخته مي دا هيله ده 

پاره ېدا لپاته كزه د چي  ېر شي، حقيقت دا دئراته ت

ړاندي ې وچي ستا حضور ته ئ څ توجيه او دليل نه لرمهي

په دغي غزا كي د برخي اخيستو پلوه زه له هره ړم، ك

چي زما ي ك حالپه داسي  معلصمبر غپي م.ومستعد پاره ل

له هغو كسانو  ىې فرمايل: داشاره كوله وئې ئلوري ته 

چت شه او اول: ې راته وويې وويل، بيا ئښتيا ئچي ردئ 

ړه كوي! زه ېكپرڅه ړه په استا تعالى  هللاچي منتظر اوسه 

ې د خلكو خوا پلي قبيلپورته شوم او د خځايه پله له خ

ې ډ شول، زه ئخوا كي راغونټول زما ښېنستم، ته ك

چي ولي دي كوم عذر او بهانه ې مالمتولم او راته ويل ئ

زيات شو ټل او مالمتول دومره د دوى ر ړه؟ړاندي نه كو

ېرته پيغمبر عليه چي بړه راته ويل چي كله به مي ز

ې په همدړم، خو ړاندي كاو كوم عذر و مته ورشالسالم 

مرارة گانو؛ ېكو بندچي خبر شوم دوو نورو نحالت كي وم 

ړى او د حقيقت اعتراف كپر هم الل بن اميه هو ابن ربيع 

نو زه د ې، ړډډه كې ې او عذر له ويلو ئدروغجني بهان
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 پيغمبر. بيا ښتمتصميم واو لهړاندي كولو كوم عذر د و

څوك ږ دريو سره به هيچي له موړ امر وكعليه السالم 

څه هم ېدو وروسته كه ې حكم له صادرخبري نه كوي، د د

په جماعت سره ځ به مي زه به له كوره وتلم او لمون

چا به له كولو، بازار ته به هم تلم راتلم، خو هي ءادا

چي دا ېرله لكه گداسي مي انې، نه كول ما سره خبري

پردى يم، ښار كي ې په داو زه ده ۍ پردپاره زمكه زما ل

څوك زما له او دلته هيي وڅه بدل شوي چي هر داسي لكه 

ړم، چي به جومات ته والشانه حالته خبر نه وي، كله ېپر

چاوو، سالم واعليه السالم  پر پيغمبرېر به مي څپه د تل 

پل ډو له خوځېدا د خچي د ده د شونړ انتظار به مي وك

په حال كي به مي د ځه ړم، د لمانځواب ترالسه كسالم 

گورم زما خوا ته چي وپه لوري كتل عليه السالم  پيغمبر

ځه په لمانچي كله به زه گوري، خو حالت داسي وو گه څن

به زما خوا ته له شفقت او بوخت وم پيغمبر عليه السالم 

ځه چي به له لمانكله كتل خو ډك نظر سره ېرزويني پ

او بل لوري  ړولهه توجه له ما واپلخفارغ شوم هغه به 

ځ دوران كي يوه وره پې مقاطععمومي  دته به متوجه شو. 

ابو گري ډار سره د ماشومتوب د دوران ملاو  ېريله و

ڼ خوا ته ورغلم، هغه زما د تره زوى هم وو، د بقتاده 

ې پرړ او سالم مي ړ كلوېواله مي ابوقتاده ته سر ورله د

ې ابو ړ، ورته ومي ويل: اځواب رانكڅ ووايو، هغه هي

چي زه له هللا او د هغه له په رب قسم وي ! ستا دي قتاده

څه پاته شو او ټه خوله پسره مينه نه لرم؟ هغه  پيغمبر

ړه، خو هغه بيا هم ې وكښتنه ترپوې ونه ويل، بيا مي ئ

ړه او ښتنه وكپوې ترځل مي ېيم درچي پاته شو، خو ساكت 

ځواب كي فقط دومره وويل: هللا په ، هغه زما ړقسم مي ورك

ېدو په اورځواب ې ږي!! د دېپوهښه پيغمبر او د هغه 

ېواله راكوز او له دې شوگو رواني ښكي له سترسره مي او

  .شوم

په بازار كي  ځوردوران كي يوه په ې ې مقاطعد همد

د غسان د و يوه كس په د روم له نبطيانڅاچي ناروان وم 

ړل شوى كر كي توټپه ښمو ېچي د ورړ هغه ليك راكچا پا

په كي ولوستل: دا مطالب مي  ؛پرانيستوو، ما ليك 

ې، ته ړېره جفا درسره كډگري چي ستا ملېدلي مو دي اور

چي داسي ړ دئ ې لوتر دشخصيت  ې، ستاې عزته كس نه يب
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ې ا د دمړو. چي ستا قدر وكږ خوا ته راشه ع شي، زموئضا

يوه ځان سره وويل: دا هم د هللا تعالى په لوستلو له خط 

چي كافران هم له ما بله آزموينه، اوس زما دا حال دئ 

او مرتد شم، ليك مي ړم، ته واودين چي د دوى  طمع كوي

پر ځي ورښت ېڅلوځاوو او ومي سوزاوو. وغور په تنور كي

ته څوك زما كور په يو څاناې، ېري شوې همداسي تپسله 

راواوراوو ې دا دستور ئراغى او د پيغمبر عليه السالم 

ېرمنو هم پلو مپاته شوي دي له خې وروسته ي له غزوچ

ې ئاب ځو ؟ړووركطالق هغوى ته ړ: آيا ېل شي! ما عرض وكب

ېرمن ته پلي مېل شئ، ما خې بيوازي ترنه،  چيړ راك

 هللاې او د ړه شپلوانو كره والد خچي ښه به وي وويل: 

 ې!ړېكړي انتظار وكپرتر ى تعال

چي ې، خو داسي ېدېرپسي تپه بلي همداسي يوه ځي ور

ځ، د سحر ځوسمه ورپنپه ې زاره وم، ژونده بزه نور له 

ځاى پل پر خچي په داسي حال كي په مهال، ځه د لمان

چي: مبارك دي شه ې ړې كرعيوه كس نپه څاناست وم، نا

په سجده  ېدو سرهپه اورې خبري كعب بن مالكه! زه د د

پوه شوم ړ او ځاى كپر شكر مي ېوتم، او د هللا تعالى پر

ېر نور ډپسي ه ده پې ده، ښلگناه رابخږ زموتعالى  هللاچي 

راتلل كي حال په داسي پسي او په بلي ډله يوه ډله خلك 

راكوله او ې ې تر بل مخكي راشي، مباركي ئښتل ئچي غو

ړه، قبوله ك توبهستا ې: باال~خره هللا تعالى راته ويل ئ

مي عليه السالم  پيغمبرځايه مسجد ته راغلم، زه له هغه 

ې ووايو، پرېدو، سالم مي ځلۍ ې له خوشحالچي مخ ئوليد 

ځوابه وروسته راته وويل: تا ته دي له د سالم هغه 

ځ ده، ما ټولو غوره ورژوند تر مبارك وي، دا ستا د 

سالم عليه ال پيغمبرړه: آيا د عفوي اعالن د ښتنه وكپو

 هللاويل: د ې له لوري؟! وئتعالى  هللاله لوري دئ كه د 

په تأييد كي دا آيت ې وينا ې د دله لوري، بيا ئتعالى 

هللا  يرضو على الثالثة الذين خلفوا.... كعب ړ: تالوت ك

چي ې كي دا هم شامل دي په توبوايي: ما وويل: زما  عنه

ف وي، په الر كي وقد هللا تعالى دي ټول مال مي پل خ

چي راته وويل: دا درته غوره ده عليه السالم  پيغمبر

: نو يوازي د ې، ما وويلځان سره وساتې له يوه برخه ئ

 ځان سره ساتم. خيبر برخه مي له 

ې دا معامله له چي د مقاطعپام وي ته مو بايد ې د
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په ې پرته ئچي له تبوك ې سره شو هغه كعب رضى هللا عنه

چي ږي ېې معلومې وه!! له دستټولو غزواتو كي برخه اخي

گناه ده او څومره ستره ېښودل پرجهاد پرته له عذره 

څه او صحابه وو له داسي خلكو سره عليه السالم  پيغمبر

  معامله كوله؟!!

ږ ته د هغه مخلص موۍ قصه پورتندا مبارك آيت او 

ښيي، پير راې وي؛ له يوه منافق توې شوچي غلطي تربنده 

ډ كي تر ستوني غرق وي ډنپه اهونو گند ي ې داسي چيو ئ

ځان د اصالح نه توبه كوي، نه د ې نه وي، پروا ئڅ خو هي

ې ، خو بل ئټهگناهونو د جبران لپلو كوي او نه د خڅه ه

پل رب ځوروي، توبه كوي، له خې گناه ئپله چي خداسي 

ۍ د دفاع او توجيه گناه او غلطپلي ړي، له خښنه غوابخ

 ټه كوي.ۍ د جبران لغلطاو د ځاى اعتراف كوي پر 

  

    

    

      

  

    

ې او كه ړورته وغوا ښنهدا ورته برابره ده چي بخ -6

ښنه دوى ته بخه څكلړې، هللا به هيښنه ورته ونه غوابخ

 چي هللا دا فاسق وگړي نه هدايتوي.ړي، يقينًا ونه ك

چا ړه د هيدا مبارك آيت وايي: د منافقينو په ا -(6)

گټه نه لري، نفاق داسي ستره گناه ده چي حتى د ښنه بخ

گټه نه رسوي، وايي: څ ښتل ورته هيښنه غوبخ ّـ هللا رسول

ښنه او كه بخ ېړورته وغوا ښنهدا ورته برابره ده چي بخ

ړي، ښنه ونه كڅكله دوى ته بخړې، هللا به هيورته ونه غوا

 چي هللا دا فاسق وگړي نه هدايتوي.يقينًا 

 قرآن فرمايي: همدا راز 
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 31التوبه: 

ړه؛ كه ورته غوامه ښنه يا بخاو  ړهښنه ورته وغوابخ

ښنه بخه لڅكې هللا به هيړښنه ورته وغواځله هم بخاويا 

چي د هللا او د ده د پاره ې لړي، دا د دورته ونه ك

ړي نه گړى او هللا داسي فاسق وې كفر كئړه په اپيغمبر 

 هدايتوي.

ې چي د تقوى دعوى به ئځيني منافقين داسي هم وو 

ې: ته به راتلل او ويل به ئكوله، پيغمبر عليه السالم 

ېمانه يو، د جبران ښپې پرې، ږ قصور او غلطي شوله مو

چي ړو څه وكچي داسي ې گورځل به وټه كي يو، بل لپه 

ې پرگناه  ۍمخكنږ ښانه شي او موې روپرگي سترستا 

په ې ادعاء ډلي د دد دغي منافقي تعالى  هللاړو!! جبران ك

ښنه ورته بخچي دي ښه پيغمبره! خوې ارد كي فرمايي: 

ښنه ځله هم بخچي كه اويا پوه شه ړي كه نه، خو غوا

ړي، دا ښنه ورته ونه كبخه لڅك به هيې نو هللاړورته وغوا

ړى او ړه كفر كپه اپيغمبر هللا او د ده د  وى دچي دځكه 

 هدايتوي.ړي نه گداسي فاسق وچي دا د هللا سنت دئ 

ړه د هللا تعالى په اښني چي د بخښيي ږ ته دا آيت مو

څوك ، ږيېپه خاطر نه بدلچا خاص سنن دي، دا سنن د هي

ښني مستحق نه وي او بخ تد مغفر چي د الهي سننو له مخي

دا ړي نو هللا تعالى پاره دعاء وكپيغمبر هم د هغه لكه 

خاص ړه هللا تعالى په ادعاء نه قبولي، همداسي د شفاعت 

چا ته د شفاعت كولو اجازه سنن لري، د دغو سننو مطابق 

پيغمبر هم كه ړه د بل شفاعت مني، په اچا وركوي او د 

دا تعالى  هللاړي ړه شفاعت وكپه ا د كوم غير مستحق انسان

پام كي په پاره بايد ې لشفاعت نه قبلوي، دا خبره د د

ډله د ې ېوتپرډ كي ډنپه چي يوه كمعقله او د شرك ولرئ 

ړه په اړه غلو كوي او د پيغمبر عليه السالم په افاعت ش

 د عيسى عليهې ئ بايبلو مسيحياند چي څه وايي همغه 

له لوري تعالى  هللاشفاعت اجازه د وايي. د  ړهپه االسالم 

ړ خلك د هللا له ږي، شفاعت كوونكي او د شفاعت وېوركول ك

ړ نه ښلو وږي، كه ستا عقيده او عمل د بخېټاكل كلوري 

ستا څوك ستا شفاعت كولى شي او نه هللا تعالى وي نو نه 

  چا شفاعت مني.په اړه د 

سنت  ىتعال هللاړه هم د ښني په اې قبلولو او بخد توب
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گنهگار له خپلي گناه نادم او ړى بايد داسي دئ چي لوم

ړي، د ښنه وغوابخ تعالى هللاړي، له پښېمان شي، توبه وك

ورته  تعالى هللاټه كي شي، بيا خپلي گناه د جبران په ل

 په دې اړه فرمايي: قرآن، ښنه كويبخ

  

    

   

    

   

 133االعراف: 

ې وروسته د لهې ړي، بيا ئې كچي بد كارونه ئاو هغو 

ې له دچي ستا رب ې شكه ړى، بې راوې او ايمان ئړتوبه ك

 ښونكى دئ.وروسته مهربان بخ

ړه هم هللا تعالى همداراز د انسانانو د هدايت په ا

چي د هدايت تلوسه لري، څوك هدايتوي خاص سنن لري، هغه 

 چي قرآنټه كوي، د هللا لوري ته رجوع كوي، لكه د هدايت ل

 فرمايي:

    

     

       

    

                                                                                                                          

 66الرعد: 

ړى وايي: ولي د خپل رب له لوري ې كاو هغه چي كفر ئ

ووايه: يقينًا چي هللا هغه  ې نازل شوى؟كوم آيت نه دئ پر

ځان څوك د ړي او هغه وغواې ئچي دى ي ې الري كوبڅوك 

 ېدلى. ځگرلوري ته هدايت كوي چي )ده ته( ور

ږغ پل ضمير نه د خ ړيچي د كفر الر غوره كڅوك يعني 

ږ نيسي او نه عقلي او علمي دالئلو ته اعتناء ته غو

ړو ېر د لوڅپه السالم  معليهپيغمبرانو كوي، دوى تل د 

ت سره د مخالفت الر دعوښتيني ړو شخصيتونو له حق او رلو

ې د دوى څلى دعوت منلى، نه ئپېې د دوى سنه ئې، نيول

په چت اخالق ته كتلي او نه د دوى ړ شخصيت او اولو

خارق العاده او ې داسي دالئلو قانع شوي، له دوى ئ

ړاندي كولو د وڅ انسان هيې نه ئ چيې ښتې غومعجزعجيبي 

ه له ړى شي، سرمخالفت وكڅوك ې هينه ئ او لريوتوان 

د الهي عليه السالم  پيغمبرچي د ښو گندو نڅرټولو هغو 
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ړخ په هر اشخصيت ړ پيغام كي او د ده د لوپه هر دعوت 

چي ې دا ثابتوله ږغ ئگ په جېدل او ځلد دوى مخي ته  كي

له لوري تعالى  هللاپيغمبر دئ، د ښتينى پرته ردى له شكه 

ې له دپيغام خلكو ته ورسوي، خو سره چي د ده غوره شوى 

ږ ته ې. دا آيت موښتلې غوې ترې خارق العاده معجزئ

په چي ځيني مخاطبين داسي دي چي ستاسو ښوونه كوي الر

گرتيا نه گه ستاسو دعوت نه مني او ستاسو ملڅ توهي

ټول چي ا هيله مه لرئ او دا تلوسه مه كوئ كوي، د

يوازي د هغو مخاطبين به ستاسو دعوت هرومرو مني، 

ړئ څه وكگرتيا هد ملاوسئ او د دوى  ټه كيپه لكسانو 

په الر كي او د حق تلوسه لري ژندلو او منلو پېچي د حق 

په د خلكو د هدايت تعالى  گرتيا كولى شي. هللاستاسو مل

په دوى كي د حق چي ځيني داسي دي ص سنن لري، خاړه ا

ې پل شوى، د هدايت دروازه ئځلو او منلو استعداد ژندپې

گران وخت له دوى پل ږي، خېنيستل كپراپر مخ نه څكله هي

   كوئ.پر اقناع مه ضايع د دوى ټي جدل او گې په بسره 
چي ږي ېچا په برخه كښوونه د هغه او الرهدايت  الهي

ژندو او د ده لوري ته د تلو تلوسه پېښه پل رب د د خ

په ذكر او ړي او د هللا تعالى چي ايمان راو، هغه لري

 ږي. ېكړونه مطمئن ې زيادولو سره ئ
 همداراز فرمايي:

   

    

                          

     71العنكبوت: 

ړى حتمًا به خپلي الري ې جهاد كپاره ئږ لاو هغه چي زمو

 دئ.  چي هللا له دغو محسنينو سرهښيو او يقينًا ورو

ې: د ې شوو سره دوه وعدمجاهديندلته د هللا د الري له 

ې به د ي د هدايت دروازنې، يعاو )معيت( وعد )هدايت(

پر الرو د او سعادت  ، عزتزي، د برياپرانيپر مخ دوى 

ښوونه گام كي به د دوى الرپه هر تلو توفيق به وركوي، 

 ېدو سعادت بهړو ته د رسپوړو كوي، د هدايت او رشد لو

ې څوكي ته به ئړي په برخه كوي، او د )احسان( لوې ئ

 ې برخمن كوي.پلي ملتيا او معيت به ئاو له خرسوي، 
د )محسنين( په نامه ياد شوي چي  دلته هغه مجاهدين

 په طفيل؛ هللاې جهاد د هللا په الر كي جهاد كوي او د همد



 

 

 

 

 

                                                                                                                   ې پلوش د قرآن

 المنافقون

 

023 

، د ې ديپر مخ پرانيستټولي الري د دوى د هدايت  تعالى

ملتيا پلي او د خ ښوونه كويالرې ه هري برخي كي ئژوند پ

  .ړولىې غوپرې او معيت وزر ئ

 فرمايي:  قرآنهمداراز 

  

   

    

      

                                                                                                                

  916التوبه: 

ېك ړى او يو نې اعتراف كگناهونو ئپلو په خچي او نور 

ې توبه ئبه هللا ښايي ؛ ړىډ كگې له كوم بل بد سره عمل ئ

 كى دئ.ښونچي هللا مهربان بخې شكه ړي، بقبوله ك

گمان ونه شي گار د منافق گنهپه هر چي پاره ې لد د

عملونه لري بد هم چي ډلي يادونه كوي ې داسي د يو قرآن

ې سره ېك او بد عمل ئپه اصطالح نېك، د قرآن او هم ن

په سبب ځينو كمزوريو دوى منافقان نه دي، د ړي، خلط ك

 وعملون وېكند دوى هللا تعالى ښايي ې شوي، بد عملونه تر

ړي ك ې قبوله، توبه ئړيپام سره دوى ته عفو وكپه ته 

چي هللا مهربان ځكه ښي او دا ې ورته وبخگناهونه ئاو 

چلن كي احتياط په نو له هغو خلكو سره  ښونكى دئ.بخ

چي د دوى ېك عملونه لري ژوند كي داسي نپل په خچي كوئ 

پام په ته و ښوونږي. داسي الرېگندڅرې ايمان او اخالص تر

چي لويه  َبْلَتَعةَ  َأِبى ْبنِ  َحاِطبِ د عليه السالم  پيغمبرسره 

ړه په اې د يوه بريد ې وه او قريشو ته ئې شوغلطي تر

ښتنه پوپه الري كي ونيول شو، ې ، خط ئوه ېړاطالع ورك

چي دا مي د ې ويل و وئړ خې وشوه، هغه اعتراف وكتر

پل ړى، خړى د مجبوريت له مخي مي كپه وجه نه دئ كنفاق 

وويل: يا  ړ، عمر رضى هللا عنهړاندي كې وعذر او دليل ئ

ړه، پيغمبر عليه ژلو امر وكد وې منافق رسول هللا! د د

 َأنْ  هللاََّ  َلَعلَّ  ُيْدِريكَ  َوَما َبْدًرا، شَِهدَ  َقدْ  ِإنَّهُ وفرمايل: السالم 

 َفَقدْ  ،ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا َفَقالَ  َبْدر   َأْهلِ  َعَلى اطََّلعَ  َقِد َيُكونَ 

څه ې وه، ړي كي برخه اخيستگج په: هغه د بدر َلُكمْ  َغَفْرتُ 

به د بدريانو حالت داسي موندلى تعالى  هللاښايي ږي ېپوه

ړئ؛ ما ړئ هغه وكچي غواڅه ې وي: چي ورته ويلي ئوي 

  ې ده!!ړښنه درته كبخ

 :ښوونه كويته داسي الر معلص هللا رسولړه د همدغو په ا
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  918: التوبه

پاك او ې پرچي ړه ې داسي صدقه ترالسه كله مالونو ئ

ستا دعاء چي ړه، يقينًا ې او دعاء ورته وكړې كتزكيه ئ

  ېدونكى دئ.پوه اوراو هللا ېينه ده، ډډاورته يوه 

    

    

    

   

  

   

   

دوى هغه دي چي وايي: پر هغو مالي لگښتونه مه  -0

پاره چي ې لپه خوا كي دي، د د پيغمبركوئ چي د 

 زمكي او د آسمانونو چي كي حال داسي خواره شي، په

 ې د هللا دي خو منافقين نه پوهېږي.خزان

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(0)

  د منافقينو قضاوتونه مادي او سطحي وي، مؤمنان پر

سره د دوى ملگرتيا داسي  ّـ هللا له رسولځان قياسوي، خپل 

تعبيروي چي گواكي د مالي او مادي اغراضو لپاره ورسره 

ونزو سره مخامخ شي نو د ځاى شوي، كه له مالي ستيو

به الس واخلي او د ده له شاوخوا له ملگرتيا  ّـ هللا رسول

گه چي منافقين په خپله له هر څنبه خواره شي، لكه 

ېږي، نه ځاى كلوري سره د مادي منحطو اغراضو لپاره يو 

د دوستي او ملگرتيا لپاره بل عامل او باعث لري او نه 

ېر گڼي او د څپه ځان د هم ۍ لپاره، مؤمنان ښمند د

لگښتونه مه كوئ چي د  وايي: پر هغو ماليړه هغوى په ا

 پاره چي خواره شي.ې لپه خوا كي دي، د د پيغمبر

 او د آسمانونوځواب كي فرمايي: د هغوى په  تعالى هللا 

 ې د هللا دي خو منافقين نه پوهېږي.خزان زمكي
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  چي د ايمان له سعادت ټول هغه عناصر منافقين او

ې عاجز دي چي د ې مادي دي له دمحروم او قضاوتونه ئ

ړاندي نانو د قربانيو لپاره دقيق تعبير او تفسير ومؤم

ړي، داسي انگېري چي كه مؤمنان د ايمان په الري كي له ك

په خپلي مخي ې مالي ستونزو سره مخامخ شي هر يو به ئ

وينا وه عبدهللا بن ابى سردار د درومي. دا د منافقينو 

په خوا  پيغمبرچي پر هغو مالي لگښتونه مه كوئ چي د 

چي په ې پاره چي خواره شي، سره له دې لد د كي دي،

د  ّـوو صحابه  ّـ هللا چي د رسولې ليدل خپلو سترگو ئ

گاللي وو، څومره سختي ړاوونه ره كڅومايمان په الر كي 

ي، خپلوانو، مال دولت الس پل كور، كلځي، له خور

ۍ ته هري قربانې زغملي، ، هجرتونه، شهادتونه ئاخيستل

ېدل ممكن پوهې حقائقو و ته په دچمتو شوي، خو منافقين

 نه وو. 

ړخ كه د مؤمنانو په ضد اتهام او ې وينا يو اد د

ې باور په دمنافقين چي ښيي دروغجن تور دئ له بلي خوا 

ېدونكي پر مؤمنانو خپلي مرستي ې اوسچي كه د مدينول 

ځى ومومي او نه ه هغوى به نه كوم بل پناړي نو بندي ك

مرجع، او بله چاره او وسيله، د مالي ستونزو د حل بله 

  :فرماييد ترديد لپاره ې منافقانه تصور د د تعالى هللا

   
  

   : د

ې د هللا دي خو منافقين نه خزان زمكي او آسمانونو

 پوهېږي.

د  زمكي او انونود آسم تعالى هللا چي كي حال داسي په

ټولواك د مؤمنانو و واكمن دئ، او همدا ستر خزانټولو 

ېره لري ې وولي به له دد رزق او روزي ذمه وال دئ نو 

په صورت ېدو ېدونكو د مرستو د قطع كې د اوسچي د مدين

 آيا هللاړل شي، ې د دوى پر مخ وتټولي دروازكي به د رزق 

ځى ورته ه ناپې غوره گڼئ چي تر دې عاجز له د تعالى

ړي او د رزق او روزي پراخ امكانات ورپه برخه برابر ك

څ ميدان كي د مؤمنانو نصير دئ، په هي تعالى هللا ړي؟!!ك

ېلگي ې بهجرت د يو معلص هللا د رسولېږدي، ې يوازي نه پربه ئ

 :يځوروي او فرمايپه توگه د هغوى مخي ته ان
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 40التوبه: 

هللا هغه مهال هم د ده چي ړئ نو يقينًا ې مرسته ونه ككه ئ

چي د په داسي حال كي وايست چي كافرانو ړه مرسته وك

په يوه سوري كي ول، ړه چي دوادوو دوهم وو، هغه مهال 

مه كوه، يقينًا  يل: غمې وگري ته ئپل ملچي خهغه مهال 

ې نازله پرېينه ډډاپله ږ سره دئ، نو هللا خچي هللا له مو

نه مو چي ړ ړ وكې د ده مالتښكرو ئپه داسي لړه او ك

ړ او د هللا شعار خو ټ كټيې ليدل، او د كافرانو شعار ئ

 غالب دئ.ړ دئ، او هللا باحكمته )تل( لو

 ځير شئ:څو خبرو ته دلته 

 چي كه تاسو له جهاده الس وي مسلمانانو ته ويل ش

گرتيا ملعليه السالم  پيغمبرپه جهاد كي د واخلئ، 

عليه السالم  پيغمبرد ې سره په دچي پوه شئ ږدئ، نو ېپر

ډ او مشكل سره نه مخامخ څ خندعوت او مبارزه له هي

چي به له داسي الرو د ده مرسته كوي تعالى  هللاږي، ېك

 چي هللااد مو نه دي په يگر گمان هم نه كوئ، مې تاسو ئ

دوو يو وو،  چي دړه هغه مهال هم د ده مرسته وكتعالى 

گرى هغه ملپرته بل انسان ورسره نه وو، گري له يوه مل

دلته به چي ېښنه كي ې اندپه داو زون حهم غمجن او م

ږو، كه ېپاته كېوتو خوندي پرپه الس كي له ښمن گه د دڅن

ږ ړي نو موك ټټيرا ې ته سرپسي راشي او د غار خولرا

پاره ژلو لښمنانو د ده د وښو دكينه كويني او نيسي، 

څي ې سم، د غره له يوېې وېكو ايستلپلي توري له تخ

په تعالى  هللاآيا  ځاى نه درلود،پناه بل ې د پرته ئ

 ړ؟!پاره كفايت ونه كدغسي سخت حالت كي د ده د مرستي ل

نورو به له هللا تعالى ږدئ نو ېپريوازي تاسو ې كه نن ئ

 په نورو خلكو د ده مرسته كوي.الرو 
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  فانزل هللا سكينته عليه( كي ضمير ابوبكر په دلته(

ۍ برخه وايي ړچي د آيت لومځكه ته راجع دئ،  هللا عنه رضى

ورته اطمئنان عليه السالم  چي دى غمجن وو او پيغمبر

ې ې او تشويش ئپر ده نازله شووركولو، نو سكينه هم 

ډه وو ډاړه ال د مخه زعليه السالم  پيغمبررفع شوى. د 

او د )ايده  ې وه.ړپه برخه كسكينه وراو هللا تعالى 

ښكرو په لبدر كي د مالئكو په بجنود لم تروها( مراد يا 

په دوران كي د ې سفر او يا د همد ئسره د ده تأييد د

ړي گچي دلته د بدر جښيي ۍ برخه د آيت وروستده تأييد، 

ړۍ برخه مخاطب ته دا لومې او د آيت ته اشاره شو

ې ړلپوري تپه دغه سفر ښايي دا هم چي انتباه وركوي 

په دوران كي يوازي د سفر چي پاره ې لوينا ده، خو د د

په داسي چي دوه كسان وو نو دا خبره مناسبت نه لري 

چي تاسو نه ليدل، همدا راز ړ ړ وكې د ده مالتښكرو ئل

چي د ړه وه گځكه نه جښكرو ته هم ضرورت نه وو هلته ل

شمېر دومره ږلو ته ضرورت وي او نه د قريشو ېښكرو لل

ښكرو سره د هغوى ماتولو ته ضرورت وو، په لچي وو 

په بدر كي واقع شوي نه بيرغ نسكورول  وهمداراز د كفار

په نيولو كي د عليه السالم  په دغه سفر كي او د پيغمبر

نو ښي، ېې صيغه يادول مناسب نه برپه دقريشو ناكامي 

ړي ته گچي دلته د بدر جپه يقين سره ويلى شو ځكه 

په ې د همدغه آيت ړوند سورې تفصيل د اې. د داشاره شو

 تفسير كي وگورئ.

ښمن بيرغ نسكور شو او د اسالم په بدر كي د دچي لكه 

عليه السالم  پانده او برى د پيغمبرړى او ربيرغ سرلو

پانده او رړ په برخه شو، همداسي به تل د اسالم بيرغ لو

ښمن پر هر دگر كي او ډهر  هپبه تل او تعالى  هللاوي او 

؛ عزيز؛ تعالى هللاچي ځكه پيغمبر ته برى وركوي، دا پل خ

يعني برالسى او غالب دئ او حكيم يعني د حكمت خاوند 

گه او له كومي الري بريا څنته  چي پيغمبرږي ېپوهدئ، 

 ړي. په برخه كور
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ډېر عزتمن به نو نه شو اې ته ستكه مدينوايي:  -8

 كي حال داسي ې باسي، پهېر ذليل هرومرو له مدينډ

و مؤ مناند او دئ  مبرغپيعزت د هللا دئ، د ده د  يچ

 ېږي.ه پوهمنافقين ندئ خو 

چي د ړه ويل شوي په اې مبارك آيت د شأن نزول د د -(8)

پر مهال د يوه مهاجر ېدو ا د راستنغزله  المصطلق يبن

 ځته شوه، يوه لهښته رامننځ انصاري تر من هاو يو

ې وه يوه ږدو، نښته او بل له مهاجرينانصارو مرسته وغو

ړو لوريو د مشرانو د ړه شي، خو د دواې جوفتنه تر

عبدهللا بن ېده، په نتيجه كي منازعه پاى ته ورسې مداخل

انصارو ړي، د ې پېښي غلطه استفاده وكښتل له دابى وغو

احساسات د مهاجرينو په ضد وپاروي، د خپلو نورو فتنه 

ږ موې دا هم وويل: په ضمن كي ئ ووپاروونكو وينا

ته ټل شوو له خپل قوم راو ذليلو چي دغو ړه اشتباه وك

چي ېدلى ځاى ته رسړه، اوس د دوى كار هغه مو پناه ورك

ې ته ستانه كله چي مدينړي، كېرى وړ او تږ الس لوپر مو

ې ټول به له مدينپل حساب به ورسره تصفيه كوو، شو خ

ې ئده، له عبدهللا بن ابى ېاطالع ورسته  ّـ هللا باسو... رسول

د عبدهللا بن ړ، ړه، هغه انكار وكښتنه وكړه پوې اپه د

ې وينا ابى زوى چي يو مخلص مؤمن وو د خپل پالر له د

ۍ ې شول د خپل پالر د سورلږدنې ته خبر شو، كله چي مدين

اوس به ثابته شي ې وويل: ونيوله او هغه ته ئې گه ئوا

څوك ذليل، په خداى قسم تر هغه به څوك عزيز دئ او چي 

اجازه  ّـهللا  ې چي رسولې ته داخل شږدم چي مدينېنا پرت

ړه هغه وركاجازه  ّـ هللا ړي، له هغه وروسته چي رسولدرك

همدا راز په رواياتو ې ته داخل شي. چي مدينېښود ې پرئ

ته وويل: كه زما د پالر د  ّـ هللا كي راغلي چي ده رسول

 ړه چي په خپلهړې وي نو ما ته امر وكړه دي كېكوژلو پر

ې ووژني او بيا زما څوك ئژنم، داسي نه چي بل ې ووئ

عصبيت تحريك شي او د كافر په بدل كي مسلمان ووژنم. 

 ړې!!ې نه ده كړه ئېكچي دا پرړ اطمئنان ورك ّـ هللا رسول



 

 

 

 

 

                                                                                                                   ې پلوش د قرآن

 المنافقون

 

025 

 ځاى كي فرمايي:په بل  قرآن

     

     

                                 

 75يونس: 

ټول چي عزت ړي، يقينًا او د دوى وينا دي تا غمجن نه ك

 ېدونكى دئ.پوه اورپه واك كي( دئ، هغه د هللا )

په داسي وخت چي دا سوره ږي ېې مبارك آيت معلومله د

د مسلمانان كمزوري او ناتوانه ول، چي ې كي نازله شو

په د دوى ښمنانو دپام سره په ۍ ته مزوردوى ضعف او ك

ته گوته ېشانه حالت پرچا به د دوى ضد تبليغات كول، 

ستمن، ېغالمان، نپه خوا كي پيغمبر چا به ويل د نيوله، 

د گه څنډ شوي، دوى به ځوانان راغونپوه كمزوري او نا

گه څنږي؟ ېځواكمنو، مخورو او شتمنو مخي ته ودرټولني 

به دوى ته برى وركوي او دا دين به  چي هللاگمان كوي دا 

 هللاگه د څنويل دا چا به  ټولو دينونو غالبوي؟!پر 

پل ياران له چي خپيغمبر دئ ږل شوى ېله لوري لتعالى 

ږي، ېژل كځيني وژغورلى، ځو نشي دغو بدو او سختو ور

ځيني د كور كلي ږي، ېزنداني كيني ږي، ځېړول كځيني ك

پراخ ول شديد او  هدومر تبليغاتږي؟ ېړ كېښودو ته اپر

هم غمجن عليه السالم  پيغمبرې ئچي كله كله به 

د چي هغه ته اطمئنان وركوي تعالى  هللاړ، ېشانه كپراو

په واك كي ټول د هللا عزت ، ړيدوى وينا دي تا غمجن نه ك

چا ته عزت او چي ږي ېړه د ده له لوري كېكپردا دئ، 

ړي. ه مخامخ كپكاوي سرڅوك له ذلت او سړي او غلبه ورك

په حال، هم ښمن پوه دئ او هم د دپه حال هللا هم ستاسو 

پوه هغه ښمن تبليغات. د دهم گاني اوري او ستاسو دعا

 ېدونكى دئ.اور

ړه منافقانه معيارونه منافق د عزت او ذلت په ا

 (ځواكمنڅوك د عزت خاوند گڼي چي )شتمن( او )لري، هغه 

څوك نه له مخي  ېظاهر ته گوري نه باطن ته، د دوي، 

ې ته څنگه، دې څنگه دي او عقيده ئې ئړني تلي چي ك

 څه دي.ې څنگه ده او په جيب كي ئې گوري چي جامه ئ

چي هلته حق او عدل ې ټولني كي په داسي يوڅوك كه 

تر پښو الندي شوى، د خلكو ظاهري وضعيت د معيار په 

چي حاكم ڼي عزيز او محترم وگڅوك توگه ونيسي، هغه 
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ړي او د قدرت او ثروت خاوندان ټولني مسلط كر نظام پ

ښلى وجاهت او اعتبار بخې ړي، هغوى ته ئړ كې جوې ترئ

 ذليل په سترگه وگوري چي دغهاو سپك د چا ته او هغه 

ښايسته هغوى له خپلو حقوقو محروم او له خپل نظام 

، يقينًا چي هغه په خپل قضاوت كي ړيمقام راكوز ك

ږ ته مو قرآنړې، ې كړه ئېكپرېروتى او ظالمانه ت

ټولني حالت د ې ځپلې او شرك ښوونه كوي چي د جهل وهلالر

گمان مه كوئ چي ځوئ، خپلو قضاوتونو لپاره معيار مه گر

 ځواكمن عزتمن هم دئ، ټولني هر شتمن او د داسي 

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآن

    

    

    

     

     

     

    

   

     

   

    

    

   

 20-26آل عمران: 

چي ووايه: اې بارئ ربه! د واكمنۍ واكداره! دا ته يې 

د  ېچي وغواړچا او له  ېواكمني وركو چا ته وغواړې

عزت  چا ته وغواړېچي  ،سېاببېرته  (جامه ) ۍواكمن

په ټوله ستا ښېگڼه ې، ئ ېپكوس څوك وغواړېچي او  ېوركو

په په . شېيڅه قادر په هر چي ته شكه  ې، بالس كي ده

ژوندى له ، ېكي داخلو په شپېځ او ور ېځ كي ننباسور

چا ته چي او  ېراباس يژوندړى له او م ېراباس يړم

 .ېحسابه روزي وركو ېې بوغواړ

 ښووني دا دي:د دې مباركو آيتونو الر

  ۍچي د واكمنكي به ستا باور دا وي هر حالت په 

 نى واكدار هللا دئ.زياو يوا ياصل

  څومره او چا ته چي ي ړه د هللا له لوري صادرېږپرېكدا

 .يړكور يگه واكمنڅن
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  گه او څنۍ كرس ۍد واكمنچا چي د ړه هللا كوي پرېكدا

 ړي.سكوره كنكله 

  پرته چي له هللا پام ، ڼهگه د هللا له لوري ړعزت وركد

مبادا اقتدار  .ېړطمع ونك ورسېدته د چا عزت ل له ب

ډېر د اقتدار خاوندان سخت  ې،ڼگښه وترالسه كول د عزت ن

 ي.پك دذليل او س

  پل په خ، يړه هم هللا كوپرېكپكاوي چا د ذلت او سد

ڼه گڅوك ذليل هغه ه. چا مه وېرېږپرته له بل عزت له هللا 

 ياو ناتوان ي، مبادا ناداريذليل و په وړانديچي د هللا 

 په وړانديړو جامو كي د هللا په خډېر ، ېڼگښه ود ذلت ن

گو گو شملو او دنړو، جړو غاپرېچي د  يهومره عزت لر

 .يښو له خاورو سره برابر نه دپگلو خاوندان ئې د بن

  كي ئې  ېپه هري فيصلړه حكيمانه ده، پرېكهره د هللا

په ده  په خوا كي او دښېگڼه د هللا خير مضمر دئ، خير او 

نه په نورو الرو الس كي او په چا ټوه، نه د بل الر كي ل

 كي.

 حالت كي متزلزل نشي په هيڅاو كله دا باور دي هيڅ 

څه قادر دئ، ناتوانه او ضعيفو كسانو ته د په هر چي هللا 

ټولني واكمني وركولى شي او د زر او زور د خاوندانو 

ك د ده ځواچا زور او تخت او تاج نسكورولى شي، نه د 

د ده  يچا ضعف او ناتوانبدلولى شي او نه د  ېصلفي

 .يډولى شځن پرېكړي

 په اراده او د يوه ځ د هللا په او ورچي شگه لكه څن

پرته له هللا كار كي ځي او په دې را يځستر حكمت له مخي 

په ډول دخالت نشي كولى، نه ش ځواك هيڅ هيڅد عالم 

گ داراز د مرهم، يږدولى شځ اواو نه ور يډولى شرالن

پارل او بېرته س ۍد واكمن ړه اوپرېكژوند، عزت او ذلت 

، د خاصو سننو مطابق او د په ارادههم فقط د هللا ستل ياخ

 خاصو مصلحتونو له مخي ترسره كېږي.

چا ته د چي  ئپه اړه د هللا سنت دا نه دد رزق او روزي 

، يړاو استحقاق له مخي رزق او روزي ورك وړتياوود ده 

كه گانو ته پلو بندچي خاړه ئې سنت دا دئ په دې  بلكي

له حسابه كافر وي كه مسلمان، كه صالح وي كه طالح، 

له مخي  ېرزق د محاسبچا ته پرته روزي وركوي، كه ئې 

 ي،ړثابته كړتيا پله وخچي او له هغه وروسته وركولى 
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 يولمپنو له كافر، عاصي او باغي بنده به ئې هر څه س

مبادا د  ړى وو.و به ئې هم محروم كبوعادي اوو، له 

 پاره ئېد رزق او روزي ترالسه كولو لچي په اړه چا هغه 

 د ظلم، تېري، خيانت او نورواو  ېړالري غوره كحرامي 

چي هللا ې وكړ دا گمان ي،ړڅه ترالسه كډېر  حرامو الرو ئې

څه دا هر  په وجه ئې اوويړتته نازولى دئ او د خاصو و

پك ستمن سېاو ن ڼېگى د عزت خاوند وډاړي!! مبادا بورك

پك سډېر په نزد ډېر مالداران د هللا او خلكو او ذليل، 

په ستمن او نادار خلك د هللا ېډېر ناو  يذليل داو 

  د ستر عزت خاوندان دي. وړاندي

 همداراز فرمايي:

    

   

   

     

   

    

                                                                  

  96-95الفجر: 

يي او عزت او وآزمورب پل ې خكله ئچي نو دا انسان 

كله چي و اړ چي رب مي عزت راكبه  يي، نو وايړركنعمت و

ي، نو ړك محدوده ېپر يروز ( چي)داسي ييآزمووې بيا ئ

 ړم.اهانت ك خداى ميچي وايي به 

پلو په خ چيدئ  داسيو مفسد انسان ا يطاغ اديعني 

ې ونه كاروي، كه هللا تعالى ئمعيارمادي تل  ونو كيقضاوت

ړي، جاه، دولت ورك ړي، مال اود اعتبار او عزت خاوند ك

وجاهت،  په ولس كيړي، په برخه كې جالل او اقتدار ئ

گمان نو ې ونازوي ونو ئنعمتپه و ترالسه او نفوذ ارسوخ 

 چيدا  حال، ېې ترالسه كړړي ئلوو سراعزت حقيقي  چيكوي 

د ده د )اكرام( او )اعزاز(  پېرزوينيتعالى دا هللا 

 ېړره ده ته وركپال وينيو آزماابتالء د  پاره نه بلكيل

گه ې تنپر يروزوآزمويي، رزق او ې په بل حالت ئاو كه 

رب ې وآزمويي، نو وايي به: ې ئسگتنپه ړي، ه كو محدودا

په ، ړى يمهانت كاې كه راته كتلي او زه ئپپه س مي

پكاوي د ده د اهانت او سدا حالت،  چي كي داسي حال

ې پرې پاره ئد ابتالء او آزمويلو لد ده  پاره نه بلكيل

پاره ښت لو آزمېا ءابتالونه د ړه حالتدا دواراوستى، 
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پلو پراخوالى د خ په رزق كي، ه كوئاشتباه مدي، 

پكاوى او الهي ې سگوالى ئتن ڼئ اوگعملونو بدله مه 

هللا  كله ديپاره دي، ښت لړه د آزمېارئ، دوېاهانت مه شم

په اقتدار د ه آزمويي، كل گر كيپه سنې تعالى د مبارز

د رزق او  چيشي  ىڅو وليدتر ، كي)قصر(  پهو ا حالت

په او د امكاناتو د وفرت او كثرت پراخوالي روزي د 

دا برعكس او كه  ېو شكر كوپېرزويند رب پل د خ وخت كي

باعث كېږي او كله و طغيان ي اسركښ، غرورستا د كبر، 

رزق پل محدود په خړ آيا ې ستا رزق درته محدود كئ چي

ې، شكوه ځاى كوپه شكر  د هللا تعالىاو ې ي وو راضاقانع 

نه  ړو حرامي الريد رزق د الس ته راو ،ېه كوشكايت ناو 

په  ءو اكتفااقناعت  دپر حالل رزق يا برعكس  ې!!ټول

 ې؟ غوره كو الري ې او حراميځوحرامو ته الس غځاى 

و خاطئ ااشتباه  له نظره دا يوه ستره قرآند  

ي ماد ټولنيو مفسدي ې طاغي اڅوك د يو چيدئ قضاوت 

و اوفرت ڼي او د امكاناتو گوگ او سوكالي معيار پرمخت

 ښه ونيسي او دېښه والي ناو ړتيا د و ېد هغې ئكثرت 

ترالسه  الري ې له كوميدا امكانات ئ چيپام نه وي ې ته ئ

قضاوت لري، د غرب  عقله كسان همداسي ېر كمډ !!ړيك

ښه والي وى د ژوند د درفه گ او د غربيانو مپرمختمادي 

ې وزلو بغرب د  چيپام نه كوي ته  ڼي او دېگښه ن

ي او افريقايي ملكونو د غارت له الري دا امكانات يآسيا

هېوادو مظلوم  پاره د دېړي، د دوى د رفاه لترالسه ك

 . يړي قرباني شوگو

 بيانوي: المل داسيقضاوت د دغه غلط او خاطئ  قرآن

      

     

   

    

    

                                                  

 61-96الفجر: 
 وا ،وئنه ك تاسو د يتيمانو عزتبلكي  ، داسي نه ده،نه

د بل و ا ،څوئنه هوركولو طعام په ته انو مسكينيو بل 

له مال  او ،ړلو سره خورئښت زيات خوپه زبرخه ميراث د 

 .مينهډېره كلكه  مينه كوئ؛ سره

ې، دا د عزت ېرلگتاسو انچي نه ده لكه  داسييعني 
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پراخ هللا تعالى  چيچا ته پكاوي معيارونه نه دي، او س

تعالى ورته عزت هللا  چيده ه معنى ن ېپه ددا  ىړرزق ورك

ې هغه ئنو  ېې محدوده كړئ چيچا روزي ړى او د ورك

ستاسو  چيدا خو ستاسو هغه غلط قضاوت دئ ړى، كتوهين 

په ېدلى، ستاسو ټپل ناسم اجتماعي حالته راخوله خ

دفاع  له خپلي ې وزلى، كمزورى اوڅوك ب چي كي ټولني

اعتناء  څوك ورتهېدلى وي، نو له نظرونو لوعاجز وي، 

ټولو انساني حقوقو محروم وي، دغه پلو نه كوي او له خ

ړى، ړ كقضاوت راوالو اذهنيت غلط  دا په تاسو كيحالت 

درناوى او احترام نه وك د يتيم هيڅ كي ټولنيپه ستاسو 

ژوندى وو، حامي او مدافع ې پالر ئ چيورځي  كوي، تر هغي

دي به په مخ تننيولو،  ږ كيېپه غ هغه به ديې درلود، ئ

خو اوس ښكو، راۍ الس د مهربان پر سر به ديښكلولو،  دي

ه دئ، حامي او مدافع نه لري، نو نه وناتواناضعيف  چي

ې مال ئ بلكي ېڅه اعتناء او التفات ورته نه لر يوازي

د هغه څه هم دا )يتيم( ېرى كوې، كه ې تپه حق ئې، غصبو

وند ژپه پلوان دئ، د هغه و خاستا دوست  چيدئ اوالد چا 

په  ډبره ديۍ ورته احترام درلود او د ده د دوست دي كي

 ږي،ېړوبه خضعيتله دغه و)قضاوت( سينه وهله، ستاسو دا 

)بد  پهبايد ستاسو ړي جر( ونوقضاوتمادي ) د دې

يتيم  چي كي ټولني په هغي ټوو،ول ( كيضعيتاجتماعي و

ښو پې ترڼلى شي او حقوق ئگپك واو س او توهين شيتحقير 

 همداسي( ونه)قضاوت بههلته  چيده  يطبيعشي،  الندي

 وي!!

چي د موهومي عزت ترالسه كولو څوك دئ هغه  منافق

ډډه نه كوي چي كافر ته پناه يوسي، ې هم لپاره له د

 فرمايي:  قرآن

   

    

   

   

   

   

                                             

  981-983النساء: 

ونكى ودرد تهدوى  چيړه ې زېرى وركمنافقينو ته د د

په ن پرته كافراله مؤمنانو  چيهمغو ته  ،عذاب دئ



 

 

 

 

 

                                                                                                                   ې پلوش د قرآن

 المنافقون

 

033 

 حال داسي پهټوي؟ ي، آيا د دوى خوا ته عزت لۍ نيسدوست

 هللا دئ.د ټول عزت  چي كي

ې ئگمان او انتظار دوى له كافرانو سره دوستي كوي، 

ې په دړي، گ به عزت تر السه كڅند كافرانو تر  چيدا دئ 

سره دو ېپه تسليمښمن ته منافقت او د په چيږي پوهېنه 

ې نه په دم له السه وركوي، پل موجود عزت او اعتبار هخ

پرته له ړه هللا كوي، عزت له ايمان كد عزت پرې چيږي پوهې

د هللا مؤمن او صالح  نشي ترالسه كېدى، يوازي الريبلي 

چا له نظره بنده د واقعي عزت خاوند دئ، منافق د هر 

ې ې يوه بڅوك ئهر ې اعتباره وي،پك، ذليل او بس

گه په سترطمئن دوست وك د يوه مهيڅڼي، گاعتباره وسله 

 گوري. ورته نه 

  

   

   

      

   

   

ړى! نه دي ستاسو مالونه ې راوچي ايمان ئې هغو ا -5

ړي او نه ستاسو زامن، او له ذكر غافل ك تاسو د هللا

  ړي نو همدا دوى زيانمن دي.څوك چي داسي وك

ې چي ښتنه شوپارې مبارك آيت كي مؤمنانو ته سپه د -(5)

تاسو د هللا له ذكر  ستاسو زامنپام كوئ ستاسو مالونه او 

تلوسه ړلو ، داسي نه چي د مال الس ته راوړيغافل نه ك

چي د هللا تعالى ړي اسي مشغول كاو د اوالد مينه تاسو د

ړي څوك چي داسي وكېره شي، ذكر او يادونه درنه ه

 .شوىزيانمن 

په ې ې، د سورڼه بدله شولكه چي گورئ دلته د خطاب ب

مخكنيو آيتونو كي بحث د منافقينو او د دوى د ټولو 

خطاب مؤمنانو ته متوجه ړه وو، خو دلته خصلتونو په ا

پل رب ې د خمال او اوالد ئ چيې دئ، هغوي ته توصيه شو

و خطاب مؤمنانڅه هم كه ړي، له ياد او ذكر غافل نه ك

ه توگه د نفاق غيرمستقيمدئ خو دلته هم په  متوجهته 

ېرونه او خداى هې، گړتيا په گوته شونيوه بله بارزه ځا

ټولو تر ړ كي د هغو خصلتونو په لد هللا له ذكر غفلت، دا 
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منافقينو ته ې ئ آنگند خصلت دئ چي قرڅربارز او 

په ځوروي انې ئ چي قرآنڅېره منسوبوي، د منافق كومه 

په تور رنگ ترسيم شوى، ړه زغافل ذكر د هللا له ې كي هغ

 :قرآن فرمايي

 

   

    

   

    

    

  

          :76التوبة 

ځي منافقيني ځيني د ځينو نورو له ښنارينه منافقين او 

ڼو مخنيوى كوي، گښېه كوي، له پارښتندي، د منكر سډلي 

( بندوي، نفاقپل السونه )د خير له كار او د مال له اخ

چي يقينًا ړي، ېر كخداى دوى ه اوړى ك ېردوى خداى ه

 . منافقين فاسقان دي

 فرمايي:  دارازهم

   

    

   

   

     

                                                                                  

  936النساء: 

ې هم هغه ئ منافقين له هللا سره خدعه كوي او چيشكه ې ب

څي نو اپځه ته لمان چيچوونكى دئ او كله اپه خدعه كي 

گر ادوي مښودنه كوي او هللا نه يځان څي، خلكو ته پاټ ل

 ږ.ډېر ل

 ي:گوته شوپه خصلتونه  دلته د منافق الندي

 ړه عملونو پل نفاق او ناوله هللا سره خدعه كوي، د خ

 ړي. هغه جائز ثابت ك چيتوجيهات برابروي  پاره داسيل

  په پلو ديني وجائبو ټ وي او د خلځه كي لمانپه

 سستي كوي.ترسره كولو كي 

 پاره ښودني لان ځنورو ته د ې رياكار وي، هر كار ئ

 په حكم نه وي.او ايمان  ېې د عقيدعمل ئ ، هيڅوي

 هم  ې يادوي،ږ ئډېر لاړيكي سستي وي، ې له هللا سره ئ
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تحليلونو او پلو تبصرو خپه  ږ يادوي او هملژبه په ې ئ

پلو تصميمونو په خپه خوله اخلي او هم ږ د ده نوم لكي 

 په هللا حساب كوي.كي ډېر كم 

ې ته ورته ې آيت او دله د چيه وئ ته بايد متوجې د

په اړه د قضاوت د بل د تللو او د هغه  آيتونو يوازي

ځان پل ې د مخه خړئ، بلكه تر دپاره استفاده ونككولو ل

پخپله بايد له نفاق وېره گورئ، وپه هنداره كي د هغه 

 ځان ترې وساتو.ولرو او 

   

    

   

   

   

    

    

ړئ چي تاسو ته مو څه انفاق وكاو له هغه  -10

ړاندي چي كوم يوه ته مو مرگ ړي، تر هغه ودرروزي ك

ې ږدې نيودي تر  وليې زما ربه! درشي بيا ووايي: ا

ړې وى او ړه مي كډولم چي د صدقاتو وركځنې ونه ټېن

 له صالحانو شوى وى؟!

څه هم دلته خطاب مؤمنانو ته متوجه دئ او كه  -(10)

ۍ ته بلل شوي انفاق او د هللا په الر كي مالي قربانهغوى 

ې ته په پام سره چي دا آيت د منافقينو د معرفي خو د

ډډه چي د هللا په الر كي له انفاق ښيي نو ړ كي راغلى په ل

ې باور نه منافقينو يو بل خصلت دئ، او پر دكول د 

ې ده د دوى ېونكاو نه بدلېټه ثابته چي د مرگ ندرلودل 

ډډه كوي ې ژوند كي له دټول بل خصلت دئ، منافق په خپل 

د  چيخو كله  ړيپه الر كي وقف ك تعالى د هللاڅه چي كوم 

نه يوازي دا هيله كوي چي مرگ ي ېږورسه راټېگ نده د مر

گ ادعاء كوي چي له څنې هيلي تر ډېږي بلكي د دځنې وئ

صالح  ،ډډه كوي، صدقات به وركويوروسته به له بخل ې د

 قرآنله فسادونو به الس اخلي!! ړېږي، ې جوانسان به تر

په نورو آيتونو كي وايي: دوى دلته او دا مهال هم 

په خپلو ژمنو به وفا ي ړى شدروغ وايي، كه دا فرصت ورك

 فساد او نفاق به الس وانه خلي. ، لهړيونه ك
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دوى د جنگ ميدان ته تگ هم داسي گڼي لكه د مرگ 

ډېږي او ځنچي جگړه وڅه كوي لوري ته تگ، دلته هم دا ه

ړى شي، ځي د آرام ژوند فرصت وركڅو نوري ورگه ې توپه د

 ړه فرمايي:ې اپه د قرآن

      

   

  

   

    

    

    

     

    

     

    

   

     

   

    

    ....                    

 63-66النساء:

چي ورته وويل شو: السونه مو هغو ته دي ونه كتل آيا 

پر چي ړئ، خو كله او زكات ورك ئړځ وكمونل ئ،ړراتم ك

ډله ئې له خلكو داسي ړى شو نو يوه ك دوى جهاد فرض

هم سخته وېره او ويل  ېوېرېده لكه له هللا او يا تر د

؟ ولي لړدل فرض كجنگې موږ رپولي دي  ربه! ئې: اې زموږ

ډولو؟ ورته ووايه: د دنيا ځنونه  نېټې ېږدن ېي تر يود

پاره لهغه ړوكى شى دئ او آخرت غوره دئ، د متاع خو و

 رپپه اندازه به  يڅركاو د ب ړهچي تقوا ئې غوره ك

گ به مو بيا مومي، كه مر ئځاى وهرچي ي. ونش ىتاسو تېر

 ڼيو كي وئ ....گو كلكو ماپه دنڅه هم 

مخي ته  ښووني زموږيتونو كي الندي الرمباركو آ ېده پ

 :دل شوېښوېا

  ړو د وخت له گج ښمن سره دله دچي خلك داسي وي ځيني

له بايد  گار كوي، او وايي:ټين په جگړيرارسېدو مخكي 

ته پاى له الري خبره  نښتي پرېكندي ېيوښمن سره د د

گار ئې ټين، خو دا ړوپاره حل كله د تل ورسوو او ستونز
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نه   ېله جذب ۍپه الر كي د قربانن او د هللا ايما يله قو

ي، په دلى وړه راخوټېار زمبي لهبلكي  ،ړ شوىراوال وي

 يځان مخلص او انقالبچي  يړگار سره غواټينوخته  ېدې ب

پرده پلو غلطو عملونو او غلطلو ويناوو په خښيي او و

له  چي كه اوس او د سختي ورځي يښيچوي او خلكو ته ووا

په عمل كي تر نورو او  يڅه قصور لرهغوى رارسېدو مخكي 

 ءپه اداپلو ديني او مذهبي دندو د خي او د يپاتشاته 

ه ورباندي اعتراض ړاي، كله چي په دې كوي ټكولو كي ل

او له دين د  ښمن سره د نښتيوشي نو وايي: كه له د

ټولو مخلص ومومئ، به تر دفاع وخت راورسېدو نو موږ

 يړپه لومپوه شئ چي هلته  هپه اخالص او صداقت ب زموږ

گورئ به و !!ئگورو ېپه الس او مټي بروهلخط كي مو توره 

ښمن خط كي د د يړپه لومچا مخكي يو او چي تر هر 

او  يږجگړي اصلي وخت راورسېچي د كله  مقابله كوو!! خو

اړه صريح او واضح فيصله وشي او د قرآن صريح او دې ه پ

كسان به داسي  ړي نو داښتنه وكواضح حكم د هغه غو

 يړ، خگنده وىڅرڅېرو كي په چي سخته وېره به ئې ومومئ 

گ له وېري او هيبته چي د مرڅېر په چا ؛ د هغه سترگي

او  هللالكه له  يږ، له خلكو به داسي وېرېهوشه شوىې ب

چي له هللا به دومره  يحتى له خلكو به ئې وېره هومره و

 ي!!ږنه وېرې

  مناسب وخت نه دئ، بيا به وايي: اوس خو د جگړي

ضرورت وخت ته نور څه ضروري وسائل نه دي برابر شوي، 

 ي!!ږېډځنه وړگلرو، بايد ج

 لكه  گڼيښمن سره مخامخ كېدل داسي ړه او له دگدوى ج

چي تيار دوى گ ، لكه مرول كېږيځچي خو يپه لورگ د مر

 ېه ئې رارسېدلگ نېټد مر او يستى ويپرانپل كومى خته 

پاره ل ېڅه نوري مودته د  ولي موږ وي!! وايي به: خداى

ژر ئې له او داسي  ړهكېدو موقع رانك يپاتژوندي د 

 !ړو!ړو سره مخامخ كگج

 چي: په كار دئ او هغه دا ځواب خلكو ته فقط يو  ېد

، آخرت مو يگه وېرومينه مو له مر يله دنيا سره افراط

پاره ل ېئ، د همدآخرت ترجيح وركو رپړى، دنيا ته هېر ك

په عدالت د هللا  ډه كوئ،ډږئ او له جنگه وېرې گهله مر

ځلي او هللا به د مسلمانانو هلي چي كوئ گمان ، ئباور نلر

په اندازه  ېذر ېړچي هللا د وي، حال دا ړع كئۍ ضاقربان
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 .يگانو ظلم نه كوپلو بندخ رپهم 

 او كلكو سره  يپه كور كي ناستچي  ئپه دې پوه ش

هم له ړلو سره اه وپه پنگانو ته گو كالچلو او دنمور

ته  يگ داعپه هر صورت به د مر، ىدېخالص ئگه نه شمر

 ئ.لبيك واي

كه كله شرائط داسي راشي چي منافقين د مال انفاق 

ډېر نو ړي ې ته مجبور كې دعمومي ذهنيت ئړ شي او ته ا

چي او هغه هم له كركي او تنفر سره لگوي، لكه څه ږ ل

 فرمايي: قرآن

    

    

   

     

     

                                                           

  53التوبه: 

ړي كڅه نه دي منع ې قبول شي بل ت ئچي نفقاې او له د

ړ، فر وكې كئړه په اد ده د پيغمبر هللا او چي د ې گر دم

ټ وي او چي لپه داسي حال كي گر ځي مځه ته نه رالمان

 چي كركه كوونكي وي. په داسي حال كي گر انفاق نه كوي م

گوته په څو خصلتونه دلته د جهاد د هغو مخالفينو 

په داسي انفاق جبران دا ېته كپاړي له جهاد چي غواشوي 

وي يا  رياءاخالص او صداقت نه بلكي يا ې چي محرك ئړي ك

چي د دوى انفاق ، وايي ژغورلځان ښ گواد مسلمانانو له 

 چي:ږي ېنه منل كامله ې له د

  پر ايمان لري او نه د هغه تعالى  پر هللادوى نه

 پيغمبر،

 وي ټ او كسلچي لږي ېپه داسي حال كي ودرته ځه لمان 

 او

  تعالى  هللاچي ايمان او د ډډه كوي له داسي انفاق

په نه څه انفاق كوي نو ې تر شا وي، كه ټول ئرضاء ل

  ړه او له كركي سره وي.ز

په واك كي ږ ښي زمودا مبارك آيت د منافق ستري ن

په شوق او ميني ټي او كسالت او ځه كي لپه لمانراكوي: 

په دوو  قرآن انفاق كركه درلودل.څه له د كوم سره 

ېر تأكيد كوي او هغه د نورو الهي وجائبو د ډخبرو 
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 ؛ځ او مالي قربانيڼي: لمونگپاره مقدمه اداء كولو ل

په ې په نامه يادوي او كله د صدقې د زكات چي كله ئ

ولو مهم او ستر عبادت دئ، په ټتر ځنامه، هو؛ لمون

اسالم كي تر بل هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى، 

ودل ئې له اسالم د وتلو نښه او په ښمره تأكيد چي پرېهو

، ىل شوڼد نفاق عالمت گټي كولو كي ئې كسالت او ل ءادا

واكي دا لمونځ دئ چي مسلمان له كافر او مؤمن له گ

ږي ېگ د زكات يادونه كڅنځه تر منافق بېلوي. تل د لمان

چي زكات او صدقات ځكه ږي، دا ېكڼل گښه د ايمان ن او

په الر كي نورو تعالى  هللاچي مسلمان د ي څه دهغه 

 چمتو كوي.قربانيو ته 

 همداراز فرمايي:

     

    

    

    

    

                                 

  67 – 65التوبه: 

پل فضل چي كه له خړه ژمنه وكځينو له هللا سره او د دوى 

ډلي له صالحانو  دې وركوي او ړي هرومرو به صدقڅه ورك

ې ړل؛ بخل ئكپل فضل څه ورې له خئچي خو كله  به وي،

ډډه  چيړولو ې مخ واپه داسي حال كي ئړ او ې وكپر

 كوونكي ول.

دا منافقين نه يوازي له مؤمنانو سره دوكه كوي او 

سره هم تعالى  هللاښو الندي كوي بلكي له پژمني ترپلي خ

 وې مباركد چي پهژمني ماتوي، پلي خدعه كوي او خ

تعالى  هللاې: له ښودل شوگه داسي ېليوه بې ئكي  ونوآيت

ړي ې كئشتمن ړي او چي كه ورباندي فضل وكژمنه كوي سره 

ړ ې جوېك بنده به ترنو صدقه به وركوي او صالح او ن

ړي؛ نو بخل كپل فضل څه ورتعالى له خ چي هللاخو كله شي، 

 كوونكي وي. ډډه چي ړوي مخ اپه داسي حال كي كوي او 

ډډه كوله بلكي د منافقينو نه يوازي له انفاق 

پوري ړه په زې د لويي او ېش پر مهال به ئغنائمو د و

ښتني ونه څه كوله او كه به د دوى غوالسه كولو هبرخي تر

ې په د ې كول، قرآنډول تبليغات به ئډول ې نو منل شو

 ړه فرمايي: ا
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 53التوبه: 

پر تا ړه په اچي د صدقاتو ځيني هغه دي او د دوى 

ږي او كه ېړى شي راضي كې وركڅه ترنيوكه كوي؛ نو كه 

 ږي.ېپه غصه كڅاړى شي نو ناې ورنه كتر

گوته شوى: د صدقاتو د په دلته د منافقينو بل خصلت 

نيوكي كوي، پر مشرتابه به د مسلمانانو ړه په اش ېو

ېش وي، او وعليه السالم  پيغمبرپله په خحتى كه دا مشر 

چي عدالت ې دا نه وي هم كاماًل عادالنه، د نيوكو وجه ئ

په ته  دوىچي ې دا وي ه ئنه دئ مراعات شوى، بلكي وج

په ې څه ئې، كه داسي ړى شوري برخه نه ده وركپوړه ز

برخه شي نو بيا كامالً راضي وي او د عدالت د نه مراعات 

ښتنو مطابق نه ې برخه د دوى د غوخبره نه كوي، خو كه ئ

څه هم عدالت مراعات شوى وي او دوى ږي كه ېوي نو غصه ك

ې وي!! د دوى ړى شوپله برخه وركته د عدالت له مخي خ

د هوى او هوس له مخي وي او هم ړه په اېش و قضاوت هم د

 ړه.په اد مشرتابه د تصرفاتو 

مؤمن داسي وي چي كله د هللا په الر كي له مالي او 

ې ئعوائق او موانع جهاد محروم شي،  لهۍ او انځاني قرب

هم كولى شي پر خپلو معاذيرو څه ډ شي، كه خنمخي ته 

په څوك هغه ، د ده وضعيت ته په پام سره هيړياستناد وك

په جهاد كي برخه نه ده ې ړي چي ولي ئې مالمت نه كد

ې كبله چي هغه د هللا په الر كي جهاد د د لهې، خو اخيست

وسيله خپل رب ته د تقرب او رمز او ضامن فالح او نجات 

لكه له ېښي ېدل داسي ورته برځكه له جهاد محرومگڼي نو 

ه دا ږ تقصه مو معلصد ابو طلحه ېدل. محرومسعادت ستر 

 ښه واضح كوي: ډېر حقيقت 

التوبه ښت كي د ړپه ز هللا عنه رضيچي ابو طلحه  دئروايت 

 انِفُروا) ېدآيت ته ورس ېسوره تالوت كوله، كله چي د

 َخير   هللاَِّ َذِلُكمْ  سِبيلِ  فى َأنُفِسُكمْ  وَ  ِبَأْمَوِلكمْ  َجِهُدوا وَ  ِثَقاالً  وَ  خَِفافاً 
او د هللا په الر  ځئ: سپك او درانه ووونَ َتْعَلمُ  ُكنُتمْ  ِإن لَُّكمْ 

، دا درته غوره ړئكي په خپل مال او نفس سره جهاد وك

ښتل او ورته ې وروغودى(، خپل زامن ئېدئ كه تاسو پوه
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ړښت كي د ۍ او زځوانفرمايلي: په  تعالى هللاې ويل: وئ

چي د هللا ړئ ما مجهز كځئ، نو زما زامنو! پاره ووجهاد ل

ې ورته وويل: زامنو ئځم، اد لپاره ووپه الر كي د جه

په  ّـ هللا تا د رسولړي، دي پر تا رحم وك تعالى پالره! هللا

و كي برخه واخيستله تر هغه چي هغه رحلت غزواتټولو 

په خالفت كي تر هغه په  هللا عنه رضيابوبكر صديق د ړ، وك

سره  هللا عنه رضيعمر چي هغه وفات شو، له ې جهاد بوخت و

اوس ې، ر شهادت پوري په جهاد مصروف وتهغه د ځاى يو 

ږ ستا چي موېږده ې دي پرېدلځي رارسړښت ورچي ستا د ز

د دوى خبره  هللا عنه رضيابو طلحه ړو، ځاى جهاد وكپر 

ې ځي، زامنو ئړ چي حتمًا به ې وكگار ئټينونه منله او 

ړي، د ده پرته بله چاره ونه موندله چي توافق وكې له د

ۍ كښتې ړل، په يوې برابر كضروريات ئ اود تلو شرائط 

ابو طلحه ېږو، ې ولپه لوري ئړ او د محاذ پور كې سكي ئ

ړاندي په نيمي ېدو ومحاذ ته تر رسړ، پيل ك سفرخپل 

ې ځاى ئۍ همغسي روانه وه، داسي كښتشو، وفات الري كي 

ځو مزل ور (15)له ړي، چي دى په كي دفن كونه موندو 

چي د ده ېده اسي حال كي ورسپه دې ته ې جزيروروسته يو

ړ!! ې دفن كهملته ئڅ تغيير نه وو راغلى، په جسد كي هي

د ې چي راسخ او واقعي ايمان ئېز دا دئ هغه ژور اغ

ې ۍ ته ئانسان پر ژوند او د ده پر سلوك لري او قربان

نه ښانه شي په نور روايمان د چي  هسين چمتو كوي، كومه

له جهاد منع كولى شي او  د هللا په الر كيړښت او زضعف ې ئ

ۍ ې وسبفقر او ې د ئنه ې باكي، او بغرور ۍ ځواننه د 

نشه، په ثروت او غنا مخنيوى كولى شي او نه د مجبوريت 

نه اخلي، جهاد الس لت كي د هللا په الر كي له جهاد څ حاهي

گڼي او څېر يوه الهي فريضه ژې په ځه او رود لمان

 د هللاچي نه داسي دئ  منافقې ستره گناه، خو ېښودل ئپر

چي احساس ، داسي مسئوليت احساس كويد ړاندي په و تعالى

جنت او موعود  ،آخرتپر او نه ړي، چمتو كې جهاد ته ئ

يوه ې لپاره ئحصول د چي ې داسي باور لري تونو ئنعم

ې چمتو ې ته ئدړاو وزغمي او كومه ستونزه او كېبه ش

چي څه هغه واخلي. څه الس چي د هللا په الر كي له كوم ړي ك

ې لري يوازي په همداهميت ښت او د منافق له نظره ارز

 ه. دشخصي راحت او هوساينه دنيا كي 
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څكله هيې نو هللا ئراشي او كله چي د يوه ژوي اجل  -11

ې ښه خبر دئ چي تاسو ئڅه په هغه او هللا  ډويځننه 

 كوئ.

ثابته او تغيير نه  هټېدا آيت چي د مرگ ن -(11)

ړاو د گڼي؛ دلته او د مخكنيو آيتونو په تې منونك

ځوروي، هغه خصلت چي د دوى له منافقينو يو بل خصلت ان

ې باور نه وي منافقانه باورونو نشأت كوي، منافق په د

ټه لري، ېې نټاكل شواو له مخكي  ثابتهگ چي د انسان مر

ځاى كي به د انسان خوا ته پل خاو وخت چي په خپل 

ځي، هغه په الهي قضاء او قدر باور نه لري، دا عدم را

ې ېرگندوي او كله د وڅرځان ڼي كي باور كله د يأس په ب

غمجنو پېښو له كبله ېرو منافق كله د تڼي كي، په ب

گران شي او ې ورته ئ چي تحملټكوي او وير كوي دومره سر

گه ې تنېروي چي زمكه پرې هيبتناك خبرونه داسي ووكله ئ

  فرمايي: قرآنشي، لكه چي 

    

   

   

    

    

    

    

     

     

                                                                                     

  957آل عمران: 

چي  ئڅېر مه كېږپه ړى! د هغو ې راوچي ايمان ئاې هغو 

په سفر چي ې په اړه ئڼو ورو وپلكافران شول او د خ

ژل ړه يا وكوله )او هلته يا مغزا  تللي وو او يا ئې

ړه شوي نه به م ؛په خوا كي وى : كه زموږويلشوي وو( و

په څو هللا دا خبره د دوى ! تر ژل شوي وو!ووو او نه به 

گ مر ،ژوندچي د ، حال دا يځوگروباعث ت ړونو كي د حسرز

چي تاسو ښه ليدونكى دئ څه د هغه ړه هللا كوي او هللا پرېك
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  .ئئې كو

 د دې آيت اساسي مطالب دا دي:

 هپه اړه له كافرانه تصورژوند  گ اومسلمانان د مر 

 شوي.منع 

  ړه او ژنه، سفر يا غزا ته منسوب كړينه او وچا مكه

 كه زموږپه اړه ئې وويل: وان پلړ شوي خاو م يژل شوود 

په او  ېستياخ ىپه غزا كي ئې برخه نه ووى،  گ كينڅپه 

 ىشو هپاتبه خوندي  او وژني سفر نه وى تللى له مړيني

 تصور او اعتقاد كافرانه دئ.دا وو، د ده 

  ي.كوتعالى هللا  يوازيړه پرېكگ ژوند مرد 

  په چي  ئڅه نه دپرته بل دا كافرانه تصور له دې

، په دې حسرت سره هللا جل شأنه نو كي د حسرت باعث شيړوز

 كافران تعذيبوي. 

 هچي له همدې كافرانه اعتقادړه ړه ود انسان كوم ك 

برخه  په جهاد كي، گه وېره وي، كه هغه له مرږيېخړوب

ډه كول ډلو پلوانو له لېږگر ته د خسن ستل وي اوينه اخ

لونو شاهد ټولو عماو ستاسو د  ئټولو خبر دپه هللا  وي،

 او ناظر دئ.

 ځاى كي فرمايي: په بل 

   

    

     

    

                                                                                                           

 973آل عمران: 

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

وى؛ نه به  ېخبره منل ې زموږ: كه ئوو ليستپله كښېنخ

ړئ كه گ دفع كځان مرپل ژل كېدل، ورته ووايه: له خو

 ي يئ.رښتين

 گ كيپه جنې هم پله ئپه خ چيدا همغه منافقين دي 

ې هم له برخي اخيستو منع كول برخه وانخيسته او نور ئ

 ىو ېخبره منل ې ويل: كه دوى زموږاو له جگړي وروسته ئ

وى، نو له  ېړډډه كې له برخي اخيستو ئ كي په جگړياو 

ډ خو دوى ته لنژوبلي سره به نه وو مخامخ شوي، گ مر دې

په  ړى شوى: كهځواب وركډېر قاطع او خوله ماتوونكى 

 گ نېټهچا د مرښتيا ستاسو منافقانه تدبيرونه د ر
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په كه  ړئ!!چاره وكگ مرپل د خړى بدلولى شي نو لوم

مخه نيولى گ پلو منافقانه تدبيرونو سره د نورو د مرخ

گ د تل پل مرستاسو خ ړئ چيتدبير هم وك شئ نو كوم داسي

 ډوي!!ځنپاره ول

 ړه فرمايي: ې په اېټد مرگ د ثابتي ن قرآن

      

     

 933آل عمران:                                 ....

ايي چي ومري مگر د هللا په اذن سره ښاو هيڅ نفس ته نه 

 ...ېنېټ ېټاكل ېپه ليكل شو

مبارك آيت كي د الندي سترو سترو خبرو په دې 

 :ېنه شووښوالر

 ېټاكل شو پاره معينه نېټهل چا د مړينيرد ه. 

  په داسي  ،ېاص كتاب كي ليكل شوپه خدا خاصه نېټه

 نشي راتلى. يتبديل كي هيڅ هپه هغ چيكتاب كي 

 خو د هللا ځي را نېټې ېليكلاو  ېټاكل شوهمدې په گ مر

 .يځوروسته را ېله اذن او اجاز

 ږ پهې الفاظو زموپه دښوونه دا الهي الر معلص هللا رسول

 ې ده: ېښړاندي او

ع ْن أ ِبي ُهر ْير ة ق ال : ق ال  ر سُول هللاَّ ص لَّى هللاَّ ع ل يِْه و س لَّم  : " 

و ِفي  ،اْلُمْؤِمن اْلق ِوّي خ يْر و أ ح ّب ِإل ى هللاَّ ِمْن اْلُمْؤِمن الضَِّعيف

ْن و إِ  ،ْعج زُكّل خ يْر، ِاحِْرْص ع ل ى م ا ي ْنف عك و اسْت ِعْن ِبا َّللَِّ و ال  ت  

ْء ف ال  ت ُقلْ 
: ل ْو أ نِّي ف ع ْلت ل ك ان  ك ذ ا و ك ذ ا، و ل كِْن أ ص اب ك ش ي

ُقْل : ق دَّر  هللاَّ و م ا ش اء  ف ع ل ، ف ِ نَّ " ل ْو " ت ْفت ح ع م ل 

  او ابن ماجه رواه مسلم  الشَّيْط ان "

 ته هللا: ايلفرمو ّـ هللا رسولچي دئ روايت  ّـ ههرير وابله 

ټولو كي تر ضعيف مؤمن زيات محبوب وي، په مؤمن قوي 

چي گټه دررسوي، او له څه تلوسه كوه ښېگڼه ده، د هغه 

ښيه، كه كوم مصيبت عجز او ناتواني مه ړه، هللا مرسته غوا

ړي وى نو ېد نو داسي مه وايه چي كه مي داسي كدرورس

ر څه چي هللا مقدداسي او هغسي به شوي وو، بلكي ووايه: 

ځكه ړل، دا ې كښتل وئڅه چي هللا وغوړي وو )همغه وشول(، ك

د فعاليت الر شيطان د  كلمه،چي د )لو: كه او كاش( 

 .پرانيزي

گ په ې د جنهغو ته چي خپلوان او عزيزان ئقرآن 

ميدان كي وژل شوي او گمان كوي چي كه دوى په جنگ كي 
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 فرمايي: وژل شوي؛ ې نو نه به وو برخه نه وى اخيست

     

    

    …            

  953آل عمران: 

نو  ىهم و پلو كورونو كيپه ختاسو ... ورته ووايه: كه 

ځاى ته راوتلي وو  هغه كسان به هرومرو د خپلي مړيني

                            ... وه ېشو هې مقررژنه ئو چي

 فرمايي: همداراز 

     

      

      

      

     

     

      

                                                                                                 

  68 – 66الحديد: 

ېږي او نه ستاسو ځته كنه په زمكي كي كومه پېښه رامن

تر  ېي )ثبت( شومگر دا چي په كتاب كځان كي په خپل 

ړو، يقينًا چي دا هللا ته آسان ې كچي پيدا ئړاندي هغه و

چي له ړئ څه له كبله ناهيلي ونه كڅو د هغه دئ، تر 

چي تاسو ته ړئ وك يښخوڅه پر هغه ي او نه السه مو وتل

 .ښوياو هللا هر فخر كوونكى متكبر نه خو ي،ړې دركئ

ه پاى تې دا مباركه سوره په يوي داسي جامع فقر

ړاو لري ټولو مضامينو سره ژور تې له ې چي د سورېدلرس

و هللا خبير بما ږدي، وايي: ږ مخي ته ې زمواو خالصه ئ

، ې كوئښه خبر دئ چي تاسو ئڅه هللا په هغه تعملون: او 

دا فقره هم د آيت له مخكنيو مطالبو سره ژور ارتباط 

هم د آيت ې له نورو آيتونو سره، لري او هم د سور

ې سورټولي ې او دقيقه تتمه ده او هم د ښكللپاره 

 پاره.ل

گه ې توارتباط په دې د آيت له مخكنيو مطالبو سره ئ

چي تاسو د خپل مرگ د مخنيوي يا ېږي پوه تعالى دئ: هللا

كار څه كولى شئ، له كومو تدبيرونو ډولو لپاره ځن

څومره ړه مو انساني توان او وس ې ااخيستى شئ، په د

ېزمن دي او نه دا ي نه مو تدبيرونه اغچېږي ښه پوهدئ، 
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ډوئ، ستاسو د وس او ځنټه وېچي د مرگ نوس او توان لرئ 

څوك نشي چي هيې فرمايلي تدبيرونو ضعف ته په پام سره ئ

 ډوي. ځنټه وېگ نكولى د مر

د ې ارتباط داسي دئ: ټولو مطالبو سره ئې له د سور

 منافقتونو منشأ د ده دا باور دئ چيټولو منافق د 

ې ې او دوكركي، خدعړه مالي، ځيكولى شي په شطارت، غو

سره خپل منافقانه ماهيت پټ وساتي، هم مؤمنان وغولوي 

جري ې خبري دونو كي منافقت وكافران، دى په خپلاو هم 

چي نه لري ايمان او باور ې حقيقت په دچي  ړىاو جسور ك

څ عمل او اسرارو خبر دئ، هيړه له د ده د ز تعالى هللا

ې باور په دكه هغه  ېږي،پاته كټ نه ې پې ترئ موخه

هغه خبير خداى سره ده چي د ې له چي معامله ئدرلودى 

ې د منافقت الر څكله به ئهيړه له اسرارو خبر دئ ده د ز

 ړې.نه وه غوره ك

ې پرړه د انسان زړى ي ده چي لومبيمارهغه نفاق 

خپل تور وزر ې ئ ې او ايمان، پر عقيدږيېك ءمبتال

ږي، ېگندڅركي را ړنوبيا د ده په ويناوو او ك ړوي،غو

ړه خبث څه كوي د خپل زې خطرناك مرض اخته انسان هپه د

سعي ډېر تكلف او مهارت سره پليتي مخفي وساتي، په او 

چي څه ړي، ړ كجالب او غولوونكى جو ظاهر يتصنعكوي خپل 

سره څه چي له خلكو پټوي له هغه څه په سينه كي لري او 

ې گندوي، د دڅرې ړاندي ئري چي د نورو په وژور توپير ل

پير منشأ همدا ده چي گمان كوي كولى شي تناقض او تو

ې آيت په دټ وساتي، خپل اسرار د تل لپاره له نورو پ

چي ستاسو له څوك شته كي هغوى ته ويل شوي: داسي 

هغه د تل لپاره ښه خبر دئ، تاسو نه شئ كولى اسرارو 

  ړئ.ټولو مخفي كله 

چي څه ممكن نه دئ پرته په بل ې عالج له د د نفاق

چي ړي ړه له كومي باور وكې حقيقت د زانسان په د

چي د ده د ې له داسي عليم او خبير رب سره ده ئمعامله 

پټ پاته ې ې هغه كار ترړه له اسرارو خبر دئ، نه ئز

ې هغه عزائم چي ې ترسره كوي او نه ئچي په پټه ئېږي ك

  پټ ساتي.ې په سينه كي ئ

 

 أ سْت ْغِفُرك   سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 التغابن

 ژندنه:پېې د سور

ې له د سوردئ چي )التغابن( ې نوم سوري مباركې د د

آيتونو فواصل د ، يلر آيتونه 93، شوىيت اخيستل آهم ن

آيت )الصدور( څلورم القدير(، او د )آيت  ړيد لومې ئ

ته بايد متوجه وو چي د )المؤمنون( په  ېته ورته دي، د

ږ له پلوه )الصدور( ته ورته دي او د ې د غېر صيغڅ

ږ له پلوه )القدير( ته ورته ې د غېر صيغڅ)الحكيم( په 

چي ورته دئ هغو سورتونو ته ې ږدوالى ئاوآيتونو دي، د 

  .كي نازل شويكلونو ړيو لومي دور په دند م

او زمكي هر  په پيل كي ويل شوي: د آسمانونوې د سور

، ټولواكي د ده دهد هللا تعالى په تسبيح بوخت دي، څه 

، همغه څه توانمن دئ، په هر ښاييي له ده سره ستاين

ښه څه ، هللا تعالى د هغه ړئپيدا كې چي تاسو ئدئ ذات 

په ې زمكه ئ ، آسمانونه اوې كوئى دئ چي تاسو ئليدونك

ړى او ستاسو ې صورت دركتاسو ته ئ، ړيسمه توگه پيدا ك

ېدا د ده ستنټولو ، د ځولىگرښكلى ې غوره او ئصورت 

 او چي په آسمانونوېږي پوهڅه ده، په هغه لوري ته 

ټوئ پې چي تاسو ئېږي هم پوهڅه كي دي او په هغه  زمكي

 څرگندوئ.ې ي تاسو ئچڅه هم او په هغه 

پوري دا مطالب راغلي: آيا د ځم آيت تر لسم له پن

او كفر مخكنيو كافرانو له حال او عاقبت خبر يئ، د 

څكله او وهم په دنيا كي خپله سزا ې انكار له كبله ئ

ې سزا او هم د آخرت دردوونكى عذاب ورپه برخه شو. د د

ښو نگندو څرچي دوى ته پيغمبران له عذاب سبب دا وو 

ښوونه ږ الرورغلل او دوى وويل: آيا يو انسان زموسره 

نه منلو ې و، پيغمبر ئړكوي؟ دوى له خپل خالق انكار وك



 

 

 

 

 

ې                                                                                                                         پلوشد قرآن 

 التغابن

 

031 

 محال وگڼلو. ې او بياژوندن ئ

ې چي پر هللا تعالى او ښوونه شومؤمنانو ته الرې ورپس

ايمان ولرئ، پر هغه نور )كتاب( ايمان ې پر پيغمبر ئ

ستاسو د بياژوندون او  تعالى ، هللاړىنازل ك ږولرئ چي مو

ځ به تاسو ، په دغي ورېټاكلځ پاره يوه ورډولو لراغون

ېك ړي او نڅوك چي پر هللا ايمان راوړي، ډ كراغونحتمًا 

او  ي،ړې زائل كتربه د ده بدغوني  تعالى هللا ړيعمل وك

ې الندي ويالې ننباسي چي ترې به ئداسي جنتونو ته 

تلپاتي، همدا ستره بريا په هغوى كي تر ابد ږي، ېبه

ې تكذيب ړ او د هللا آيتونه ئې وكده، او هغه چي كفر ئ

 وي. تلپاتيبه كي ړل دوى دوزخيان دي، د دوزخ په اور ك

ېره مه مؤمنانو ته ويل شوي: له مصيبتونو وې ورپس

ځته په إذن او حكم رامن تعالى هر مصيبت د هللالرئ، 

د بل معبود نشته، ئ، له ده پرته ړپر هللا توكل وكېږي، ك

ځيني ستاسو پام كوئ چي ړئ، پيغمبر اطاعت وكاو د هللا 

ې حذر ښمنان دي نو تراوالد ستاسو دځيني ي او ېرمنم

 هللاېرمنو او اوالد مينه مو د داسي نه چي د مړئ، وك

ستاسو اموال او اوالد فقط ړي، له الري منحرف ك تعالى

ي: له هللا او په پاى كي ورته ويل شويوه آزموينه ده، 

چمتو اوسئ چي الهي ې ته ېږئ چي كولى شئ، دېرهومره وو

اطاعت ښوونو ارشادات واورئ، د خپل رب د احكامو او الر

ړي انفاق تاسو ته درك تعالى چي هللاڅه ، له هغه ړئوك

ړئ، همدا سمع، اطاعت او د هللا په الر كي انفاق ستاسو وك

و بخل چي د خپل نفس له حرص اڅوك لپاره غوره دئ، 

 وساتل شو همدا دوى بريالي دي، 

گوئ دا داسي ده لكه څه ولپه الر كي كوم  تعالى كه د هللا

 تعالى هللا، وي ړىته كوم حسنه پور ورك تعالى چي تاسو هللا

څو پور په توگه نيسي، هغه به ې د هغه په خپلي ذم

 ړي.برابره درته زيات ك

ځل  څېر يوپه ړيو آيتونو په پاى كي د لومې د سور

شاكر دئ،  تعالى داسي راغلي: هللاړه په ا تعالى بيا د هللا

څرگند پوه دئ، عزتمن دئ، حكيم دئ ټ او حليم دئ، په پ

 حكمت مضمر دئ.ې ئښووني كي او په هري الر
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 چي پهڅه كي دي او هغه  چي په آسمانونوڅه هغه  -1

ټولواكي د ده زمكي كي دي د هللا په تسبيح بوخت دي، 

څه توانمن پر هر ده ته ده، او هغه  ده او ستاينه

ځيني چي ړئ، پيدا كې چي تاسو ئدى هغه دئ  -2دئ، 

ښه څه ځيني مو مؤمن، او هللا د هغه مو كافر دي او 

زمكه  آسمانونه او -3ې كوئ، ليدونكى دئ چي تاسو ئ

ړى او ې صورت دركړي او تاسو ته ئپه حقه پيدا كې ئ

او د ده لوري  ځولى،گرښكلى ې غوره او ئصورت ستاسو 

چي په ېږي پوهڅه په هغه  -4ده، ېدا ستنته 

ېږي هم پوهڅه كي دي او په هغه  زمكي او آسمانونو
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ې چي تاسو ئڅه هم او په هغه ټوئ پې چي تاسو ئ

 پوه دئ.ښه څرگندوئ، او هللا د سينو په شته وو 

گه ې توپه د تعالى كي هللا آيتونو مباركوې په د -(9-3)

 معرفي شوى:

 د هللا تعالى په تسبيح څه او زمكي هر  انونود آسم

له هر عيب او  تعالى بوخت دي، د حال او قال په ژبه هللا

 نقص منزه گڼي او د هغه په عبادت او اطاعت مشغول دي.

 واكمني د ده په واك ټول عالم د  ،ټولواكي د ده ده

 ټولواك دئ.ې كي ده، دا عالم د ده ملك دئ او دى ئ

 نه يوازي له هر عيب او  ښايي،ي له ده سره ستاين

 نقص منزه دئ بلكي د كمال په صفاتو متصف دئ.

  څه توانمن دئ، په هر 

  ځيني مو چي ړئ، پيدا كې چي تاسو ئدئ همغه ذات

 تعالى هللا چي كي حال داسي ځيني مو مؤمن، پهكافر دي او 

ځيني له خپل خالق انكار كوي او ړي يئ خو ستاسو پيدا ك

 پام وي چي هللاې ته مو بايد دري، ې ايمان لپر يځين

په ازل كي او په فطري توگه كافر پيدا څوك نه  تعالى

ړ كوي، دا په خپله انسان دئ چي اې كفر ته ړى او نه ئك

ږي. دا ېاو يا مؤمن ك ږيېكافر كيا ښه په خپله خو

د دوهم ځينو پاره ضروري دئ چي متأسفانه ې لوضاحت د د

   آيت دا فقره )

    )سي دا

ړخ لگوي او نه د ې آيت سره اچي نه له د ېړتعبير ك

ډېر صراحت او چي په ېر هغو آيتونو سره له گڼ شم قرآن

انسان د كفر يا ايمان الر په خپله تأكيد سره وايي: 

ړه دى په خپله كوي چي د ايمان ېكپرښه غوره كوي، دا خو

 تعالى هللاړ شي، په دوه الري كي كوم لوري ته والاو كفر 

گ ته نه ې تگړې الري ئځانپه ړى، دا اختيار ده ته ورك

كافر  تعالى باسي، د دوى تعبير داسي دئ چي گواكي هللاړا

ې د دوزخ لپاره او ړى او مؤمن مؤمن، يو ئكافر پيدا ك

ښوونو پاره!! دا تعبير نه له قرآني الرې د جنت لبل ئ

ړخ لگوي، ابق لري او نه له عقل او عدل سره اتطسره 

ېز الندي دوى دا رأيه د هغو كمزورو رواياتو تر اغ

له لسگونو آيتونو سره په جدي  چي د قرآنړاندي كوي و

د كافر او مؤمن صيغه د هغو  توگه تعارض لري، قرآن
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د كفر يا ې انسانانو لپاره كاروي چي له بلوغ وروسته ئ

تر ، چي عقلمن وي ړېغوره ك كي لحا داسي ايمان الر په

گڼي بلكي له ړ نه ړاندي هغه نه يوازي د دوزخ وې ود

څه هم چي جنت ته به درومي كه ېږي ې معلومښوونو ئالر

كه انسان د كفر يا ايمان ې كافران وي، پالر او مور ئ

 به ولي په قرآن تعالى په غوره كولو كي مجبور وى نو هللا

 شاء   م ن و   ف ْليُْؤِمن شاء   رَّبِّكْم ف م ن ِمن اْلح قُّ  ُقلِ  و  كي ويل: 

دا ستاسو د رب له لوري يو حقيقت  او ووايه:: ف ْلي كُْفرْ 

ښه خوچي چا ړي او د راو ړي ايمان ديغواچي څوك دئ، نو 

كه انسان ته د انتخاب واك او اختيار  شي، وي كافر دي

 به ولي پيغمبر او كتاب تعالى هللاړى شوى نو نه وى ورك

 آيت په 61ې د الكهف د سورې تفصيل د ؟!! د دېږلول

  تفسير كي وگورئ.

  ې كوئ، ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئڅه هللا تعالى د هغه

تاسو ويني چي په كومه الر ړنو شاهد دئ، ولو كټستاسو د 

 درومئ، د كفر الر غوره كوئ كه د ايمان.

 ې ، نه بړيپه سمه توگه پيدا كې زمكه ئ آسمانونه او

په كي شته، نه اضافي او نه له ېهوده شى او ب گټي

ې سم پر حق او حقيقت مبتني څه ئضرورت زيات يا كم، هر 

  ړي.پيدا ك

 ې غوره او ئصورت ړى او ستاسو ې صورت دركتاسو ته ئ

ې عالم كي د داسي چي تاسو ته په دځولى، گرښكلى 

چي ړي ې دركټول هغه استعدادونه ئ ړي،ېدو امكان دركاوس

 ړ وئ، پاره ورته اېدو لوسدلته د ا

  ده، په پاى كي د خپل ېدا د ده لوري ته ستنټولو د

  رب په لوري درومئ، 

  كي دي  زمكي او چي په آسمانونوېږي پوهڅه په هغه

او په هغه ټوئ پې چي تاسو ئېږي هم پوهڅه او په هغه 

ټ نه پې څه ترڅ څرگندوئ، د عالم هيې چي تاسو ئڅه هم 

 ړې، احتوى ك څهې پر هر دي، علم ئ

  ږي چي تاسو ېپوه دئ، پوهښه او هللا د سينو په شته وو

گه څنړي، عقائد او افكار مو ټ كپڅه په خپلو سينو كي 

ړه كي مو د ايمان گه دي، په زڅندي، موخي او عزائم مو 

 ڼا ده كه د كفر تياره.ر
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ې ړاندي ئې وتر دآيا د هغو خبر نه دئ درغلى چي  -3

څكله، او دوى ته ې وړ نو د خپل كار سزا ئكفر وك

چي دوى ته د ې كبله دا له د -6دردوونكى عذاب دئ، 

ورغلل او دوى ښو سره گندو نڅردوى پيغمبران له 

ې ښوونه كوي، نو كفر ئږ الروويل: آيا يو انسان زمو

 ړه او هللاوكې نيازي ړولو، او هللا بې واړ او مخ ئوك

   ې نياز دئ.ى بستايل

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(5-7)

  ،آيا د مخكنيو كافرانو له حال او عاقبت خبر يئ

او انكار الر اختيار كفر د ې ړاندي ئې وهغه چي تر د

ې دنيايي سزا څكله، پر دې واو د خپل كفر سزا ئړه ك

 ېره به په آخرت كي دردوونكى عذاب ورپه برخه شي.سرب

 چي دوى ته د دوى زا او عذاب سبب دا وو ې سد د

ورغلل او دوى وويل: آيا ښو سره گندو نڅرپيغمبران له 

ږ د زمو تعالى ښوونه كوي؟ آيا هللاږ الريو انسان زمو

 ړى؟ښووني لپاره يو انسان د پيغمبر په توگه غوره كالر

ې؟! د هللا استازى خو ږلېې كومه فرشته نه ده رالولي ئ

له عادي انسانانو توپير درلودى او بايد له هره پلوه 

  !ېدى دا د هللا رسول دئ!ك پوهڅوداسي وى چي هر 

 ې له ې كبله ئړولو، له دې واړ او مخ ئې وكنو كفر ئ

ېر يو څځان په ې د چي پيغمبر ئړه ډډه وكړلو ايمان راو

 انسان وموند!! 

 همغسي لكه چي دوى  ، ړهوكې نيازي هللا تعالى له دوى ب

په  تعالى ړه، هللاې نيازي وكغام او پيغمبر بد هللا له پي
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يو پيغمبر د ځ ړه چي د انسانانو له منې اكتفاء وكهمد

لويه  تعالى ږي، دا د هللاېپاره ولښووني لدوى د الر

ې د د تعالى پېرزوينه ده، په كار خو دا وه چي دوى د هللا

ړى ټ كټيړاندي د شكر او منني سر ستري پېرزويني په و

چي ستايلى دئ او ې ستايلى، همغه رب م رب ئوى، خپل منع

، پر پيغمبر ې نيازبړلو د دوى له عبادت او ايمان راو

ته كومه  تعالى نه هللاړلو سره او نه راوړلو ايمان راو

    گټه رسولى شي او نه كوم تاوان.

   

     

   

   

     

    

څ كله ې چي هيېرلگې انړى داسي ئې كهغو چي كفر ئ -0

، ووايه: داسي نه ده؛ پر خپل ږيېڅول كپابه نه را

پر څول شئ بيا به حتمًا رب مي قسم چي حتمًا به راپا

 ته آسان هللاړي او دا چي تاسو ك ړى شئخبر كڅه هغه 

 دئ.

ړه د كافرانو په اې مبارك آيت كي د آخرت په د -(2)

ړى ې كهغو چي كفر ئې: ځور شوېرنه داسي انگغلطه ان

ته راژوندي نه شي، ېربڅ كله به ې چي هيېرلگې انداسي ئ

دوى له خپل خالق انكار كوي، پيغمبر نه مني او 

ته چي دوى ته ويل شوي  معلص هللا بياژوندن محال گڼي، رسول

ووايي: داسي نه ده لكه چي تاسو گمان كوئ، پر خپل رب 

پر هغه بيا به حتمًا  ،څول شئمي قسم چي حتمًا به راپا

ډېر كار هللا تعالى ته دا  ،ړيچي تاسو ك ړى شئخبر كڅه 

ډېر آسان آسان دئ، هغه رب ته ستاسو بياراژوندي كول 

 .ړي يئپيدا كې زمكه او تاسو ئ او چي آسمانونهكار دئ 

دلته ويل شوي: پر خپل رب مي قسم چي حتمًا به 

چي  ړى شئخبر كڅه پر هغه بيا به حتمًا  ،څول شئراپا

ړي ې لوپه د ّـ هللا ړېږي چي د رسولښتنه راوال، پوړيتاسو ك

ېږي، د گه قانع كڅنبه د قيامت او بياژوندون منكرين 

څه څه ناېدى شي مخاطب كړه خو چا لوړه د يو په اماضي 
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ړه خو يوازي د كومي ژمني ړه لوپه امستقبل ومني خو د 

په څه او تعهد په ارتباط معتبر گڼلى شي نه د داسي 

چي د قسم كوونكي په واك كي نه وي!! د قيامت په ړه ا

گه دا ادعاء او څنمعاند مخاطبين  ّـ هللا رسولړه به د ا

ځواب ويلو ښتني ته د دقيق پوې گڼي؟!! دړه معتبره ولو

 ي په پام كي ولرو:لپاره بايد دا خبر

گه ې توپه دنور هم ځلي وه ړه دداسي لوكي  په قرآن

 ې: راغل

    

      

                 

 58يونس: 

چي آيا دا حق دئ؟ ووايه: ښتي پواو دا خبره درنه 

پرته حق دئ، او چي دا له شكه قسم رب پل په خهو؛ زما 

 تاسو عاجزوونكي نه ياست.

    

     

   

                  ....8: سبأ 

ټه به ېړى وويل: دا د قيامت نې كاو هغو چي كفر ئ

په خپل داسي نه ده،  ؛ږ رانشي، ووايه: نهر موپڅكله هي

چي پر غيب پوه دئ حتمًا به درباندي قسم رب مي هغه 

  راشي، 

ټولو دغو په چي ېږي ځير شو نو راته جوته كږ كه ل

د )رب( ړه او بياژوندون په ادريو مواردو كي د قيامت 

ې، رب پيدا كوونكي او پالونكي ته ړه شوپه نامه لو

ه ټولو دا راز قسمونو كي )مقسم به( د پ وايي، د قرآن

ېږي، ړاندي كادعاء د اثبات لپاره د شاهد په توگه و

لپاره د ې وينا د )ربوبيت( صفت د د تعالى دلته هم د هللا

چي خلك به له خپلو قبرونو ړاندي شوى شاهد په توگه و

ړى او پيدا كې ېږي، يعني هغه هللا چي زه ئڅول كبياراپا

هغه به خود پر ې رارسولى يم ته ئ ې حدروزلى يم او د

ړي، او دا ژوندي كټول انسانان بياراچي ې قادر وي د

 ېلوكي په مكرره توگه او ب چي په قرآنهغه استدالل دئ 

        ېلو الفاظو سره راغلى.ب
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نو پر هللا او د ده پر پيغمبر او پر هغه نور  -8

ښه څه پر هغه ړى، او هللا نازل ك ږچي مو ړئايمان راو

 ې كوئ.خبر دئ چي تاسو ئ

 مطالب دا دي:مهم مهم ې مبارك آيت د د -(3)

 ړئ،پر هللا تعالى ايمان راو 

 ړئ،د هللا پر پيغمبر ايمان راو 

 ړى، نازل ك ږچي مو ړئپر هغه نور )كتاب( ايمان راو

ښه او سم تگلورى،  ،ڼ مشعل دئدا كتاب ستاسو لپاره رو

 ښيي،ښمن دربد، مضر او مفيد او دوست او د

 ښه څه پر هغه  تعالى چي هللاې باور ولرئ بايد په د

 ې كوئ.خبر دئ چي تاسو ئ

   

    

    

   

   

   

   

    

  

   

  

  

   

    

    

ځي ته ډېدو ورچي تاسو به د راغونځ هغه ور -5

)د گټي يا تاوان ځ ړي، همدا د تغابن ورډ كراغون

ېك عمل ړي او نڅوك چي پر هللا ايمان راوځ( ده، او ور

او داسي جنتونو  يړې زائل كې تربدغوني به ئ ړيوك
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په ږي، ېې الندي ويالې بهاسي چي ترې ننبته به ئ

 -10هغوى كي تر ابد تلپاته، همدا ستره بريا ده، 

ړل ې تكذيب كړ او زما آيتونه ئې وكاو هغه چي كفر ئ

دوى د اور خاوندان دي، په هغه كي تلپاته، او د 

    ځاى. ېدو څومره بدورستن

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(1-91)

 پاره ډولو لسو د بياژوندون او راغونستا تعالى هللا

 ړي، ډ كراغونځ به تاسو حتمًا ، په دغي ورېټاكلځ يوه ور

 ده، تغابن يعني هغه غبن او دوكه ځ همدا د تغابن ور

ې د بل د غولولو، د كومي گټي ترالسه كولو او څوك ئچي 

ځ او بل ته د ضرر رسولو په موخه كوي، د قيامت په ور

ړې ې كر چا ته جوته شي چي گټه ئهې كي به په الهي محكم

 ځ ده، كه تاوان، نو دا د حقيقي گټي او تاوان ور

 تعالى هللا ړيېك عمل وكړي او نڅوك چي پر هللا ايمان راو 

ي، د دوى بد بد خصلتونه، ړې زائل كتربه د ده بدغوني 

ړاندي او د كفر تر ايمان وو اطوار چي اعادات هغه بد 

د  ؛ېبرخي وشخصيت اخالقي  د عملي اود دوى په حالت كي 

ايسته ښځاى ېږي ته په راتلو سره به خپل خپل ايمان غ

او اخالق  ار، اطواركېږدي، افړنو ته پرېكو كاخالقو او ن

به د روزني، تربيت او اصالح  تعالى هللاشي، ې اصالح به ئ

ې تربه وني غبد دوىد زي، پرانيپر مخ ې د دوى درواز

گناهونو پر ې چي هم ئده،  ونيبدغي، د سيئات معنى ښپوو

ښل پوپر بدو خصلتونو، د تكفير معنى ږي او هم ېاطالق ك

نو د تكفير سيئات معنى د بدو خصلتونو ټول دي، پاو 

 ړل دي،ځه وازاله او له من

 ې ننباسي چي ترداسي جنتونو ته به دوى  تعالى هللا

په هغوى كي تر ابد تلپاتي، همدا ږي، ېالندي ويالې به

 ه، ستره بريا د

 ړل ې تكذيب كړ او د هللا آيتونه ئې وكاو هغه چي كفر ئ

، د وي تلپاتيبه كي دوى دوزخيان دي، د دوزخ په اور 

   ځاى. ېدو څومره بدورستن
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ېږي مگر د هللا په اذن او واقع كهيڅ مصيبت نه  -11

هغه ئې زړه هدايت  لريهللا ايمان  راراده او څوك چي پ

  پوه دئ.ښه كړي او هللا په هر څه 

 ووني دا دي:ښالرې مبارك آيت د د -(99)

 كه د انسان په ړ وي كه ستر؛ هر مصيبت؛ كه وو

اط؛ د ارتباط وي او كه د عالم د كوم بل مخلوق په ارتب

دلته او د  ېږي، قرآنځته كپه إذن او حكم رامن تعالى هللا

ښوونه ږ ته الرڅ كي موپه ترړوند نورو آيتونو مصيبت ا

د هري پېښي وقوع او د هر مصيبت نزول د هللا له چي كوي 

مطابق او د هللا  پرېكړي ېسننو سره سم، د مخكي ليكل شو

 كېږي. ځته رامنذن إتعالى په اراده او 

 چيېر تأكيد او قاطعيت سره وايي ډپه ت هم دا آي 

په حكم ي، د هللا ځپل سر او تصادفي نه راپه خهيڅ مصيبت 

په وجه او حقيقت ې ئ ځي، د ايمان خاونداناو إذن را

وي او له شك ښانه كړونه روې هللا زئې اړه په دږي او ېپوه

 ساتي. خونديې او اعتراض ئ

 چيوايي  ډولېكنده پرپه آيتونه ېر گڼ شم د قرآن 

هللا تعالى له  چيږي ېمصيبت نه دررس څكله كوم داسيهي

 جگړيپه ژوبله وي، گ نه وي درته ليكلى، كه دا مرمخكي 

په خداى وي، يا كوم بل مصيبت، مؤمنان به ماته كي 

څكله دا شك نه كوي ړه به هيپه اتوكل كوي، د مصيبتونو 

پرته  يپرېكړپل سر او د هللا تعالى له عادالنه په خدا  چي

 نازل شوي.

كله مصيبت د گناه دنيايي سزا ته مو پام وي چي ې د

وي، له داسي مصيبت سره كله يو انسان د خپلي گناه له 

د اكثريت د گناه ټولنه ږي او كله يوه ېكبله مخامخ ك

كله يوه ڼه لري او كله اجتماعي، له كبله، كله فردي ب

ږي ېل كې انسانان روزڅ كي ئالهي آزموينه وي او په تر

ې ږي. د دېپاره جوگه كېدو لړو درجو ته د رسړو لواو لو

( آيتونو په تفسير كي 84-83د )ې د االنبياء سورتفصيل 

 گورئ.و

آيت كي ځوسم پنپه يو ې سور د مباركي د التوبه

 ې:ښوونه شوالرې اړه داسي دپه مسلمانانو ته 
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  59التوبة:                             

چي هللا ږي ېڅه نه رارسپرته له هغه څكله )ورته(ووايه: هي

پر هللا راته ليكلي، هغه مو موال دئ او مؤمنان خو بايد 

 ړي.توكل وك

بنده  ړه د يوه مؤمنت د مصيبتونو په اادا رواي

 ځوروي:باور داسي ان

ع ج بًا أل ْمِر اْلُمْؤِمنِ ِإنَّ أ ْمر ُه  »ّـع ْن ُصه يْب  ق ال  ق ال  ر سُوُل هللاَِّ 

ُكلَُّه خ يٌْر و ل يْس  ذ اك  أل ح د  ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن ِإْن أ ص اب ْتُه س رَّاُء ش ك ر  

 .«ر  ف ك ان  خ يًْرا ل ُه ف ك ان  خ يًْرا ل ُه و ِإْن أ ص اب ْتُه ض رَّاُء ص ب  
وفرمايل: د مؤمن شأن  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله صهيب 

ې غوره دئ، او دا له مؤمن ته حيرانتيا ده، هر حال ئ

ورپه برخه ېږي، كه سوكالي پرته د هيچا نه په برخه ك

ړاو شي شكر كوي او همدا د ده په خير دئ، او كه ك

 په خير وي.ږي صبر كوي نو همدا د ده ېورورس

الَ ُيْؤِمُن َعْبد  َحتَّى  » معلصَعْن َجاِبِر ْبنِ َعْبِد هللاَِّ َقاَل َقاَل َرسُوُل هللاَِّ 

ُيْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوشَرِِّه َحتَّى َيْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبُه َلْم َيُكْن 

 .«ِلُيخِْطَئُه َوَأنَّ َما َأْخَطَأُه َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبُه 
وفرمايل: تر هغه يو  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـجابر  له

ړوند تقدير باندي بنده ايمان نه لري چي د خير او شر ا

ړي، تر هغه چي پوه شي: هغه مصيبت چي ايمان رانه و

چي دى ې خطا شي او هغه چي دى ترېدلى داسي نه وو وررس

 ېدلى وو.چي ده ته به رسې خطا شوى داسي نه وو تر

، پوه دئښه هللا په هر څه ى كي ويل شوي: د آيت په پا

ځي، ولي چي يو مصيبت كله راېږي پوه تعالى يعني هللا

پل جامع ږي، د خېې اخته كڅوك پرځي او ځي، چېري رارا

چي هر مصيبت ښوونه كوي او كامل علم له مخي تاسو ته الر

 په خپل سر.ځي نه د هللا په إذن را
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ړئ، پيغمبر اطاعت وكړئ او د او د هللا اطاعت وك -12

گند ابالغ څرپر استازي له ږ ړوئ نو زمواو كه مخ وا

  ه نشته.څپرته بل 

 ږ ته ويل شوي:ې مبارك آيت كي موپه د -(96)

 ې د ږ ئړئ، مواطاعت وك معلصاو د ده د رسول  تعالى د هللا

يو، ايمان د مؤمن په ړي گ په اطاعت مكلف كڅنايمان تر 

ېږي، صالح عمل گندڅرژوند كي د صالح عمل په توگه را

ږ ته چي هللا تعالى او د هغه پيغمبر موهغه عمل دئ 

 ړي يو.    ې مكلف كې پرږ ئښودلى او مورا

  ړوئ نو مخ وااطاعت د هللا او د هغه د پيغمبر له كه

چي د څه نه دئ مأمور شوى پرته په بل ې پيغمبر له د

ې ته گنده تو گه خلكو ته ورسوي، دڅرخپل رب پيغام په 

گ جهاد څند تبليغ تر  معلص هللا پام وي چي رسولمو بايد 

ې آيت ې، نو د دې وسله كارولپه خالف ئښمن د دړى، ك

بل مأموريت  له تبليغ پرته معلص هللا چي رسولمعنى دا نه ده 

چي دلته د مخاطب ې دا ده او مكلفيت نه درلود، معنى ئ

ې كي په دې په گوته شوى، مكلفيت ئړه د ده مكلفيت په ا

پړه توگه شېږي چي د خپل رب پيغام دوى ته په بخالصه ك

او امانت سره ورسوي، هغوى مجبورولى نشي، له ده دا 

فانه ړ، متأسايمان رانه وېږي چي دوى ولي ښتنه نه كپو

په ناسمه توگه تعبيروي او په ناسمه ځيني دا آيت هم 

 معلصچي پيغمبر ښيي داسي انگېري يا داسي ې كاروي، توگه ئ
په تبليغ مكلف دي، كله چي د كومي ې او مؤمنان يواز

ې وايي: و ما په پاى كي ئړي نو وينا فرصت ترالسه ك

ېر نور گ گڼ شمڅنحال دا چي د بالغ تر  ،علينا اال البالغ

ږ په امر ړاندي مو، تر بالغ يو گام وسئوليتونه لروم

بالمعروف او نهي عن المنكر مكلف يو، د هللا په الر كي په 

 خپل مال او نفس سره جهاد باندي مكلف يو.  

 ته مو هم پام وي چي دا آيت له مخكني او ې د

وروستني سره خاص ارتباط لري او په گډه يو مضمون 

چي مصيبتونه د هللا په إذن دئ سي اې دي، ارتباط ئړوجو

څومره څوك كه هر ړي هيونه غوا تعالى كه هللاځي، را

ځواكمن وي تاسو ته كوم تاوان نه شي دررسولى، له 
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چي د دوى له زور داسي نه ېږئ، ېرښمنانو مه وځواكمنو د

د ايمان له ېره تاسو ځورونو وپه الس له ځواك او د دوى 

 ږدئ. ېپررسول اطاعت د د هللا او د ده  او ړيكالري منحرف 

      

   

   

هللا هغه دئ چي له ده پرته بل معبود نشته، او  -13

 ړي.مؤمنان بايد پر هللا توكل وك

پرته بل  تعالى دلته مؤمنانو ته ويل شوي: له هللا -(98)

دا  ړي.د پر هللا تعالى توكل وكمعبود نشته، مؤمنان باي

څو خبري چي د يوه مؤمن مبلغ لپاره  ښييآيت او مخكني 

 ضروري دي:

 گندو الفاظو څرڅرگند وي، حقائق په ې بايد تبليغ ئ

ړي، مجامله حق او باطل سره خلط نه كخلكو ته ورسوي، 

 ،يړمجامله گري ډډه وكړي، له مداهنت او ونه ك

 چي د هللاې باور وي ه دپېره ونه لري، له مصيبتونو و 

پرته له كوم مصيبت سره نه ې او إذن له اجاز تعالى

ېره ونه پرته له بل چا و تعالى هللاېږي، نو له مخامخ ك

 لري،

 ځان خپل رب ته وسپاري، هغه ړي، توكل وك تعالى پر هللا

 گڼي، ځان ته كافي و
نشي كولى د هللا د دين ې صفات ونه لري چي دا درڅوك 

 موفق مبلغ شي.بريالى او 

 گه راغلى:ې تودا مطلب د التوبه په سوره كي په د

     

   

   

     

     

                                                
 18التوبه: 

آبادولى شي څوك چي د هللا جوماتونه يوازي هغه يقينًا 

ې ځ ئړى، لمونې ايمان راوئځي پر ورپر هللا او د آخرت چي 

دئ چا( نه پرته )له هيړى او له هللا ې وركړى، زكات ئك

ډلي له دايت شوو ه دبه دا خلك همچي ښايي نو  دلى،ېېرو
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  وي.

آيت كي د هغو كسانو مواصفات بيان شوي ې مبارك دپه 

 د جوماتونو د آبادولوپه مادي او معنوي لحاظ چي 

 ړتيا لري:و

 ړى،ې ايمان راوئهللا تعالى  رپ 

  باور لري،ځي پر ورد آخرت 

 ړى،ې كئ ځلمون 

 ړى او ې وركزكات ئ 

  ېدلى.ېرچا نه دئ وپرته له بل تعالى  هللاله 

د ځه صفات نه وي هغه د هللا تعالى پنچي دا چا كي په 

څوك به ، هو؛ هغه ىېدنشي كگار ښتينى خدمتجوماتونو ر

ړي او له منبر به د حق ړ كگر جود حق سنات مگه له جوڅن

چا پرته له بل ډارن دئ او له هللا تعالى چي ړي ړ كږغ لو

چا چا د رزق او روزي طمع لري، له بل له بل ږي؟! ېېرو

گي ې ستره لري، د بل جيب ته ئېرپل رزق او روزي وخپه 

ښتينى ايمان نه پر خداى او آخرت رپله په خچي څوك ؟ وي

چي چا د  ؟!ړيهدايت كښتيني ايمان ته گه رڅنلري بل به 

ځه كي په لمانگه به څنوي نه ځ ى لمونرښتينځ لمونپل خ

چمتو نولو ته چي د مال قرباڅوك د بل سم امامت كوي؟! 

چمتو پل سر او مال قربانولو ته گه د خڅنل به نه وي ب

و سم ككي د خلمسجد په او جبون انسان نه ړي، ډارن ك

په نورو ديني نه او گر كي په سن، نه امامت كولى شي

   ښوونه.چارو كي د مسلمانانو سمه الر

د جوماتونو او مساجدو د پلوه يعني له معنوي 

دې آيت كي اعماركار هغه خلك كولى شي چي صفات ئې په 

ښودل شوي، د جوماتونو ظاهري آبادي او اعمار بېل كار 

چي او اعمار بېل. لكه ې رغول پلوه ئدئ او د هدايت له 

په آخره زمانه كي به چي  ييوه روايت كي راغلپه 

جوماتونه په ظاهر كي ښه آباد، مزين او ښايسته وي خو 

 به خراب او وران وي.پلوه د هدايت له 

يت له ناحيې هغه څوك آبادولى شي او جوماتونه د هدا

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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ړى! يقينًا چي ستاسو له ې راوچي ايمان ئې هغو ا -14

ښمنان دي نو د ستاسوځيني و او ستاسو له اوالد ېرمنم

ښنه ړوئ او بخمخ واړئ، عفو وكړئ، او كه ې حذر وكتر

يقينًا  -13ښونكى دئ، چي هللا مهربان بخړئ نو يقينًا وك

چي ستاسو اموال او ستاسو اوالد فقط يوه آزموينه 

 ده، او هللا داسي دئ چي د هغه په نزد كي ستر اجر دئ.

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(93-95)

  ي ېرمنمځيني مؤمنانو ته ويل شوي: يقينًا چي ستاسو

داسي ړئ، ې حذر وكښمنان دي نو تراوالد ستاسو دځيني او 

له الري  تعالى هللاېرمنو او اوالد مينه مو د نه چي د م

ږوي، پلوان چي تاسو د حق له الري كړي، هغه خمنحرف ك

 څوي، د هللا په الر كي له جهاد مو منع كوي،حرامو ته مو ه

په سترگه ښمن ستاسو عزم او اراده سستوي، هغوى ته د د

چي دوى مو له هللا لري او له دين ېږدئ وگورئ، مه پر

 ړي، منحرف ك

  ښني الر ړاندي د عفوي، اغماض او بخد دوى په وكه خو

گه څنلكه ښونكى دئ، چي هللا مهربان بخړئ نو يقينًا غوره ك

ۍ او مهربانښونكى دئ تاسو هم د چي ستاسو رب مهربان بخ

ړئ، پيدا كځان كي راړئ، همدا صفات په ښني الر غوره كبخ

څوي، د ۍ ته نه هښمنتاسو له خپلوانو سره د تعالى هللا

ځان ساتني ته بلي، له هغوى سره د ۍ مو ښمندوى له د

ښني تگالره غوره كولى شئ خو پام كوئ عفوي، اغماض او بخ

 ړي.ې الري نه كچي هغوى مو ب

  اموال او اوالد فقط يوه آزموينه  چي ستاسويقينًا

ې آزمويني په ړاندي د يوده، كله به مال ستاسو په و

، د ږيراكاځان لوري ته گند شي، هغه به تا د څرتوگه را
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به دي لو او ذخيره كولو زياتو لو،ټولوپه رامال 

د هللا په الر كي له انفاق به دي منع كوي، له مشغولوي، 

څوي، او كله و ته به دي هحرامو الرو د مال ترالسه كول

په الر كي له جهاد، انفاق او به د اوالد مينه تا د هللا 

ې آزموينو كي بريالى چي په دړه وك څههۍ راتموي، قربان

ترالسه له ښود دين تا د مال او د هغه الر تعالى ې، هللاش

نه يوازي نه منع كوي كولو او له اوالد سره له ميني 

و په خپل حد كي، او دومره څوي، خړو ته دي هبلكي دوا

ږ چي ستا ايمان ته صدمه ونه رسوي، له سمي الري دي كو

 څوي.ړي او حرامو ته دي ونه هنه ك

 السه كولو رې اجر تسره ستر اجر دئ، د د تعالى له هللا

په سترگه گوره او اوالد ته ې مال ته د وسيلړه، ټه وكل

په  ځاى د هللاد داسي همسفر په سترگه چي له تا سره يو 

لوري درومي، اصلي موخه دي بايد الهي ستر اجر ترالسه 

 كول وي.

   

  

  

     

    

   

   

   

    

     

  

      

ېږئ چي كولى شئ، واورئ، ېرنو له هللا هومره وو -16

ړئ چي همدا ستاسو لپاره ړئ او انفاق وكاطاعت وك

د خپل نفس له حرص او بخل  چيڅوك غوره دئ، او 

كه هللا ته كوم  -10وساتل شو همدا دوى بريالي دي، 

څو برابره ې ړئ تاسو ته به ئغوره پور په پور ورك

ړي، او هللا د زغم ښنه به درته وكړي او بخزيات ك

څرگند پوه باحكمت ټ او په پ -18خاوند مننونكى دئ، 
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 عزتمن دئ.

څو مهمي مؤمنانو ته كي  آيتونو مباركوې په د -(97-93)

 ې:ووني شوښالر

 ېږئ چي كولى شئ، د خپل وس په ېرله هللا هومره وو

چي ښايي او هومره سره  تعالى اندازه، هومره چي له هللا

تاسو په داسي  تعالى هللاښايي، له يوه واقعي بنده سره 

 ړ وي، يئ گمارلي چي ستاسو تر وس او توان لوڅه نه 

 رشادات واورئ، چمتو اوسئ چي الهي اې ته د 

 ړئاطاعت وكښوونو د خپل رب د احكامو او الر، 

  ړئ، ړي انفاق وكتاسو ته درك تعالى چي هللاڅه له هغه 

  همدا سمع، اطاعت او د هللا په الر كي انفاق ستاسو

 لپاره غوره دئ، 

  چي د خپل نفس له حرص او بخل وساتل شو همدا څوك

 دوى بريالي دي، 

 گوئ دا داسي ده څه ولكي كوم په الر  تعالى كه د هللا

 هللا، وي ړىته كوم حسنه پور ورك تعالى لكه چي تاسو هللا

پور په توگه نيسي، هغه به ې د هغه په خپلي ذم تعالى

ېره به همدا ې سربړي، پر دڅو برابره درته زيات ك

ستاسو گناهونه درته  تعالى چي هللاې باعث شي انفاق د د

 ي،ښوبخ

 تاسو معامله له هغه رب سره ته متوجه اوسئ چي سې د

ده چي شاكر دئ، د خپلو بندگانو د قربانيو قدر كوي او 

حليم دئ، د زغم خاوند دئ، له څو برابره بدله وركوي، 

ټ او خپل بنده سره د زغم له مخي معامله كوي، په پ

پټ نه دي، برالسى او ې څه ترڅ څرگند پوه دئ، ستاسو هي

ره كافي دئ، حكيم دئ پاڅه كي ستاسو لعزتمن دئ، په هر 

 حكمت مضمر دئ.ې ئښووني كي او په هري الر

 

سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 طالقال

 ژندنه:پې ېسورد 

ې له ر( دئ چي د سوطالق)الې نوم ي سورې مباركد د

ې د مضامينو دا نوم د سور يت اخيستل شوى،ړي آلوم

ټولو  دآيتونه لري،  90ښكلى عنوان هم دئ، پاره ل

ته ورته دي،  امرًا()ړي آيت د لومې ئآيتونو فواصل 

ږ له چي د غېدلى پاى ته رس( په )اخرىٰ ې ئ آيتشپږم 

چي له ېږي پلوه له نورو سره په هغه صورت كي ورته ك

او د هر آيت په پاى كي توقف  ستل شيتنوين پرته ولو

ونو . د آيتېر تلفظ شيڅ، يعني )امرًا( د )امرا( په وشي

چي د مدني دور هغو سورتونو ته ورته دئ ې ږدوالى ئاو

ې له متن د سور .كي نازل شويكلونو وروستيو په 

وروسته ېږي چي د البقره او النساء له سورتونو معلوم

 ې.نازله شو

ېرمنو ته چي خپلو مكله راغلي: په پيل كي ې د سور

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 

ېكت ورسره ږدكي هم طالق مه وركوئ چي په هغه كي مو ن

 ئ،ړطالق وركړاندي ېكت وږدله حيض وروسته او له نړى، ك

الهي پولي دي چي  هد احكام هغړوند طالق ابيا ويل شوي: 

پولو ې تاسو مكلف يئ له دېلوي، حالل او حرام سره ب

ړي نو يقينًا ېرى وكچي له الهي پولو تړئ، څوك وانه و

 تاوان رسولى.ې ځان ته ئ او ړىې ظلم كځان ئچي پر خپل 

ې چي كله طالق شوې وونه شوښبيا مؤمنانو ته دا الر

ې په غوره نو يا ئې شي ږدېرمني د خپل عدت پاى ته نم

، او ړئپه غوره توگه رخصتي كې ، يا ئړئتوگه ايساري ك

عادل مسلمانان شاهدان ونيسئ، هم د غه كار دوه پر د

رجوع په ارتباط شاهدان ونيسئ او هم د طالق په ارتباط، 
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ې سنت دئ، په نه كولو سره ئښتنه او دا يوه الهي سپار

او رجوع هم ه څېږي، كه او سنت ترك ك هښوونه الهي الريو

 پرته هم جائز دي. ې له شاهد طالق ئ

ې سره شوى: په دې بيا د عدت احكام راغلي، پيل ئ

ې دي كه شكمن شو ېچي له حيض ناهيلېرمني ستاسي هغه م

ې درو هم هغد او ، ې مياشتي دئې درشوئ نو عدت ئ

 .چي حيض نه كويمياشتي دئ 

د خپل عدت تر ېرمني م ېبيا ويل شوي: طالق شو

په خپله چي تاسو واوسوئ ځاى كي ړېدو پوري په هغه بشپ

يعني د دوى اسكان له خپل توان سره سم، په كي اوسئ، 

 او اطعام بايد ستاسو له وس سره متناسب وي،

ړول د مسلمانانو پام هغو تاريخي پېښو ته اې ورپس

ښوونو او د هغه د پيغمبر له الر تعالى هللاځينو د چي شوى 

ې له شديد الهي عذاب سره كبله ئله ړى او ړاوى كسرغ

څومره ړاندي وگورئ چي له تاسو ومخامخ شوي، وايي: 

او د ده د  تعالى چي د هللاېر شوي داسي كلي او كليوال ت

 هللاې چي له كبله ئړ ړاوى وكې سرغپيغمبرانو له امر ئ

ې ئړه عذاب په ناوړه او سخته محاسبه ورسره وك تعالى

څكلو او د ووبال  اوسزا  ړنوو كخپلدوى د ړل!! اخته ك

 !ې تاوان ووكار پايله ئ

هللا همغه ذات دئ ښوونه مومو: په پاى كي دا الرې د سور

هم د هغوى ړل او له زمكي پيدا كې چي اوه آسمانونه ئ

اوامر او تعالى  د هللاځ ېر اوه زمكي، د دوى تر منڅپه 

پوه شئ چي يقينًا ې څو په د، تراحكام ساري او جاري دي

څه علمًا او دا چي هللا پر هر څه توانمن دئ پر هر هللا 

 ې.ړاحاطه ك
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دوى عدت  ځو ته طالق وركوئ نو دښچي ې نبي! كله ا -1

ېرئ، وشم عدتدا ړئ او ته په پام سره هغوى طالقي ك

تاسو د دوى له ې ېږئ، مه ئېرپل رب هللا وواو له خ

گر دا چي د ځي مباسئ او نه دي دوى وړوند خونو ا

پولي ړي، او همدا الهي گند كار ترسره كڅرفحش كوم 

ړي نو يقينًا ېرى وكچي له الهي پولو تڅوك دي، او 

ښايي هللا ې؛ ېږپوهنه ته ړى، ې ظلم كئځان چي پر خپل 

  ړي.ځته كې وروسته كوم نوى حالت رامنبه له د

ي مهمڅو ړه په اې مبارك آيت كي د طالق په د -(1)

 :ېښووني شوالر

  طالق وركوئ نو دا طالق بايد ېرمنو ته چي خپلو مكله

د دوى عدت ته په پام سره وي، يعني د حيض په حالت كي 

هغه طهر كي هم طالق مه وركوئ چي په طالق مه وركوئ، په 

له حيض وروسته او له ړى، ېكت ورسره كږدهغه كي مو ن

په ې كي دوه مصلحتونه ئ، په دړطالق وركړاندي ېكت وږدن



 

 

 

 

 

                                                                                                                       ې پلوش د قرآن

 طالقال

 

 

 

 

 

 

 

 

001 

ږي، ېپام كي نيول شوي: په طالق كي له تلوار مخنيوى ك

او هغه مهال ړه سينه خاوند ته دا فرصت وركوي چي په س

جنسي ې، ې له حيض وتلېرمن ئچي مړي ړه وكېكپرد طالق 

پلو ېرمني سره خله م ىڅوي خو دت ته هېكږدې نتمايل ئ

ستونزو ته په پام سره د طالق اراده لري، كه دا مهال 

ې ړي نو د دړه عملي كېكپرړي د طالق بيا هم هغه غوا

گډ ېرمني سره معنى به دا وي چي يقينًا هغه له خپلي م

ېرمني عدت لقه مژوند نشي كولى. له بلي خوا به د مط

  .ې حيضه شيړ درپبش

ښووني هم هغه الر قرآنړه د چي د طالق په اښه به وي 

ړو چي په نورو سورتونو كي راغلي، د البقره دلته ذكر ك

 په الندي آيتونو كي داسي راغلي:ې سور

  

    

      

     

    

    

    

 ... :228البقره 

حيضه  يړه تر درې وارپه اځان دي د  ښځي ېطالقي شو

هللا  چيورته روا نه دي ټول په څاو د هغه  انتظار وكړي

 آخرتد  هللا او رپ، كه ړىپيدا ك په رحم كيتعالى د دوى 

تر ونه د دوى مېړ كي (موده) ي، په دېايمان لرځ ور رپ

بېرته دوى  چي يړ او مستحق دچا زيات د دې وهر 

 ولري. اراده د روغي جوړي  (چيشرط  په دېځوي. )گرراو

حيضه انتظار كوي، تر به تر درې واري  ښځي ېطالقي شو

څه  په رحم كي چيده شي گنڅرگه په يقيني توڅو دا خبره 

د هغې مخكنى  كي ېمود په دېلري كه نه، د انتظار 

ورسره  چيړ دئ ې مستحق او وچا د دخاوند تر بل هر 

 چيشرط  په دې، خو وكړيې ته رجوع هغړه او روغه جو

بل د ړي او اصالح اراده ولري او يو د ړ جاړه د جودوا

چي ړى شوى ړه ته دا حق وركېيعني م، حقوقو مراعات وكړي

ې كي ې مودړي، په درجوع وكدي ړاند عدت تر بشپړېدو و

 په قيد كي پاته ده.ېرمن د نكاح مطلقه م
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                                    ....              

 225البقره: 

او يا ساتل دي گه وښه تپه ې يا وي، نور ئ طالق دوه ځلي

 ...ودلپرېښ گهتو ښايستهپه ې ئ

      

    

     

   

    

                                              ...                               

 230البقره: 

ړ، بيا نو تر هغه دا ځل( طالق ورك)درېيم  ېنو كه ئ

 ېړه سرهمبل پرته له له ده  چيروا نه دي ېرمن ورته م

په دوى بيا  ،ړ شويا م ړهنو كه هغه طالقه ك ،وكړينكاح 

ې دا ، كه ئيو بل ته رجوع وكړي چيگناه نشته څه ړو دوا

 ،شي پاللىالهي حدود  چيكولو  گمان

   

   

   

   ...        :234البقره 

، دا پرېږدياو مېرمني )ترشا ( څوك مري  چياو له تاسو 

ړه په اځان څلورو مياشتو د تر لس باندي  يمېرمني د

 ، انتظار وكړي

   

    

    

     

    

                            

 31االحزاب: 

په ېرمني ړى! كله چي مؤمني مې راوهغو چي ايمان ئې ا

ړئ طالق ېكت ورسره وكږدچي نې ړاندي تر دړئ بيا ونكاح ك

ړئ نو تاسو پر دوى د عدت داسي كوم حق نه لرئ چي ورك

گه ښه توړئ او په څه متاع ورك، نو ې كوئېرل به ئشم

 ړئ.ې كې خوشخوشي كولو سره ئ

ووني ښالرړه دا كي د طالق په ا آيتونو په دغو مباركو

 ې:شو
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 ځلي طالق وركولى ې ېرمني ته يوازي درړه خپلي مېيو م

 شي،

  ېړه ته دا حق ځله طالق په صورت كي مځل او دوه د يو

ته خپلي ي له نكاح پرځ كړى شوى چي د عدت په منورك

ېدو وروسته ېرړي، خو د عدت له تېرمني ته رجوع وكم

يوازي د مجددي نكاح په صورت كي رجوع كولى شي، د 

 ځ تر هغه بيا نكاحپه صورت كي د دوى تر منېيم طالق در

چا سره نكاح ېرمن له كوم بل چي دا مطلقه مېدى نشي ك

په طالق منتج شي، خو دا نكاح او طالق ړي او هغه نكاح وك

 په توگه نه وي.ې د كومي حيل به

  ېكت شوى وي ږدې نېړه سره ئځه چي له مښهغه مطلقه

د يوه او دوه حيض ېړه كولى شي ې حيضه دئ، مې درعدت ئ

له نكاح پرته له ړي او وروسته له خپل طالق رجوع وك

ېدو ېرېيم حيض له تړي ، خو د درېكت وكږدېرمني سره نم

ېكت كولى شي، خو ږدپه صورت كي نددي نكاح جوروسته د م

ې حيضه د رجوع ړي وي نو دا درې طالقه وركې دركه ئ

ې كي له ې مودپه دچي  يپاره دې للپاره نه دي بلكي د د

 بل چا سره نكاح نشي كولى.

  ې تر كوم عدت نشته چي خاوند ئ هپارېرمني لد هغي م

 ړى وي.ې ته طالق وركهغ يړاندېكت وږدن

 څلور مياشتي  ېې ومري عدت ئچي خاوند ئېرمن هغه م

 ځي دئ،او لس ور

 مؤمنانو ته د طالق او عدت ې كي د الطالق په سور

داسي چي ې، ووني شوښالرمزيد قضاياوو په ارتباط ړوند ا

او داسي ړه سينه او له غور او دقت وروسته دا كار په س

ړي مجال ېكچي طالق وركوونكي ته د سمي پر ړيكومهال 

ه ضرورت له مخي چي طالق د يوځكه برابر شوى وي، دا 

څ داسي شى هي تعالى فرمايي: هللا ّـ هللا رسولړى شوى، جائز ك

م ا أ ح لَّ ړى چي تر طالق زيات ورته منفور وي: نه دئ حالل ك

رواه ابوداْد، همد راز ، هللاَُّ ش يًْئا أ ْبغ ض  ِإل يِْه ِمن  الطَّال قِ 

ق ټولو كركجن حالل طالپه نزد كي تر  تعالى فرمايي: د هللا

 . رواه ابوداْد.أ ْبغ ضُ اْلح ال ِل ِإل ى هللاَِّ ت ع ال ى الطَّال قُ دئ: 

 مؤمنانو ته ويل شوي چي د طالق په كار كي له هللا 

په دقت او احتياط ښووني ېږئ، يعني الهي الرېروو تعالى

هغه ښتنه نه بلكي په غوړئ، د هوى او هوس سره مراعات ك
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ټولو وي او ستاسو چي بله چاره نه ړئ مهال دا كار وك

 ې.ړتدبيرونو ستونزه نه وي حل ك

 پلو مخكنيو ېرمني له خي مطلقه مې كد عدت په مود

په خپله د وتلو تكل نه  دي هميو مه باسي، دوى استوگنځ

وتل ړي، گند كار ترسره كڅركوي، مگر دا چي د فحش كوم 

ېدو او بيا نكاح مجال له ړي، پخال كې د رجوع، روغي جوئ

  .ړيځه ومن

 الهي پولي دي چي حالل او  هړوند احكام هغد طالق ا

ړئ، پولو وانه وې تاسو مكلف يئ له دېلوي، حرام سره ب

ړي نو يقينًا چي پر خپل ېرى وكچي له الهي پولو تڅوك 

 ړى، ې ظلم كځان ئ

 ړو له پايلو خبر نه ېكئ، د خپلو پرېږتاسو نه پوه

او چي په طالق كي تلوار، د احساساتو ېږئ يئ، نه پوه

ړه، له حكمت او تدبر كار نه ېكجذباتو له مخي پر

ې وروسته به له دتعالى ښايي هللا ي پايلي لري، داخيستل ب

ستونزه به  ۍځړي، ستاسو خپل منځته ككوم نوى حالت رامن

ته به  ېد ،يبي اعتمادي فضاء به ختمه شد حل شي، 

 متوجه شئ چي تر طالق گډ ژوند درته غوره دئ.
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ې په ې نو يا ئېدلېټو ته ورسخپلو نچي نو كله  -2

ېلي گه بپه غوره توې او يا ئړئ غوره توگه ايساري ك

ځه دوه د عدل خاوندان شاهد ړئ، او له خپل منك

څه دا هغه ړئ، پاره اداء كونيسئ، او شهادت د هللا ل

چي پر هللا ېږي چي په هغه سره هغه چا ته نصيحت كدي 

او څوك چي له هللا ، يځي ايمان لراو د آخرت پر ور

او له  -3؛ د نجات الر به ورته پرانيزي، ږيوېرې

ق او روزي وركړي چي گمان ئې هم نه داسي الري به رز

ړي نو هغه ورته كافي پر هللا توكل وكچي څوك كوي، او 

ې شكه ، بېدونكى دئپل كار ته رسچي هللا خدئ، يقينًا 

  ې ده.ټاكلټه ېپاره حد او نچي هللا د هر كار ل

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(2-3)

 ې شي ږدته ن ېرمني د خپل عدت پاىې مكله چي طالق شو

، په رجوع سره د ړئې په غوره توگه ايساري كنو يا ئ

په غوره توگه ې ړئ، او يا ئېدو مخنيوى وكطالق ترسره ك

 ړئ. ېلي كب

د طالق ته مني رېله لوري خپلي م معلصد عبد هللا بن عمر 

مني رېپلي مښه وضاحت كوي: هغه خې حكم وركولو قصه د د

 معلص هللا موضوع رسول معلص ړ، عمرپه حالت كي طالق وركته د حيض 

ې ې خبري ناراض شو او وئپه د معلص ړه، رسول هللاته ياده ك

ړي، ېرمني ته رجوع وكفرمايل: هغه ته ووايه چي خپلي م

ې او بيا ئ ې فارغه شيراشي او ترحيض ې ئبيا كله چي 

په حالت طهر نو د دغه ړي كه غوا ځيې ووحيض راشي او تر

 ي. ړړاندي دي طالق ورككي او له رجوع و

پلي ړي خهمدا راز په بل روايت كي راغلي چي يوه س

ته  معلص هللا رسولړ، طالق وركځلي ې درپه يوه وخت ېرمني ته م

ې ېدو او وئودرچي ېده، سخت غصه شو، دومره اطالع ورس

آيا د هللا له كتاب سره په داسي حال كي لوبي كوي  ويل:

چي ق داسي طال معلص هللا رسولځ كي يم؟!! چي زه ال ستاسو په من

ښوونو خالف د الر تعالى ځلي وي د هللاې په يوه وخت كي در

گناه په سترگه كتلي، خو طالق ې د گڼلى، هغه ته ئعمل 

ړى ې كچي دا كار ئې گڼلى، هغه چا ته ئې معتبر ئ

  ړى.فرمايلي: طالق واقع شو خو تا د هللا د كتاب مخالفت ك

معتبرو رواياتو ته په پام ښوونو او دغو الهي الر
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په څه هم چي كه ې متفق دي پر دټول ائمه او فقهاء سره 

او سنت خالف عمل دئ  ځلي طالق وركول د قرآنې يوه وخت در

 ېږي، خو طالق واقع ك

 ې )ې فقرد آيت د د   

    څوك چي له هللا : او

ړه مفسرينو يزي( په اپراند نجات الر به ورته  ،ږيوېرې

پورتنيو ې د چي له مخرج مراد دا دئ چي كه ئلي وي

ځته به له رامن تعالى ړ نو هللاښوونو مطابق عمل وكالر

ې ېدونكو ستونزو د وتلو الر ورته پرانيزي كه نه نو ترك

ړ ځايي طالق وركځلي يو ې ې درمحروم به شي، يعني كه ئ

ړ نو دا ښوونو التزام ونه كې د الهي الرې سره ئاو په د

 ړى.ځه وپه خپل الس له من ېمخرج ئ

 عادل مسلمانان شاهدان ونيسئ، هم د غه كار دوه پر د

رجوع په ارتباط شاهدان ونيسئ او هم د طالق په ارتباط، 

ېږي، كه ې يو سنت ترك كدا سنت دئ، په نه كولو سره ئ

پرته هم جائز دي. دا ې له شاهد او طالق ئرجوع هم څه 

كه وروسته كومه نزاع ې لپاره ده چي ښوونه يوازي د دالر

شي نو د شاهدانو حضور به د نزاع په حل كي  ځتهرامن

په پېر پلور كي چي ټ داسي ده لكه ټ مدا كړي. مرسته وك

  ې.ښتنه شود شاهدانو نيولو سپار

 پاره له كوم تحريف او غرض پرته په شهادت د هللا ل

  .ړئصادقانه توگه اداء ك

 ې و مؤمنانو ته پرهغ تعالى چي هللاښووني دي دا هغه الر

  ي.ځي ايمان لرچي پر هللا او د آخرت پر ور نصيحت كوي

 او د تقوى الر غوره كوي  ږيڅوك چي له هللا تعالى وېرې

به هغه ته له ستونزو او كړاوونو د وتلو  تعالى نو هللا

الري به رزق او روزي وركړي چي  يالر پرانيزي او له هغ

او تصور  ځيگره نې ئگمان ئې هم نه كوي، په خيال كي 

 .هم نشي كولىې ئ

  ړي نو هغه ورته كافي توكل وكتعالى پر هللا چي څوك

 .دئ

 ړي ېك، خپلي پرېدونكى دئپل كار ته رسهللا تعالى خ

حتمًا عملي كوي او خپل وعد او وعيد هرومرو ترسره كوي، 

 .څه چي وغواړي ترسره كوي ئې

 ټه ېپاره حد او نچي هللا تعالى د هر كار لې شكه ب
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هر د  ېږي.ټاكلي وخت ترسره كې ده، هر كار پر خپل ټاكل

څه د پيدايښت لپاره، د پاى لپاره ئې او د مقدار 

 ټاكلى.يو حد  لپاره ئې

ډوله ې په پام سره احناف طالق درښوونو ته دغو الر

عي، احسن هغه طالق دئ چي په داسي دُ ن او بِ سَ ن، حَ سَ حْ : اَ گڼي

ي په هغه كي مجامعت چړى شي طهر كي يوازي يو طالق ورك

او طالق  ړپې اكتفاء وشي، عدت بشنه وي شوى او پر همد

ړى واقع شي، حسن دا دئ چي په هر طهر كي يو يو طالق ورك

ې په يوه وخت كي درړى او د بدعت طالق دا دئ چي سشي، 

ې ېل وخت كي درېل بړي، يا په طهر كي په بطالقه ورك

چي په هغه ړي ركړي، يا په داسي طهر كي طالق وطالقه ورك

ړه په اېرمنو ړى وي، البته دا د هغو مې مجامعت ككي ئ

چي مدخوله وي غير مدخوله ته د طهر او حيض په حالت دئ 

له مباشرت ېرمني ته هم ، هغي مدخوله مئكي طالق جائز د

ځكه د ې نه وي، وروسته طالق وركول جائز دي چي حيض ئ

ه وي هم نه وي، او كه حاملېدو امكان ې د حامله كهغ

 داسي طالق جائز دئ.

يو ې طالقه چي په يوه وخت درې عقيده دي په دځيني 

ه لري، هغه د ابو أيېږي، ابن تيميه دغه رطالق گڼل ك

الصهباء په هغه روايت استناد كوي چي وايي: له عبدهللا 

چي آيا تا ته معلومه نه ده ړه كښتنه وپوې ئ معلصبن عباس 

په ابتدائي دور  معلصاو عمر ، او د ابوبكر معلص هللا چي د رسول

ځواب ؟ هغه ېدوځايي طالقونه يو طالق گڼل ك ې يوكي در

ړ: هو؛ )دا روايت په بخاري او مسلم كي راغلى(، ورك

همداراز په مسلم، ابوداؤد او مسند احمد كي عبدهللا بن 

، معلص هللا عباس ته منسوب دا روايت هم راغلى چي: د رسول

ي دوو كلونو كي تدائخالفت په اب معلصاو د عمر  معلصابوبكر 

ې د معلصبيا عمر  ېدو!!ځايي طالقونه يو طالق گڼل كې يو در

په پام سره چي خلكو په داسي كار كي تلوار كول پيل ته 

چي له غور او ړى شوى چي په هغه كي دا مجال وركړي ك

ې ويل: ولي دغه حكم نو وئ ړي!!دقت وروسته اقدام وك

  ړ!!دا حكم نافذ ك معلصړو، نو عمر نافذ نه ك

ښووني له الر د قرآنڅو اساسي ستونزي لري: دا روايت 

او حتى  وله نورو معتبرو رواياتسره مطابقت نه لري، 

له مخكني روايت سره تعارض  معلصپه خپله د عبدهللا بن عباس 
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څه ويلي داسي  معلصډېر لري دئ چي عمر ې امكان د دلري، 

نه ويلي او نه  معلصاو ابوبكر  معلص هللا چي رسولړي وي يا ك

 .ړيك

   

   

   

   

    

   

    

     

    

   

     

   

      

ې دي شو چي له حيض ناهيلېېرمني او ستاسي هغه م -4

و هم هغد ې مياشتي دئ او ې دركه شكمن شوئ نو عدت ئ

چي ټه دا ده ېنېرمنو چي حيض نه كوي، او د حامله م

ږي هغه ته ېېرچي له هللا ووڅوك ږوي، او ېخپل حمل وز

دا د هللا هغه  -3ځوي، پل كار كي آسانى وگرخپه به 

چي له هللا څوك ړى، او ې نازل كچي تاسو ته ئامر دئ 

ړي او اجر به ورته ټ كپې ې ترږي بدغوني به ئېېروو

 ړي.ستر ك

ړه الندي كي د عدت په ا آيتونو مباركوې په د -(4-3)

 ې:ووني شوښالر

 ې دي كه چي له حيض ناهيلي شوېرمني ستاسي هغه م

څو خبري . دلته ې مياشتي دئې درشكمن شوئ نو عدت ئ

 له ) -1پام كي ونيول شي: په بايد 

  ېرمني مراد ( هغه م

چي ځكه ې، دا ړښت له كبله له حيض ناهيلي شوچي د زدي 

پاره ېرمنو لا الفاظ د همداسي مځاى كي دپه بل  قرآن

ې ځاى درپر  ونوې حيضكارولي، يعني د دوى عدت د در

( په  د ) -2 ړئ،مياشتي حساب ك
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په ړوند حكم اې د ځينو مفسرينو ويلي چي معنى ئړه ا

څه وي ې ارتباط شك دئ، يعني كه شكمن شوئ چي حكم به ئ

چي معنى ځينو نورو ويلي دئ،  داې نو پوه شئ چي حكم ئ

او داسي وينه ترسترگو شوه چي ې دا ده: كه شكمن شوئ ئ

ۍ له د حيض له كبله ده او كه د كومي بيمارېږئ نه پوه

داسي وينه انسان په  ،ې مياشتي دئې درنو عدت ئ كبله

ې كه نه چي ېدلشك كي اچوي چي دوى د عمر هغه حد ته رس

د آيت له ځي، ځه ه منېږون امكان لاو زېدو د حامله ك

ډلي مفسرينو رأيه چي د دوهمي ېږي فحوى داسي معلوم

ېدل وارد او ړه شكمن كپه اد حكم چي ځكه دا دقيقه ده، 

   .ېښيمناسب نه بر

   دلته چي حيض نه كوي، ې مياشتي دئ درو هم هغد او

ځيني وايي چي ځ د اختالف شاهد يو، هم د مفسرينو تر من

چي ال د حيض سن )بلوغ( ته نه ېرمني دي ې هغه ممراد ئ

ځو سره ښ، دوى د دغه آيت په استناد له داسي ېېدلدي رس

ځيني ې، ېدلنكاح جائز گڼي چي ال پېغلتوب ته نه وي رس

ېرمني دي چي د كوم خاص ې هغه مچي مراد ئنور وايي: 

عامل له كبله د هغوى په مياشتني حيض كي كوم خلل 

مياشتي دئ. د آيت ې ځته شوى وي، د دوى عدت هم دررامن

ډلي رأيه چي د مفسرينو د دوهمي ېږي له فحوى معلوم

د نكاح  پام وي چي قرآنمو هم بايد ته ې دقيقه ده، د

ِنساُؤُكْم َحْرث  لَُّكْم او وايي: ښيي موخه د اوالد درلودل 

.... البقره: َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنى ِشْئُتْم َو َقدُِّموا ْلَنُفِسكمْ 

گه څن چيځى دئ، نو پاره يو كرو ستاسو لرمني ممې: 668

پاره ځان لورشئ او د  ته يځپل كرخ ښه وئ همغسيمو خو

مقصد  يوال د مباشرت او نږدېدلته ... ئېږول څه وړاندي

حظ او د  يگوته شوى، دا بايد يوازي د نفسانپه او هدف 

پاره نه وي، د نكاح اصلي مقصد د اشباع ل ېغريز يجنس

په څوك كه دئ، او د نسل دوام كول  پيدااو هدف د اوالد 

پلو مېرمنو خوا ته سره د خ ېاو له دغي تلوسخاطر  دې

ځان ته ې ئ مخكيله  چيڼل شوى لكه گ ، نو دا داسييځ

 .لى ويلېږغوره ثواب 

 چي خپل حمل  ئدا داو عدت ټه ېېرمنو ند حامله م

 ږوي.ېوز

  پل كار كي خپه ږي هغه ته به ېېرچي له هللا ووڅوك

ښوونو دلته له تقوى مراد د هغو الهي الرځوي، گرآسانى و
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په دقت سره عمل كول دي چي همدلته د طالق په ړه په ا

ې سره او په كار كي آسانى يعني دا چي په دړه راغلي، ا

ووني ښالرځي، كه دا سهولت په الس ورد رجوع او بيا نكاح 

ړي نو له دغو سهولتونو به محروم شي، له مراعات نه ك

ې الهي ې طالقه وركول د دځل درچي په يو ږي ېې معلومد

د رجوع او بيا نكاح سره ې ښوونو خالف عمل دئ او په دالر

ځي او انسان له ستونزو سره ځه امكان او سهولت له من

 مخامخ كوي.

  ړى، ې نازل كچي تاسو ته ئهغه امر دئ تعالى دا د هللا

ړه دا احكام ستاسو د رب له لوري د طالق او عدت په ا

ې درناوى او په اهتمام سره ئزل شوي اوامر دي، بايد نا

 ړئ.التزام وك

  ې خصلتونه به ئ بدبد ږي ېېرووتعالى چي له هللا څوك

ځه يوسي او د معنوي او اخالقي ارتقاء توفيق به له من

ورته ستر ې ئاجر به ېره ې سرب، او پر دړيورپه برخه ك

 ړي. ك
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له خپل توان سره  چي تاسو اوسئ؛ې واوسوئ هلته ئ -6

 ې راولئ،سم، او ضرر مه وررسوئ داسي چي تنگسه پر

چي ې انفاق كوئ او كه اوالد په نس لري نو تر هغه پر

ې ستاسو لپاره )ستاسو و كه ئاېږوي، خپل اوالد وز

ړئ، او په ې وركاوالد ته( تى وركولو نو اجوره ئ

ړئ، او كه سختي غوره توگه په خپلو كي مشوره وك

پل حتمًا دي وسي د خ -0ړي، له به تى وركړئ نو بوك

پر چا چي خپل رزق تنگ ړي، او وس سره سم انفاق وك

چي هللا ړي څه دي انفاق وكړى شوى وي نو له همغه ك

نه گماري مگر له هغه سره سم چي وك څړي، هللا هيورك

ړاو وروسته آساني ې دي، هللا به حتمًا له كړي ئورك

  .ړيځته كرامن

 ووني دا دي:ښالر آيتونو ركومباې د د -(6-0)

 د خپل عدت تر بشپړېدو پوري په هغه ېرمني م ېطالق شو

له خپل په خپله په كي اوسئ، چي تاسو واوسوئ ځاى كي 

يعني د دوى اسكان او اطعام بايد ستاسو توان سره سم، 

پام وي چي دلته صيغه ې ته مو له وس سره متناسب وي، د

رمني احتوى كوي، كه ېټولي مطلقه مچي ښيي عامه ده او 

ې طالقونه، ړى شوى وي او كه دوه او درځل طالق وركيو 

ړه ې اپه دڅه هم احناف دغي رأيي ته ترجيح وركوي، كه 

 هللا داسي يو روايت هم شته چي وايي: فاطمه بنت قيس رسول

ړل ې طالقونه راكې ويل: خاوند مي درته راغله او وئ ّـ

او ى( استوگنځ)كنى پاره سې لد د ّـ هللا گواكي رسولاو 

چي د ړ ې مكلف نه كېړه ئمې ، يعني د دټاكلنفقه ونه 

ېر ډنفقه وركوي، ى او استوگنځعدت تر بشپړېدو پوري به 

هم  ّـپه دوى كي عمر ې روايت سره موافق نه دي، له د

ويل: ې ړاندي شو وئوكله چي هغه ته دا روايت شامل دئ، 

صريح حكم  د تعالى ځي د ادعاء له مخي د هللاښد يوې 

ېږي چي صحابه وو به د ې معلوممخالفت نشو كولى!! له د

گالره غوره كوله چي له ړه كومه تداسي رواياتو په ا

په قرن اولى كي او ې تعارض درلود، كه سره به ئ قرآن

ته د يوه داسي حديث منسوبول چي  ّـ هللا هغه مهال چي رسول

دا ېدو؛ صحابه وو ډېر ناشونى معلومهغه نه وو ويلى 
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 كي حال داسي اوس او پهږ به مونو  ؛تگالره غوره كوله

معتبر گڼو چي هم ولي سره متعارض روايات  له قرآن

ځم پنڅلورم او او هم د  ييوازي يوه صحابي ته منسوب شو

     ؟!! ېدليږ ته رارسپه الس موكس 

 ې پرمه تنگسه او سوئ رضرر مه ېرمنو ته مطلقه م

  .راولئ

  ې انفاق كوئ لري نو تر هغه پراوالد په نس هغوى كه

  .ېږويچي خپل اوالد وز

  ستاسو اوالد چي ېدله ته چمتو كې دېرمن مطلقه مكه

ه چي د ځكدا ړئ، ې وركاجوره ئمناسبه نو ړي ته تى ورك

 اوالد نفقه پر پالر ده.

 غوره توگه په خپلو ړه په سمه، مناسبه او ې اپه د

  .ړئكي مشوره وك

 نو بله به تى  يړسختي وك هېرمنړه يا مطلقه مېكه م

، آيا ړئ، بلي ته به هم مجبور وئ چي اجوره وركړيورك

ې په مناسبي اجورې چي له خپلي مور سره ئ هغوره نه د

  ړئ؟!توافق وك

  ړي، پل وس سره سم انفاق وكخله حتمًا وگړي دي وسي

څه دي نو همغه څوك چي له مالي پلوه كمزورى وي او 

  .ړيچي هللا وركړي انفاق ك

 نه گماري په زيات انفاق څه له هغه وك څهيتعالى  هللا

  .ړيوركې چي ده ته ئ

 به حتمًا له تعالى هللا ړئ نو ووني مراعات كښكه دا الر

 .  ړيځته كړاو وروسته آساني رامنك
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ې داسي وو چي د خپل رب او د څومره ئاو له كليو  -8

چي له كبله ړ ړاوى وكې سرغده د پيغمبرانو له امر ئ

په ړه او ږ په شديد حساب سره محاسبه ورسره وكې موئ

نو د خپل كار  -5 ړ،كب يعذتړه عذاب سره مو ناو

هللا  -10ې تاوان وو، كار پايله ئڅكلو او د ې ووبال ئ

چي ې هغو عقلمنو نو اشديد عذاب ورته تيار كړى، 

ېږئ، يقينًا چي هللا ستاسو ېرهللا وو له !ىړې راوايمان ئ

چي د هللا پيغمبر داسي يو  -11ېږلى؛ لوري ته يو ذكر ل

پاره درباندي لولي چي هغه ې لگند آيتونه د دڅر

ې چي ايمان ئاسي ړي له تيارو د نور لوري ته وبوگ

څوك چي پر هللا ړي، او ك ېعملونه ئېك ړى او نراو

ړي داسي جنتونو ته به ېك عمل وكړي او نايمان راو

تر په هغه كي ېږي؛ ې بهې الندي ويالې ننباسي چي ترئ

ې رزق ورته هللا ئ چي كي حال داسي تلپاته، پهابده 

  .ځولىښايسته او غوره گر

 ووني دا دي:ښالر آيتونو مباركوې د د -(8-11)

 څومره داسي كلي او ړاندي وگورئ چي له تاسو و

او د ده د پيغمبرانو له  تعالى چي د هللاېر شوي كليوال ت

سخته  تعالى هللاې چي له كبله ئړ ړاوى وكې سرغامر ئ

ړل!! ې اخته كئړه عذاب په ناوړه او محاسبه ورسره وك
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له څكلو او د كار پايووبال  اوړنو سزا و كخپلدوى د 

 .ې تاوان ووئ

 د دغو معذب شوو  !ىړې راوچي ايمان ئې هغو عقلمنو ا

د ېږئ، ېرووتعالى هللا  لهباغيانو برخليك ته په پام سره 

 ړاوى مه كوئ.هللا او د ده د پيغمبر له اوامرو سرغ

  او پند ذكر گړى ځانستاسو لوري ته يو تعالى هللا

ي الري د په سمښوونه كوي، چي ستاسو الر هغه قرآنېږلى؛ ل

د مخكنيو قومونو د ښتنه درته كوي، تلو نصيحت او سپار

ې په الس ئپيغمبر داسي برخليك يادونه درته كوي، د 

ې ، په دگند آيتونه درباندي لوليڅرچي د هللا ېږلى درل

چي ړي له تيارو د نور لوري ته وباسي چي هغه وگموخه 

 .ړيك ېعملونه ئېك ړى او نې راوايمان ئ

 ړي داسي ېك عمل وكړي او ن ايمان راوڅوك چي پر هللا

په ېږي؛ ې بهې الندي ويالې ننباسي چي ترجنتونو ته به ئ

تعالى به هلته هللا  چي كي حال داسي هغه كي تلپاته، په

   .ورپه برخه كوي رزقښايسته او غوره 

    

   

   

   

    

    

    

    

ړل پيدا كې هللا همغه ذات دئ چي اوه آسمانونه ئ -12

ځ امر ېر، د دوى تر منڅهم د هغوى په او له زمكي 

څه ًا هللا پر هر پوه شئ چي يقينې څو په د، ترږيېنازل

 ې.ړڅه علمًا احاطه كاو دا چي هللا پر هر توانمن دئ 

 ې مبارك آيت مهم مطالب دا دي:د د (12)

  ړل پيدا كې همغه ذات دئ چي اوه آسمانونه ئتعالى هللا

څو خبري ضروري دلته ېر، څهم د هغوى په او له زمكي 

 ېښي:بر

ينو درنو مفسرينو ويلي چي دلته له مثلهن مراد ځ .1

ېر ورته والى ځ د شموازي د زمكي او آسمانونو تر مني
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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 

ېر آسمانونه او ډ تعالى هللاى مراد دئ، يعني لزياتوا

ې زمكي ته ورته ځيني وايي: دړې دي، پيدا كېري زمكي ډ

ته يو روايت  ّـ، عبدهللا بن عباس زمكي دي ډېري نوري

ې آيت تفسير تاسو ته چي وايي: كه زه د دمنسوب دئ 

او ستاسو كفر به دا وي  ووايم نو تاسو به كافر شئ!!

ې آيت دا او بيا همده ته د د ړئ!!چي هغه به تكذيب ك

اوه زمكي چي په هري زمكي كي ستاسو تفسير منسوب شوى: 

 ّـېر آدم، د نوح څپه  ّـد آدم ېر نبي دئ، څد نبي په 

اهيم، او د عيسى څېر ابرپه  ّـد ابراهيم  ،څېر نوحپه 

 څېر عيسى، په  ّـ

  عن أبي الضحى عن ابن عباس رضـي هللا عنهمـا أنـه قـال :

سبع } هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن { قال : 

أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ، ونوح كنوح ، 

 .يم ك براهيم ، وعيسى كعيسىوإبراه

ې شاذ بولي او ځيني ئيني دا روايت موضوعي گڼي، ځ

 ې صحيح!! ځيني ئ

گوي ړخ لراشئ وگورو چي دا روايت له دغه آيت سره ا

گڼي، دا ورته والى څېر كه نه، آيت زمكه د آسمانو په 

پلوه او يا ړښت له پلوه وي، يا د جوېر له به يا د شم

طبقه څېر زمكي د آسمانونو په  پلوه چي دا اوهې له د

طبقه يوه د بلي له پاسه دي، همغسي لكه چي آسمانونه 

چي ويلى شو هغه څه طبقه طبقه يو د بل له پاسه دي، 

پلوه آسمانونو ته ېر له يوازي دا دي چي زمكه هم د شم

ې مطلب پلوه چي طبقه طبقه ده، دې ورته ده او هم له د

 ې:شوگه اشاره توې په دغو رواياتو كي هم په دته 

عن أبي هريرة قال : من أخذ من االرض شبرا " طوقــه مـن 

 مصنف عبدالرزاق سبع أرضين.

څـوك چـي يـوه ې ويـل: روايت دئ چي وئ ّـله ابو هريره 

ۍ ورپـه ړبه د اوو زمكو ك تعالى ړي هللاېشت زمكه غصب كلو

 ړي.ړه كغا

 هللاَُّ ت ع ال ى ع ْنهُ 
 
، ق ـال : ق ـال  ر سُـوُل هللاَِّ ع ْن ش دَّاِد بن أ ْوس  ر ِضي

بْعِ  ص لَّى هللاَُّ ع ل يِْه و س لَّم :"م ْن ظ ل م  ِشبًْرا ِمن  األ ْرِض طُوِّق ُه ِمـْن سـ 

 المعجم الكبير للطبرانى أ ر ِضين ،

وك څوفرمايل:  ّـ هللا روايت دئ چي رسول ّـله شداد بن اوس 
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و د اوړي ېشتي په انـدازه ظلـم وكـې لوچي د زمكي د يو

 ي.شړه ۍ به ورپه غاړزمكو ك

عامر ې، ابوهريره، شداد بن اوس، دا روايت د عائش

څېر شخصيتونو له لوري په  معلصبن سعد، سعيد بن زيد، 

پلوه مضبوط دئ او هم د متن روايت شوى، هم د سند له 

ږ چي زمو ښييسره مطابقت لري، او  له پلوه له قرآن

ۍ په پورتنې ده، يوه د بل له پاسه، كه زمكه اوه طبق

ړي داسي ده لكه چي د اوو ېشت غصب كڅوك يوه لوزمكي كي 

ځ په ورقيامت د ړې وي او ې غصب كېشت ئطبقو يوه يوه لو

  ېږي.ړي كي لوپه غاڅېر د ده ړيو په به د اوو ك

روايت مفهوم ته په پام سره ې د آيت الفاظو او د د

سره ويلى شو چي زمكه د آسمان  ډ او اطمئنانډاړ په بشپ

 كه قرآنېلي اوه زمكي، ېلي بې ده، نه بڅېر اوه طبقه پ

گورو چي آسمانونه د جمع په صيغه او په ځير شو نو ته 

ې هم له د ،ېزمكه په مفرده صيغه راغلې خوا كي ئ

ې لري. ږي چي زمكه په اصل كي يوه ده خو اوه طبقېمعلوم

روايت هم له غريب او شاذ ته منسوب  معلصعبدهللا بن عباس 

ې ، نه د دې روايت سرهتعارض لري او هم له دسره  قرآن

كي كوم شاهد مومو چي اوه داسي زمكي  پاره په قرآنل

ېر نبي دئ، د څد نبي په ږ كي زموې شته چي په هري يو

 معلصد ابراهيم  ،څېر نوحپه  معلصېر آدم، د نوح څپه  معلصآدم 

او نه دا څېر عيسى، په  معلصاهيم، او د عيسى څېر ابرپه 

ټولو صحابه وو كي يوازي عبد هللا بن  چي پهړ ده د منلو و

ې پرڅوك نه پوه شوى وو چي بل هيڅه په داسي  معلصعباس 

ې نورو ته ويلى وى چي كه ئڅه پوهېدو او هغه هم داسي 

چي هغوى به دا ځكه شوي وو او دا كافران به نو هغوى 

  !!  ېخبره نه وه منل

چي اوه ثابت عدد نه ړ نه ده دا خبره هم د اعتناء و

كي د آسمان  ځكه چي په قرآنښت افاده كوي، دا ېرډ بلكي

په مكرره توگه راغلى ړه د اوه عدد دومره زيات او په ا

ې قطعًا د منلو نه پرته بل تعبير ئېر چي له ثابت شم

 دئ.

ته مو هم پام وي چي له اوو آسمانونو يا مراد د ې د

ې د زمكي له سطحي ړۍ ئچي لې دي، زمكي د فضاء اوه طبق

ې ځايه دوام كوي چي د زمكي د جاذبي او تر هغه ېږپيل ك

ټول عالم ماحول يا د په بشپړه توگه پاى ته رسي، ېز اغ
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كله د زمكي فضاء د آسمان په  قرآن، دي ېكي اوه طبق

ځو موقعيت او كله د ستورو ېنامه يادوي او كله د ور

گڼي ې نن ساينسپوهان هم د زمكي فضاء اوه طبقموقعيت، 

 گڼي، دړ شوى له اوو طبقو جوړښت جوځنى ې مناو هم ئ

او ټكى بله طبقه پوډبرين يوه طبقه، زمكي خاورين قشر 

ې ته مو هم ې، دځه نوري طبقپن پوريې همداسي تر هست

چي ې ړه شوړو توكيو جوپام وي چي زمكه له داسي و

په نامه يادوي، دا اتم هم په ې د اتم ساينسپوهان ئ

ل ماحول كي په خپځ كي يوه هسته لري او خپل من

. اتم د ئېر هم اوه دې مدارونو اعظمي شممدارونه، د د

پلوه په بشپړه توگه داسي دئ لكه ړي او مدارونوله ز

ۍ او يا لكه لمر او په ږمپوې سزمكه او په فضاء كي ئ

   د شمسي نظام ستوري. ې شاوخوا كي ئ

 حكم ساري او  تعالى د هللاځ تر من زمكي او د آسمانونو

څه د ده له حكم او امر سره سم ترسره جاري دئ، هر 

 ېږي، ك

 مؤمن مخاطبين  پاره ده چي د قرآنې لدا يادونه د د

، هغه څه توانمن دئپر هر  تعالى هللاچي يقينًا پوه شي 

ړى او هغه ساتي، پيدا كې ذات چي دومره پراخ عالم ئ

ښه قادر او پالي او اداره كوي، نه يوازي پر هر كار 

څه د ده د څ ښه پوه دئ، هيڅه ر بلكي په ه توانا دئ

 بهر نه دئ پاته.ې علم له دائر

 

 أ سْت ْغِفُرك   سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  

 و أ ُتوُب ِإل يْك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 تحريمال

 ژندنه:پېې د سور

ې له چي د سور( دئ تحريم)الې نوم ي سورې مباركد د

آيتونو  دآيتونه لري،  12يت اخيستل شوى، ړي آلوم

، او خبير()ېيم آيت د در( رحيم)ړي آيت د لومې ئفواصل 

په ې آيت ئ ځمپنته ورته دي، د شپږم آيت )يؤمرون( 

چي د مخكني او وروستني وزن ېدلى پاى ته رس( ابكاراً )

آيتونو د پاره موزون توقف دئ، ځ د انتقال لتر من

چي د مدني دور هغو سورتونو ته ورته دئ ې دوالى ئږاو

  .كي نازل شويكلونو وروستيو په 

هغه ته ويل شوي: ولي  ّـ هللا رسولپه پيل كي ې د سور

 چيپاره ې لهغه هم د د ړي؟ې چي هللا درته حالل كڅه حرامو

 ؛څوكچي هيښيي او دا ې!! ړترالسه كرضاء ېرمنو خپلو مد 

له  تعالى نه لري چي د هللادا حق  ؛پيغمبر په شمولد 

د پر نورو، نه ځان يا پر خپل ړي، لوري حالل شى حرام ك

په موخه، ښتنه او نه د بل د راضي كولو په غوړه خپل ز

ړه تاسو د يوه شي د تحريم په ا كه :ې ويل شويورپس

د قسم  اوړي تعالى د داسي لوهللا ړئ نو ړه وكلو

ې په د كفار ئكولى شړې، ښوونه درته كو الرپرانيستل

 ئ.وركولو سره خپل قسم پرانيز

مناسب وضاحت شوى او ويل ړه د دغي پېښي په اې ورپس

ېرمنو سره يوه خبره په ځينو مپلو له خ ّـهللا  رسولشوي: 

ې ځينو مراد يوه يا تر يوې، له ړسري توگه ياده ك

ېرمني ته ې مپه پام سره يوېدى شي خو روايت ته زياتي ك

ريعت له نظره سري خبره امانت ړې، د شې سري خبره كئ

ېرمني په دغي ې مد دې خيانت، ئېږي او افشاء گڼل ك

ړوند روايت د آيت له الفاظو او له اې، ړني نيوكه شوك
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پر دوو خبرو ېرمنو مځينو د  ّـهللا  ېږي چي د رسولمعلوم

 سري خبره افشاء كول. ّـې: حسادت او د رسول هللا نيوكه شو

ې له همدې ۍ ستونزډېرى كورنچي څه دي ړه هغه او دا دوا

ښيي وينا داسي ده چي  قرآند ړېږي، بدو خصلتونو راوال

ږوالى ړه كوې د زئ ړي چي قرآنڅه كړو داسي دوى دوا

ېرمنو ېږي چي دوو مڼا كي هم معلومد روايت په رگڼي، 

ړى ېرمني سره حسادت كې مله يو ّـ هللا ې خوا د رسولله يو

افشاء  هيوه سري خبر ّـ هللا ې د رسولاو له بلي خوا ئ

 . ړېك

په خالف يوه  ّـ هللا رسولكه د ړو ته ويل شوي: دوى دوا

ځكه څ تاوان نه شئ وررسولى، دا هيړئ نو ړ وكد بلي مالت

په خپله د ده موال دئ او جبرائيل او صالح  تعالى چي هللا

تاسو  ّـ هللا رسولكه ې چي ښل شوگواې ه په دړدوا مؤمنان،

ېرمني تر تاسو غوره مې به ئړي نو ښايي رب طالقي ك

مسلماني، چي ېرمني ډي او پېغلي.مكونداسي ړي، ورك

د رب ې، عبادت كوونكې، مؤمناني، منقادي، توبه كوونك

چي  ېږيمعلومښووني الرې له د ،وي ېلوري ته سياحت كوونك

صفات او څو ېرمنو لپاره دغه مؤمنو مټولو د  تعالى هللا

  بيان شوي.چي په دغه آيت كي ښوي خصلتونه خو

ۍ چي ځان او خپله كورنې ښوونه شوبيا مؤمنانو ته الر

ۍ د ، يعني دوى د خپلي كورنه اور وساتيلد دوزخ 

ۍ د كورن ړه لري،په غاروزني، اصالح او تربيت مسئوليت 

ځان مسئول وگڼي لكه ړه بايد داسي ژغورني په اړو د د غ

ې ورته ويل ورپسته اعتناء او التفات لري، ځان چي 

ستانه  ې سرهتوب ېښتيناو رد هللا لوري ته په سوچه ي: شو

مو لري  تعالى چي له هللاړوئ مخ واڅه او له هر هغه  شئ

په نتيجه كي به ستاسو بد عادتونه ې د داسي توب كوي،

او داسي ړي، گناهونه به معاف كړي او ستاسو اصالح ك

 ږي؛ېې بهې الندي ويالجنتونو ته به مو ننباسي چي تر

ځور نځ د مؤمنانو حالت داسي ايامت په وربيا د ق

او هغه خپل پېغمبر  تعالى به هللاځ ورد قيامت په شوى: 

ملگري شوي او د ده په الر تللي چي له ده سره مؤمنان 

په برخه ڼا چي كومه رې ايمان له كبله ئد ونه شرموي، 

ته  تعالى هللاځي، خوښي لوري ته مخي او د دوى به ې دا شو

مو راته ڼا ږ ربه! رې زمواعاء كي وايي: به په خپلي د

څه چي ته پر هر ړه، يقينًا ښنه راته وكړه او بخك هبشپړ
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 ې. توانمن ي

كافرانو او له ې چي ښوونه شوته الر ّـ هللا بيا رسول

دا جهاد به كله هم په توره  ،منافقينو سره جهاد كوه

او كله يوازي په ژبه، له كافرانو وي او هم په ژبه 

ه توره او هم په ژبه او له منافقينو سره كله سره هم پ

يوازي په ژبه او دا تر هغه چي دوى د مسلمانانو په 

گڼي، خو كله چي له ځان مسلمان خوا كي اوسي او 

څېر په ې د هغوى ېږي برخليك به ئك ىځاكافرانو سره يو 

چي له كافرانو سره ېږي څه به ورسره كوي او همغه 

ېږي، ډډه كښت نرمله چلن كي  پهبه ړو سره له دوا ېږي.ك

 ږ او توند وي.ځيچلن بايد 

د ړاندي مخاطبينو په ود  قرآنكي د په پاى ې د سور

 هغه چي د هللاې دوه ئ، ېشو ځورگي انېلڅلور بېرمنو م

له هغوى سره ې خو د صالح بندگانو په نكاح كي و تعالى

ې ړه او هغوى ئېله كې بې ترړ، خپله الر ئې خيانت وكئ

هغه چي د تقوى او ې او دوه ئېښودل، الري كي پر په نيمي

ې ستونزي او د هللا په الر كي ئې، يولې كلكه نصبر لمن ئ

ړاوونه گاللي، نه سختو تعذيبونو د ايمان له الري ك

 .ړې او نه تورونو او تهمتونومنحرفي ك
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 ړي؟ې چي هللا درته حالل كڅه حراموهغه ې نبي! ولي ا -1

ې، او هللا ټورضاء لېرمنو د خپلو م چي كي حال داسي په

يقينًا چي هللا تاسو ته د  -2، ښونكى دئمهربان بخ

ړي، او هللا ستاسو موال دئ او قسمونو پرانيستل مقرر ك

 پوه دئ.هغه باحكمت 

 مطالب دا دي: آيتونو مباركوې د د -(1-2)

 ې اموڅه حرهغه ې نبي! ولي اته ويل شوي:  ّـ هللا رسول

خپلو د  چيپاره ې لهغه هم د د ړي؟چي هللا درته حالل ك

ښنه ې كار بخد د تعالى ې!! هللاړترالسه كرضاء ېرمنو م

 .ښونكى دئهللا مهربان بخځكه چي ړې دا درته ك

 ړي، يقينًا چي هللا تاسو ته د قسمونو پرانيستل مقرر ك

، هللا ئې په وركولو سره خپل قسم پرانيزد كفار ئكولى ش

 پوه دئ.سو موال دئ او هغه باحكمت ستا

 ېږي:څو خبري معلومې آيتونو له فحوى د د

 ړې چي ړه كله داسي كار د امتناع كولو لو ّـ هللا رسول

 ورته حالل وو،

 په موخه ېرمنو د خوشحالولو پلو مې د خدا كار ئ

 ړى،ك

 ړې،ښنه كې بخېرمنو ته ئده او م تعالى هللا 

 ې په ړه د كفاردا لو ړې چيښوونه كورته الر تعالى هللا
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 ړي،وركولو سره ماته ك

  ښوونه د هغه پوه رب له لوري ده چي د الهي الردا

ې حكمت مضمر وني كي ئښومؤمنانو موال دئ او په هري الر

  دئ.

  هيچا ته  تعالى ېږي چي هللاړي آيت دا هم معلوملومله

ړى، حتى ړي حق نه دئ ورككېپرړه د د حل او حرمت په ا

ړي او حرام چي حالل حرام كحق نه لري  هم دا ّـپيغمبر 

 حالل، 

 چي يو حالل شى پر ېږي همداراز له آيت دا هم معلوم

ځان حرامول داسي دي لكه د يوه جائز كار د نه كولو 

ړى شي او چي كفاره وركې دا دئ ړه كول، او حكم ئلو

 ړى شي.امتناع منتفي ك

كي كومي پېښي  آيتونو مباركوې بايد وگورو چي په د

 مباركوې ي د دښپېې په تفسيرونو كي در ې،اشاره شوته 

   ې: مصداق گڼل شو آيتونو

  يو عليه السالم  پيغمبرروايت داسي دئ چي يو

په كور كي تر  معلص زينب بنت جحشېرمني پلي مد خگر مازدي

ړ، ړ كې ورته د شاتو شربت جوهغړ، ډ وكځنمعمول زيات 

نو د  ې باندي رشك راغى،په دچي ما ته وايي  ىلصعائشه 

 رضي هللاسوده او صفيه ېرمنو حفصه، له نورو م معلصهللا رسول

كله هره يوه له چي ړه ړه كن سره مي دا خبره جوعنه

گل له تا د مغافير چي سره مخامخ شي ودي وايي  معلصهللا رسول

چي ښكلى نه دئ، كله ې چي بوى ئگل دئ ځي )دا يو بوى را

وى نه ښه بړي هغه هم ړ كگل شات جوې له د ۍچد شاتو مو

ېر ډپه داسي مواردو كي  معلصهللا چي رسولې ېدلپوهدوى لري(، 

د  معلصهللا چي رسولكله ړ، پل كار وكحساس دئ، د دوى تدبير خ

ېده نو د دغه شات د ې او بلي له لوري دا خبره واوريو

تو كي اځينو روايپه ې ووته، ې تر خولوينا ئړلو نه خو

كلكه چي ځينو كي دا په ړه او ې وكړه ئچي لوراغلي 

ښتنه پودا ړه په اروايت ې د دړه، خو ې وكژمنه ئ

دريو ېرمنو يادونه كوي نه د د دوو م چي قرآنږي ېړراوال

ېرمنو يادونه څلورو مې روايت كي خو د په د، څلورويا 

 ې ده. شو

  چي رسولې وايي چي دلته هغي پېښي ته اشاره شوځيني 

ى وو، ېل شوې مياشتي پوري بېرمنو تر يوله خپلو م معلص هللا
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به كله د دعوت،  معلص هللا رسول ې داسي دي: تفصيالت ئچي 

ارشاد او تبليغ په چارو كي سخت مصروف وو، كله په 

كارونو كي او كله په عبادت كي، په ړوند جهاد پوري ا

د ړولو، چارو ته پام ا ې كورنيوفارغ فرصتونو كي به ئ

ډېرو د ژوند په ، ندلوږ وخت موېر لې ډپاره ئې لد

گ او امكانات محدود ول، فقيرانه تنې الس ي ئكلونو ك

ړه او په داسي ژوند قناعت كول لوى زې درلود، ژوند ئ

ې دا حالت ورسره ېرمنو ئښتو، مغوزيات صبر او زغم 

وزغملو، خو ې دا حالت ورسره ئډېرو كلونو ، تر منلى وو

 معلص هللا رسولښه شو، د د مسلمانانو اقتصادي حالت  ورو ورو

په پام سره ېرمنو حالت ته مسلمانو م د نوروېرمنو م

چي د دوى په اقتصادي حالت كي هم بايد تبديلي ښتل وغو

دا هيله او ، شي ښهراشي او تر مخكي په نسبي توگه 

گنده څرپه وار وار په ويناوو او چلن كي ې تلوسه ئ

ې حد ته خبره دېدلى، ځورې پر معلص هللا ، دومره چي رسولېشو

ېل ېرمنو بمټولو يوه مياشت له  معلص هللا وه چي رسول ېسېدلر

ې ستونزي د د تعالى ېره شو، هللاخوني كي دجال ې او په يو

ېرمنو ته دي ووايه: ړه چي موك هښووند حل لپاره دا الر

ېدا غوره ېلړئ او يا بژوند قناعت وكې ساده پر ديا 

چي د قناعت او صبر الر نيسو. منله وټولو ورسره ړئ، ك

ړوند يو روايت هم له نظره پېښي اې به وي چي د دښه 

 ړو. ېر كت
 ِمن   ِلي و ج ارٌ  أ ن ا ُكْنتُ  ق ال   ُعم ر   ع نْ  ع بَّاس   ْبنِ  هللا ع بْدِ  ع نْ 

 ، ز ْيد   ْبنِ  ُأم يَّة   ب ِنيِفي  األ ْنص ارِ 
 
، اْلم ِدين ةِ  ع و اِلي ِمنْ  و ْهى

 و أ ْنِزلُ  ْوًماي   ي ْنِزلُ  ّـهللا ر سُولِ  ع ل ى النُُّزول   ن ت ن او بُ  و ُكنَّا

 اْلو حْىِ  ِمن   اْلي ْومِ  ذ ِلك   ِبخ ب رِ  جِْئُتهُ  ن ز ْلتُ  ف ِ ذ ا، ي ْوًما

 األ ْنص اِريُّ  ص احِبِى ف ن ز ل  ، ذ ِلك   ِمثْل   ف ع ل   ن ز ل   و ِإذ ا، و غ يِْرهِ 

 ْعتُ ف ف زِ  ُهو   أ ث مَّ  ف ق ال  . ش ِديًدا ض ْرًبا يب ابِ  ف ض ر ب  ، ن ْوب ِتهِ  ي ْوم  

 ع ل ى ف د خ ْلتُ  ق ال  . ع ِظيمٌ  أ ْمرٌ  ح د ث   ق دْ  ف ق ال   ِإل يْهِ  ف خ ر جْتُ 

  ف ِ ذ ا ح ْفص ة  
 
. أ ْدِرى ال   ق ال تْ  ّـهللا ر سُولُ  ط لَّق كُنَّ  ف ُقْلتُ  ت بِْكى ِهي

  ع ل ى د خ ْلتُ  ُثمَّ 
ِّ
 ق ال   ِنس اء ك   أ ط لَّْقت   ق اِئمٌ  و أ ن ا ف ُقْلتُ  ّـالنَّبِي

 (85)بخاري:   .أ ْكب رُ  هللا ف ُقْلتُ ". ال  "

وايي: ما او زما يوه انصاري چي روايت دئ  ّـله عمر 

د عوالي چي ې وو قبيلگاونډي چي د بني اميه بن زيد د 

چي د  هېدځكه ورته ويل ك)عوالي ېدله، په نامه ياد
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حضور ته  ّـپرته وه(، د رسول هللاۍ برخي كي په برنې مدين

يوه ورځ به هغه ورتلو  ،ټاكلى وونوبت  د ورتلو لپاره

او بله ورځ به زه ورتلم، كله چي به زه ورغلم نو خپل 

گاونډي ته به مي د هغي ورځي د وحي او نورو مسائلو 

هغه ورغى نو هغه به همداسي چي به او کله ړ، خبر ورو

، نو يوه ورځ زما همدا انصاري ملگرى پخپل وار ړلوك

روازه ئې په زوره وټکوله او ورغلى وو، نو زما د کور د

وئې ويل: فالنى شته؟ زه وارخطا شوم او ورووتلم، نو 

وايي: زه  ّـده. عمر ې ښه شوېراته وئې ويل: لويه پ

 ّـلور او د رسول هللا ّـته ورغلم )حفصه د عمر  ّـحفصې 

رمن وه(، ومي ليدل چي هغه ژاړي، ورته ومي ويل: آيا ېم

راته وويل: نه يم  ېغتاسو ته طالق درکړى؟ ه ّـرسول هللا

په داسي حال حضور ته ورغلم، او  ّـخبره، بيا د رسول هللا

ې رمني دي طالقي کړېومي ويل: آيا خپلي مړ وم چي والكي 

 فرمايل: )نه(، نو ما وويل: هللا اکبر! ې دي؟ وئ

ېرو په دغو شمځلي نور دا روايت په بخاري كي نه 

، 3218، 3151، 4513، 4514، 4513، 2468تكرارًا راغلى: 

پيرونه ېر توډښه ې رواياتو كي دپه ، 0263، 0236، 3843

 :ړه داسي دهژبادوهم د چي ړي ې غوره كشته، ما دوه تر

 هچي وايي: تل مي دا تلوسه وروايت دئ  ّـله ابن عباس 

په ېرمنو د هغو دوو م ّـهللا رسولچي له عمر بن الخطاب د 

رمايي: فړه په اد هغوى تعالى  چي هللاړم ښتنه وكپوړه ا

ړه : كه تاسو دواُقُلوُبكُم ا ص غ تْ  ف ق دْ  هللا ِإل ى ت ُتوب ا ِإنْ )

ړونه چي ستاسو ز)درته غوره ده(، يقينًا ړئ توبه وك

سره حج ورړ او زه هم چي حج ته وال، تر هغه ږه شوي(كا

ږ شو او ې خوا ته كوله الري يوځاى دى هم ړم، يو ته وال

صحرا ښي سره، هغه له لو د اوبوږ شوم، زه هم ورسره كو

ې پر السونو مي اوبه ترېرته راغى چي بړ بيا ته وال

ې ړ نو ورته ومي ويل: اې وكپرې ې، اودس ئړورتوى ك

چي كومي دي  ېرمنيهغه دوه م ّـهللا رسولد اميرالمؤمنين! 

 ف ق دْ  هللا ِإل ى ت ُتوب ا ِإنْ ړه فرمايي: )په اد هغوى تعالى  هللا

ې ابن عباس! تا ته ې ويل: ا؟ وئ( ُقُلوُبكُم ا ص غ تْ 

بيا عمر خبره ې، حيرانتيا ده! دوى عائشه او حفصه و

ې ويل: زه او زما يو گاونډى چي د او وئ هېولمخكي ب

انصارو د بني اميه بن زيد د قبيلې وو او دا د مدينې 
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له قبيلو يوه قبيله وه، موږ دواړو د ۍ سيمي د برن

يوه  ،ټاكلى ووه نوبت حضور ته د ورتلو لپار ّـرسول هللا

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 

هغه ورغى نو چي به او کله ړ، او نورو مسائلو خبر ورو

ېرمنو برالسي پلو مپر خږ قريش ، موړلهغه به همداسي وك

ېرمني چي مي ول چي انصارو ته راغلو دوى داس، كله وو

ېرمنو د انصارو د ږ مې، نو ورو ورو زموې غالبي وپرې ئ

چيغه ېرمني پلي ممي پر خځل ول، يو پلخصلتونه خېرمنو م

ځواب راباندي بد ې ړ؛ نو د دځواب راكې همداسي ړه، هغك

 ؟!ېدوگځواب درباندي بد ولولي زما  ې وويل:هغ، وېدگول

ځواب همداسي ه ته ېرمني هغم ّـهللا رسولد چي په خداى قسم 

 ېپاتلري ې ترپه ځ حتى شې يوه ورځيني ئځوي، گرور

چي ېرولم او ورته ومي ويل: له دوى ې خبري ووږي، دېك

ډي راغون ېمي جامدا كار كوي تباه شوه، بيا څوك هر 

ښتله: پوې ته ورغلم، او ومي راكوز شوم او حفص ،ېړك

ې پشر تځ حتى ږئ، يوه ورېمروري ك ّـهللا رسولآيا تاسو له 

ويل: هو؛ ورته ومي ويل: يقينًا تباه او ې پوري؟! وئ

د  ّـهللا چي د رسولپروا نه كوئ ې آيا د دې، تاواني شو

ي او هالكي ړپر تاسو غضب نازل كتعالى  هللاغضب له وجهي 

ځواب مه ښتني كوه، زياتي غو ّـهللا رسولشئ؟! مه له 

ړي ړه غواچي دي زڅه ږه، ېې مروره كځوه او مه ترگرور

ۍ )بن( ډگاونچي ړه، دا دي تا ونه غولوي ې وغواله ما ئ

ې )مراد ئگرانه ده، ته  ّـښايسته او رسول هللادي تر تا 

ړه خبري په اږ د غسان وايي: مو هلالج لجوه(، عمر  ّـعائشه 

)د بريد  تيارولپاره ږ لې زموپل آسونه ئچي خې كول

، يوه ورځ زما همدا انصاري ملگرى ې نيولو(تيارى ئ

ورغلى وو،  ( تههللا صلى هللا عليه و سلم سولرپخپل وار )

ېدو، نو زما د کور دروازه ئې په زوره ځگرماخستن راو

وټکوله او وئې ويل: فالنى شته؟ زه وارخطا شوم او 

ده. ما ې ښه شوېورووتلم، نو راته وئې ويل: لويه پ

ې ويل: دي؟ آيا غسانيان راغلي؟ وئڅه ورته وويل: هغه 

ېرمني پلي مخ ّـهللا رسولهيبتناك! ې هم ستر او تر د ؛نه

ومي ويل: حفصه تباه او هالكه شوه، ما ې دي، ړك يطالق

پر ې مي چي دا كار به وشي، نو جامگمان كاوو همداسي 
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سره  ّـځ مي له رسول هللااو د سحر لمون ېړځان برابري ك

خوني ته سر پر ې پل كور د دروازد خ ّـهللا رسول، بيا ړوك

ته ورغلم  ّـپاته شو، زه حفصې ښى گوې كي په هغننوت، 

رمن وه(، ومي ليدل ېم ّـلور او د رسول هللا ّـ)حفصه د عمر 

ې ې مي نه وې، آيا له دړژاچي هغه ژاړي، ومي ويل: ولي 

راته  ېتاسو ته طالق درکړى؟ هغ ّـې؟ آيا رسول هللاېرولو

ښه شوى، گوخپلي خوني كي په وويل: نه يم خبره، هغه دئ 

په خوا چي گورم خوا ته راغلم،  بيا راووتم او د منبر

ډه لنړي، ژاې ځيني ئډه ده او ډله راغون هې يوكي ئ

ړ، بيا هغي ړه مي طاقت ونه كښېنستم، زكورسره  بهېش

وستي پكي وو، د ده تورپه  ّـرسول هللاچي خوني ته راغلم 

هغه ړه، پاره اجازه وغواخادم ته مي وويل: د عمر ل

ېرته راغى او ړه او بوكې خبره سره ئ ّـهللا رسولورغى، له 

ړه او ستا سره مي خبره وك ّـهللا رسولې ويل: له راته وئ

ې ونه ويل، تر شا شوم او د څه ئړه خو يادونه مي وك

ړه طاقت ونه گي ته راغلم، بيا مي زټولمنبر خوا ته 

پاره اجازه ړ، خادم ته راغلم او ومي ويل: د عمر لك

رته ياد مي ې ويل: وېرته راغى او وئننوت، بړه، وغوا

گي ته ټولې ونه ويل، د منبر خوا ته څه ئې خو ړك

ړ، خادم ته راغلم او ړه طاقت ونه كراغلم، بيا مي ز

ېرته ننوت، بړه، پاره اجازه وغواومي ويل: د عمر ل

ې ونه ويل، څه ئې خو ړې ويل: ورته ياد مي كراغى او وئ

ې ويل: ړل او وئږ كپه خادم راغڅانو راستون شوم خو نا

گورم ته ورغلم كه  ّـهللا رسولنو ړه، اجازه درك ّـهللا رسول

چي د ده ې گولډه لډپوزي باندي په اوبدل شوي چي هغه 

پر ښو د ده پوزي كرد ځ كوم فرش نشته، پوزي تر مناو 

ې ړې تكيه كښت ئپر داسي بال پوستكيد ې، ښېپرښي ړخ نا

چاوو ې واپربيا مي سالم ، ووډك پوسته د خرما له چي وه 

ومي ويل: يا رسول هللا! ړ وم چي والداسي حال كي  پهاو 

ې زما گي ئدي؟ نو سترې رمني دي طالقي کړېآيا خپلي م

فرمايل: )نه(، نو ما ې ې او وئړړي كلوري ته رالو

ړ وم ومي چي ال والپه داسي حال كي وويل: هللا اکبر! بيا 

ږ خبري درسره كوم، موڅو ې ڼگې راته مناسبه ويل: كه ئ

چي انصارو ته ، كله ېرمنو برالسي وولو مپپر خقريش 

 رسولې، ې غالبي وپرې ېرمني ئچي مراغلو دوى داسي ول 
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راته ې بيا مي وويل: يا رسول هللا! كه ئړ، تبسم وك ّـهللا

چي دا دي تا ونه غولوي ې ته مي وويل: ې حفصڼگمناسبه 

 گرانه ده،ته  ّـښايسته او رسول هللاۍ دي تر تا ډگاون

ځل بيا تبسم يو  ّـهللا رسولوه(، نو  ّـ ې عائشه)مراد ئ

په حالت كي وليد نو د تبسم چي مي هغه ړ، كله وك

په ې، ړولكي وغ ټهپه كود ده گي مي او ستر ښېنستمك

په څه پوستكو پرته مي بل چي له دريو اومو خداى قسم 

ي به وو(، نو ومي ويل: ژښايي د اوبو كي ونه ليدل، )

ې چي ستا امت ته ئړه عاء وكته دتعالى  هللا! هللا رسوليا 

پراخي او حال كي په داسي فارس او روم ته ړي، پراخه ك

عبادت او تعالى  هللاچي د  يړى شونيا نعمتونه وركدد 

چي په داسي حال كي ښېنستو ك ّـهللا رسولنه كوي، نو گي بند

ابن خطابه! آيا ته ې ې فرمايل: اې وه او وئړې كتكيه ئ

دا نعمتونه چي هغه خلك دي  ې؟! دا خوې فكر كي يپه همد

نو ما وويل: ړى شوو، ژر وركژوند كي ې دنيايي په همد

 ړه،.... ښنه وغوايا رسول هللا! ما ته بخ

موضوع د ې روايت ځير شئ نو وبه گورئ چي د دږ كه ل

څ ارتباط نه لري او ښتني سره هيپوله  ّـعبدهللا بن عباس 

ېله ب مالً په كي نشته، دا موضوع كاځواب ښتني وپد ده د 

ېرمنو )له عائشه او حفصه رضي هللا مموضوع ده، دا له دوو 

ټولو قصه نه ده بلكي له  هړونداگان ما( د خفعنه

ېدو قصه ده او وجه ېلپاره د بې مياشتي لېرمنو د يوم

په ساده عليه السالم  پيغمبرې د ېرمنو ئچي مدا وه ې ئ

 ې چيې درلودښتني ئغو نشو كولى او داسيژوند قناعت 

د او كي ړيو په لومپوره كولو عاجز وو، ې له ئ ّـهللا رسول

ت رچي د وفوروسته ې قناعت كاوو خو پر مهال ئنيستيو 

ښتل د دوى هم غو ،زمانه شوهېروالي ډاو د شتمنيو د 

عليه  پر پيغمبردا ژوند ولري، ېر سوكاله څپه نورو 

پل انتظار خالف ورته ېده او د خگرانه تمامالسالم 

نازل  آيتونهڅو ې ړه د احزاب د سورې اپه د ېده،معلوم

چي ې، شو ېښلگوابيبياني وعليه السالم  پيغمبرشول، د 

چي ژوند قناعت نشئ كولى راشئ ې فقيرانه په دكه 

ته  ّـې روايت كي حفصپه  ړي.طالق دركعليه السالم  پيغمبر

ښتني مه څخه زياتي غو ّـهللا چي له رسولدا وينا  هلالج لجد عمر 

ېري كه چ گان وجه همدا وه.د خف ّـهللا سولچي د رښيي كوه 
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د سلوك له  ّـې ې او حفصد خفگان وجه د عائش ّـ هللا د رسول

يوازي له دوى خپله نارضايتي ې بيا خو به ئكبله وى نو 

تر  ټولوله  ّـ هللا ولي به رسولټولو، گندوله نه له څر

 ېدو؟! ېلې مياشتي بيو

  د سالم عليه ال پيغمبر چي وايييو بل روايت هم دئ

په ې له صلحي وروسته د نورو مشرانو او زعماءو حديبي

ږو، ېې مشر ته هم يو ليك ولضمن كي مقوقيس د اسكندري

څه هم حاطب بن ابي بلتعه دا ليك ورساوو، خو هغه كه 

ې ځواب كي ئپه د ليك  ّـهللا رسولخو د اسالم ونه مانو 

پيغمبر راتلونكى دئ، چي يو ې باور وم په دوليكل: )زه 

ږي، ېپه شام كي مبعوث كچي هغه به گمان دا دئ خو زما 

د پالوي درناوى كوم او له هغوى سره دوه خو زه ستا د 

ايمان په الري كي ړو ږم(، دغو دواېځي هم درلړ وينقدر و

هغه د عليه السالم  پيغمبرچي ېده ړ، يوه سيرين نومراو

ځان ته  ىلصې ماريه ړه او بله ئپه نكاح كحسان بن ثابت 

ښايسته ېره ډپيدا شو، دا ې ابراهيم له دړه، نكاح كپه 

پر ړه ويلي: په اې د د ّـې چي عائش، يو روايت وايي هو

گران نه دئ تمام شوى لكه گ دومره ېرمني راتڅ مما د هي

ځ پيغمبر عليه چي يوه ورږي ېويل كگ، د ماريه رات

په كور كي وو خو هغه هلته نه وه، ماريه ې د حفصالسالم 

خبري ې پاته شوه، له دڅه وخت ورسره غله او هلته ور ىلص

د عليه السالم  پيغمبرړ، ې وك، اعتراض ئحفصه خبره شوه

ې وروسته به له چي له دپاره وويل ې د ارضاء لحفص

ځينو رواياتو كي په ېوالى نه كوي، ږدماريه سره ن

ې چي هغه ئځينو كي دا په ړه او ې وكړه ئچي لوراغلي 

 ړه. ځان حرامه كپر 

چي اكثر ې كبله د منلو نه دئ م نه يوازي له ددا ه

چي دلته خو پلوه هم ې ڼي بلكي له دگې ضعيف محدثين ئ

چي عبدهللا بن عباس د ې حال دا ې يادونه شود حفص يوازي

ې ښتى. همداراز د دړوند آيت وضاحت غواېرمنو دوو م

د نقل قطعًا چي  او موضوع داسي ده ، محتوىالفاظروايت 

 ښي. ېه برړ ناو اعتبار و

په پام سره ويلى شو چي احتماالً ټولو خبرو ته دغو 

څو په كور كي  ّـد ام المؤمنين زينب بنت جحش دا پېښه 

ې پېښه وي، هغړوند پوري اډ ځنڅه په  ّـ هللا ځلي د رسول
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ې ئۍ ، كورنوړولوجځل د شاتو شربت ته هر  ّـ هللا رسول

 ّـې ږلي وو، عائشېې شات ورلې ته ئدنسبتًا شتمنه وه، 

ې كار د بيا وه چي د د ېړړه كدا منصوبه جو ّـې حفص او

 هللا رسولېل ېل بړو بړي، كله چي دوى دواتكرار مخنيوى وك

 رسولږمو شوى نو پوې تر سته ويلي چي د مغافير بوى ئ ّـ

په مؤكده صيغه ويلي چي بيا به دا شات نه خوري،  ّـ هللا

څه ه چا تړه ې اړې چي په دې دا خبره هم كته ئ ّـې حفص

ناراضه نه شي،  ّـپاره چي زينب ې لاو دا د د ه واييون

 هللا ړې، رسولته دا خبره ك ّـې ې عائشپلي ملگرخ ّـې حفص

ړې ښتنه كې پوې ئې كار خبر شوى، له هغله د ّـې د حفص ّـ

چا خبر ې ورته ويلي: ړې، هغې دا خبره افشاء كچي ولي ئ

د خبري د هغه نوم نه دئ اخيستى يوازي  ّـ هللا رسولړې؟! ك

ې ړې... په دغو او ورپسې كې ترښتنه ئد افشاء كولو پو

 ې.  آيتونو كي دغي موضوع ته اشاره شو

، په ښويته مو پام وي چي د هللا دين حسادت نه خوې د

له  ّـگه له سترو سترو شخصيتونو، د پيغمبر ې توگړځان

هغوى ته د مؤمنانو د ميندو نوم  ېرمنو چي قرآنم

ړ ېرمنو لوټولو متر  ۍړې د نئ ړى، او معنوي مقامورك

ېرمنو له د م ّـپيغمبر د گڼلى!! يقينًا چي دا حسادت 

ې باندي سخته نيوكه په د ه قرآنځكېر لري وو، نو شأن ډ

 ړې.  ك

    

   

   

   

   

     

    

    

    

ېرمنو سره يوه ځينو ماو كله چي پيغمبر له خپلو  -3

دا ې ، نو كله چي هغړهخبره په سري توگه ياده ك

، يوه ړپوه كې پر ى دړه او هللاخبره )نورو ته( بيان ك

ړه، نو ډډه وكې ړه او له بلي ئڅرگنده كې برخه ئ
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ې ويل: چا دا خبره ې خبره كړه وئپرې هغه كله چي ئ

  ړم.ې خبر كې ويل: باخبره پوه ذات پرړه؟ وئدرته وك

 ې مبارك آيت مطالب دا دي:د د -(8)

 ېرمنو سره يوه خبره په ځينو مپلو له خ معلصهللا  رسول

ې ځينو مراد يوه يا تر يوې، له ړاده كسري توگه ي

ېرمني ته ې مپه پام سره يوېدى شي خو روايت ته زياتي ك

ړې، د شريعت له نظره سري خبره امانت ې سري خبره كئ

چا سره څوك له حتى كه ې خيانت، ئېږي او افشاء گڼل ك

ې خوا بلي خوا ته يوچي كومه خبره كوي داسي حال كي  په

څوك دا بل ړي ېږي چي نه غوالومې معگوري او له وضعي ئ

ېدونكي څه هم هغه اورخبره واوري دا هم امانت دئ، كه 

ع ْن ج اِبِر چي دا سري او امانت خبره ده: ته نه وي ويلي 

 
ِّ
ِإذ ا ح دَّث  الرَّجُُل اْلح ِديث  ُثمَّ »ق ال   ّـْبِن ع بِْد هللاَِّ ع ِن النَّبِى

  أ م ان ٌة 
 الترمذي «اْلت ف ت  ف ِهى

 تعالى ړه او هللا دا خبره نورو ته بيان كې كله چي هغ

په داسي توگه ې ئې ، نو له هغړخبر كې خپل پيغمبر پر

ډډه ې او له بلي ئ ېړڅرگنده كې لي چي يوه برخه ئښتپو

چي دا خبره تا نورو ې ورته ويلي ، يعني يوازي دا ئېړك

چي چا ده ته اطالع ې نه دي ورته ويلي دا ئ ړې؟!ته ك

 معلصړه؟ رسول هللا چا دا خبره درته وكې ويلي: هغ ې،ړورك

  ړم.ې خبر كورته ويلي: باخبره پوه ذات پر

 ږ توجه جلبوي: څو حساس مطالب زمودلته 

 ېږي چي د ړوند روايت معلومد آيت له الفاظو او له ا

ې: حسادت پر دوو خبرو نيوكه شوېرمنو د دغو م معلصهللا  رسول

 كول.سري خبره افشاء  معلصاو د رسول هللا 

 چي ده ته ړى ه چا نوم نه دئ افشاء كهغد  معلصهللا  رسول

باخبره ې ويلي: ې وه، په عامه صيغه ئې دا خبره رسولئ

پاره ې كي د مؤمنانو لړم، په همدې خبر كپوه ذات پر

مضمره ده او هغه دا چي په داسي  ښوونهيوه مهمه الر

ډډه مواردو كي بايد د اطالع رسوونكي د نوم له افشاء 

او اختالفات ې ستونزي چي له افشاء ئدا ځكه وشي، 

 . ېږيړراوال

ې آيت استناد كوي پر دځيني ته مو هم پام وي چي ې د

، ېكي نه ده خالصه شو د احكامو منشأ په قرآناو وايي: 
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ې منشأ نه شو كي ئ داسي احكام هم شته چي په قرآن

ړه داسي ته د هغوى په ا ّـهللا  او گواكي رسولموندلى 

د  دوى! ې!ې چي په قرآن كي نه ده ذكر شوحي شومستقله و

 ق ال  ) ېپر دغي فقرې آيت په شمول د دځينو نورو آيتونو 
 
 
كي  ( استناد كوي او وايي: په قرآناْلخ بِيرُ  اْلع ِليمُ  ن بَّأ نى

ته دا خبر  ّـتعالى رسول هللا  دا مطلب نه دئ راغلى چي هللا

بره افشاء ې نورو ته هغه سري خېرمني ئچي هغي مړ ورك

ې ته په د ّـهللا  ږي چي رسولې معلومېې، او گواكي له دړك

 ې!! ېله وحي شوړه با

څېر ته وايو: ستاسو دا استدالل هم د نورو په  دوى

نه دي ويلي چي ما ته  معلصهللا  په بشپړه توگه غلط دئ، رسول

مخامخ او بالواسطه وويل، كه داسي وى نو هغه تعالى  هللا

ې لي ربي: زما رب راته وويل، دا ئبه فرمايلي وو: قال 

په ې په خپله يا د فرشتې چي ما ته ئهم نه دي ويلي 

هغه به فرمايلي وو: ړه، كه داسي وى نو واسطه وحي وك

فرمايلي:  معلصهللا  ړه، رسولې وحي وكى إلي: ما ته ئوحا

قطعًا دا نه ې معنى ړم، د دې خبر كباخبره پوه ذات پر

ې له اسطه او مخامخ يا د فرشتما ته بالوتعالى  ده چي هللا

ږي ېڅوك پوهې هر هغه ړه، په حقيقي معنى ئالري اطالع راك

هم په پام كي ونيسي، مخصوصًا دا ې چي د آيت نوري فقر

، ړپوه كې پر ىاو هللا د: َعَلْيهِ  هللاَُّ  َأظَهَرهُ فقره چي وايي: َو 

له موضوع  معلصهللا  چي رسولړ داسي انتظام وكتعالى  يعني هللا

بر شي، په قوي احتمال سره دا اطالع د هغه چا له لوري خ

وه، داسي بالواسطه  ېېدلې اورې چي دا خبره ئړى شوورك

ته منسوبول نه د حقيقت خالف انتساب دئ ېدا هللا تعالى خبر

د كوم انسان په واسطه له ېدى شي، او نه دروغ گڼل ك

و په اراده اتعالى  په حقيقت كي د هللاېدل كومي خبري خبر

( معنى همدا ده. په َعَلْيهِ  هللاَُّ  َأظَهَرهُ ږي، د )ېتوفيق ترسره ك

ښتنه ېرمني پوړوند مله ا معلصهللا  آيت كي ويل شوي: رسول

ې خو دا ئړې، ړه چي ولي دي هغه سري خبره افشاء كوك

، د آيت دا فقره چي ړېړل چي چا اطالع وركټ كې پتر

ړه څرگنده كې : يوه برخه ئَبْعض   َعن َأْعَرض وَ  َبْعضهُ  َعرَّف وايي: 

ړه، په يقيني توگه همدا مطلب ډډه وكې او له بلي ئ

ښوونه كوي چي ږ ته الرموې سره قرآن افاده كوي، او په د

په داسي مواردو كي د هغه چا د نامه له افشاء كولو 



 

 

 

 

 

                                                                                                                   تحريم   ال

 ېپلوش د قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

802 

ې او د دوو تر په فتنې نوم افشاء شي ړئ چي كه ئډډه وك

. عجيبه ده چي ږيېړه بداوي او نزاع منتج كځ په زمن

څرگندو الفاظو داسي غلطه ې مبارك آيت له دوى د د

شرح او  حقيقت دا دئ چي حديث د قرآن !!انتباه اخلي

دئ چي ټولو هغو احكامو اصلي منشأ قرآن تفصيل دئ، د 

څرگنده ده ځينو منشأ دومره د ې مومو، په احاديثو كي ئ

سول ر ځينو داسي چي يوازيېږي او د پوهې پرڅوك چي هر 

  ړي. ږ ته بيان كپوه شوى او هغه موې پر معلصهللا 

     

    

    

   

   

  

    

    

   

   

   

  

    

ړئ نو يقينًا چي توبه وكهللا ته ړه او كه تاسو دوا -4

خالف  و كه د ده پهږوالى موندلى، او كوړونستاسو ز

ړئ نو يقينًا چي هللا په خپله د ده ړ وكيوه د بلي مالت

ېره ې سربموال دئ او جبرائيل او صالح مؤمنان، پر د

ړي نو ښايي رب به كه تاسو طالقي ك -3ړې، ې مالتفرشت

چي تر تاسو غوره ړي په بدل كي وركېرمني ې داسي مئ

ې، دي، مسلماني، مؤمناني، منقادي، توبه كوونك

ډي ې، كوند رب لوري ته سياحت كوونكې، عبادت كوونك

 او پېغلي.

ېرمنو ته خطاب متوجه دئ دوو م ّـ هللا دلته د رسول -(4-3)

 ړو ته ويل شوي:او دوا

 نو همدا درته غوره ړئ توبه وكهللا ته ړه كه تاسو دوا

راپيدا ږوالى كوڅه كي و ړونزپه ستاسو چي ځكه ده، دا 
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ېږي: هغه پېښه څو خبري معلومې ې فقرشوى، د آيت له د

ړو ې، دوى دواځته شوړاو رامنپه تېرمنو يوازي د دوو م

گڼي، د روايت ږوالى ړه كوې د زئ ړي چي قرآنڅه كداسي 

ې خوا د ړو له يوېږي چي دوى دواڼا كي هم معلومپه ر

ړى او له بلي خوا ېرمني سره حسادت كې مله يو ّـ هللا رسول

  .ړېافشاء ك هيوه سري خبر ّـ هللا ې د رسولئ

 په خالف يوه  ّـ هللا رسولكه د ړو ته ويل شوي: دوى دوا

ړئ نو يقينًا چي هللا په خپله د ده موال دئ ړ وكد بلي مالت

ې فرشتټولي ېره ې سرباو جبرائيل او صالح مؤمنان، پر د

شديد خوا ې كه له يوظو كي اې الفپه د، دي ړېمالتې ئ

لو و گمان كوړښيي چي دوى دواله بلي خوا  ،ېږيځلعتاب 

ې ښايي له دگړى او خاص اهميت او امتياز لري، ځانچي 

ې د لور وه او بله ئ ّـې د ابوبكر صديق كبله چي يوه ئ

كه تاسو د ده په ځكه دوى ته ويل شوي: لور، نو  ّـعمر 

هللا په څ تاوان نه شئ وررسولى، و هينړئ خالف الس يو ك

ټولي او  صالح مؤمنان، جبرائيل ،خپله د ده موال دئ

    ي دي.ړمالتې ئې فرشت

 تاسو  ّـ هللا رسولكه ې چي ښل شوگواې ه په دړدوى دوا

ېرمني تر تاسو غوره مې ړي نو ښايي رب به ئطالقي ك

مسلماني، چي ېرمني ډي او پېغلي.مكونداسي ړي، ورك

د رب ې، عبادت كوونكې، مؤمناني، منقادي، توبه كوونك

ي ې هم دوه خبرې فقرله د ،وي ېلوري ته سياحت كوونك

د  ّـ هللا د رسول تعالى ۍ دا چي هللاړلوم -1ېږي: معلوم

صفات او څو ېرمنو لپاره دغه ټولو مؤمنو ماو ېرمنو م

دوهمه  -2 چي په دغه آيت كي بيان شوي.ښوي خصلتونه خو

ېغله او بله پې ېرمنو كي يوه ئړو مدا چي په دغو دوا

ځكه په آيت كي ويل شوي: كه تاسو ته طالق ډه وه، ې كونئ

پېغلي ډي او به ترتاسو غوره كون تعالى هللاړي نو كدر

 ّـ هللا ځكه رسولروايت هم دغه خبره كوي، ړي، ېرمني وركم

په داسي  ّـړې او حفصه په پېغلتوب كي نكاح ك ّـعائشه 

 ډه وه،حال كي چي كون
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ۍ نپله كوران او خځړى! ې راوهغو چي ايمان ئې ا -6

وي،  ډبريې خلك او سون به ئ چيله هغه اوره وساتئ 

ي او مضبوطي ړخت زس چيې گمارل شوې پرې فرشت داسي

ې پر چيړاوى نه كوي له هللا سرغڅه كي په هغه دي او 

  ږي.ېگمارل كې پر چي يڅه كواو همغه ې گماري ئ

 ې:ووني شوښدا الرته  ې مبارك آيت كي مؤمنانوپه د -(6)

 سون به  چيۍ له هغه اوره وساتئ نپله كوران او خځ

 ړه بايد څو خبريې په اې فقروي، د د ډبريې خلك او ئ

گمارل شوي چي ځان او ې په پام كي ولرو: مؤمنان په د

، يعني دوى د خپلي ه اور وساتيلۍ د دوزخ خپله كورن

ړه لري، په غاۍ د روزني، اصالح او تربيت مسئوليت كورن

ځان مسئول ړه بايد داسي ژغورني په اړو د ۍ د غد كورن

ته اعتناء او التفات لري، همدا راز ځان وگڼي لكه چي 

ډبري چي د دوزخ د اور سون به خلك او شوي ل دلته وي

او يا  يدړ شوي بتان جو وډبريا مراد له ډبرو له وي، 

په پام ې ته ډبري سوزي، خو دې اور كي به دا چي په د

ړاندي او آيت وې آيت كي او تر سره چي دلته په د

ې يوازي ې نو معنى ئوروسته د بتانو يادونه نه ده شو

او دا يقينًا ډبري وي، سون به چي د دوزخ د اور دا ده 

ډبري سوزي، يو ستر علمي اعجاز دئ چي وايي:  چي د قرآن

چا دا خبره نه شوى منلى هي په وخت كيد قرآن د نزول 

 چيهم د اور سون كېدى شي، معلومه نه ده  تيږي چي

څومره تمسخر خبري باندي  په دېمخالفينو به هغه وخت 

 چيوي  يويل سو كيپلو مجالپه خې څومره به ئړى وي، ك

 هيڅ، يسوز تيږي چيونيان اوس دا خبره هم مني ېدا ل

دل نه مني!! خو تاسو اوس يوه ېسوزډبرو عاقل انسان د 

هغه به ؟ يسوز تيږيآيا پوه ته ووايئ: جنابه! فزيك 

 ؛هو پرته درته ووايي: ډځناو ژر او له كوم تأمل ډېر 

څه م، هرپنه هڅه، حتى اوسنه بلكي هر تيږيي، يوازي سوز

ي، دغه اوبه او دا خاوره سوز چتو درجو كيپه اود اور 

. او كه هغه ته ېپاره كاروژلو لې د اور وته ئ چيهم 
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ورباندي  پېړۍڅوارلس  چي غه كتاب كيپه د موږ: زووايئ

به د اور سون وي، هغه وخت  تيږي چيراغلي  شوېتېري 

او دا  ېوهل ملنډيخبري مخالفينو  په دېد كتاب  موږز

پوه د دې فزيك  :ئيڼلو، ما ته وواگستر دروغ  ېئ

 د هغه د وړانديې كتاب او څه وي او د دگون به غبر

په !! او د هغو خلكو څه فكر كوي؟به  اړهپه  يكوونك

ډي ې ملنوينا ئې په د چي د قرآنڅه وايي ړه به ا

 ې؟!!وهل

  دي چي ې فرشتد دوزخ مأمورين او محافطين داسي

ښت ړه سوى او نرمعني نه داسي ز)غالظ( او )شداد( دي، ي

ه ړزې د امر په عملي كولو كي ئ تعالى لري چي د هللا

لو كي كومه سستي كوي، كلك نيوړي او نه په ړه كناز

كلكه نيونه كوي او سخته سزا وركوي، د الهي اوامرو په 

 چي يڅه كوهمغه كوي، ړاوى نه تعميل كي يوه ذره سرغ

 ږي. ېگمارل كې پر

  

   

    

     

ړاندي كوئ، ړى! نن عذر مه وې كچي كفر ئې هغو ا -0

چي ږي ېڅه مطابق سزا دركول كچي يوازي د هغه يقينًا 

 تاسو كول.

نن ځ به كافرانو ته وويل شي: د قيامت په ور -(0)

نن گټه نه دررسوي، څ عذرونه هيړاندي كوئ، مه و ونهعذر

په دنيا چي تاسو ږي ېڅه مطابق سزا دركول كد هغه به 

 كول.كي 
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ړى! د هللا لوري ته په ې راوچي ايمان ئې هغو ا -8

ښايي ستاسو رب به ستاسو ، ستانه شئ ې سرهسوچه توب

ړي او داسي جنتونو ته به مو ننباسي چي ټ كبدغوني پ

چي هللا به نبي او ځ ږي؛ هغه ورېې بهې الندي ويالتر

ڼا ړى ونه شرموي، رې ايمان راوهغه چي له ده سره ئ

ځغلي؛ وايي به: ښي لوري ته وى ې مخي ته او د دبه ئ

ښنه راته ړه او بخږ ربه! نور مو راته بشپړ كې زموا

  ې.څه توانمن يچي ته پر هر ړه، يقينًا وك

ښتنه پارې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دا سپه د -(8)

 ې:شو

  ستانه شئ ې سرهتوب ېښتيناو رد هللا لوري ته په سوچه 

 مو لري كوي، تعالى چي له هللاړوئ مخ واڅه او له هر هغه 

 په نتيجه كي به ستاسو بد عادتونه ې د داسي توب

او داسي ړي، گناهونه به معاف كړي او ستاسو اصالح ك

 ږي؛ېې بهې الندي ويالجنتونو ته به مو ننباسي چي تر

   او هغه خپل پېغمبر  تعالى به هللاځ ورد قيامت په

ي ملگري شوي او د ده په الر تللچي له ده سره مؤمنان 

په برخه ڼا چي كومه رې ايمان له كبله ئد ونه شرموي، 

ته  تعالى هللاځي، خوښي لوري ته مخي او د دوى به ې دا شو

مو راته ڼا ږ ربه! رې زموابه په خپلي دعاء كي وايي: 

څه چي ته پر هر ړه، يقينًا ښنه راته وكړه او بخك هبشپړ

 ې. توانمن ي
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كافرانو او منافقينو سره جهاد كوه ې نبي! له ا -5

دوزخ دئ، د ځى توند چلن ورسره كوه، د دوى تماو 

 ځاى!ېدو څومره بد ستن

ړه ن په ادلته له كافرانو او منافقينو سره د چل -(5)

ووني ښالرڅو ته او د ده له الري مؤمنانو ته  ّـ هللا رسول

 ې: شو

  دا جهاد به  ،كافرانو او منافقينو سره جهاد كوهله

او كله يوازي په وي كله هم په توره او هم په ژبه 

ژبه، له كافرانو سره هم په توره او هم په ژبه او له 

چي دوى  منافقينو سره كله يوازي په ژبه او دا تر هغه

گڼي، خو ځان مسلمان د مسلمانانو په خوا كي اوسي او 

ې د ېږي برخليك به ئك ىځاكله چي له كافرانو سره يو 

چي له ېږي څه به ورسره كڅېر وي او همغه په هغوى 

 ېږي.كافرانو سره ك

 ېږي، ډډه كښت نرمبه له په چلن كي ړو سره له دوا

 ږ او توند وي، ځيچلن بايد 

  ځى تمړو وروستى ليك يو دئ، د دواړو برخدواد دوى

 ځاى! ېدو څومره بد دوزخ دئ، د ستن
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 يېرمنړى د نوح د مې كهللا د هغو لپاره چي كفر ئ -10

ږ د زموړه دواړى؛ ن كېرمني مثال بيامد او د لوط 

گانو تر نكاح الندي ډلي د دوو صالح بندگانو له بند

څه څ ړ، نو د هللا هيړو له هغوى سره خيانت وكدواې، و

ى شو، او ورته وويل شو: ړړو دفع نه كې لدوى دوائ

 -11ځاى، ځئ؛ له نورو ننوتكونو سره يو اورته ننو

د د فرعون ړى ې راواو هللا د هغو لپاره چي ايمان ئ

ما  ې زما ربه!: اې ويلچي وئړى ك ېرمني مثال بيانم

ړه ړ كجو ىاستوگنځپه جنت كي يو پلي خوا كي په خته 

 هژغوره او له دغاو له فرعون او د ده له عمله مي و

او د عمران لور مريمي  -12ژغوره. مي و قوم ظالم

ږ له ړه، نو موې وكپل عورت ساتنه ئچي د خ)مثال( 

پل رب ويناوي ، د خهړپو ككي  پلي روح يوه روح پهخ

ړه ، او د غاڼلگښتيني ور ېاو د هغه كتابونه ئ

     ډلي وه.ېښودونكو له ا

كي د خپلو  آيتونو مباركوې په د قرآن -(91-96)

ځوروي، گي انېلڅلور بېرمنو د مړاندي مخاطبينو په و

د صالح بندگانو په نكاح كي  تعالى هغه چي د هللاې دوه ئ

ې ې ترړ، خپله الر ئې خيانت وكسره ئله هغوى ې خو و

او دوه ېښودل، په نيمي الري كي پرې ړه او هغوى ئېله كب

د هللا په ې، يولې كلكه نهغه چي د تقوى او صبر لمن ئې ئ

ړاوونه گاللي، نه سختو تعذيبونو ې ستونزي او كالر كي ئ

، ړې او نه تورونو او تهمتونود ايمان له الري منحرفي ك

 ېلگي داسي معرفي كوي: بڅلور دا  قرآن

 او د  يېرمنړى د نوح د مې كهللا د هغو لپاره چي كفر ئ

د دوو صـالح د هللا ړه دواړى؛ ېرمني مثال بيان كـمد لوط 
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ړ، ې خيانت وكئې، له هغوى سره گانو تر نكاح الندي وبند

ملگرتيـا نـه هغـوى تـه كومـه گټـه  ّـاو لوط  ّـد نوح 

ې دا پايلـه ئـې، غورلژې د هللا له عذاب وورسوله او نه ئ

ې چي د كافرانو په برخليك اخته شـي، د دوزخ اور ئـوه 

 يړړه وكـېكپرړه په اړو د دواتعالى  په برخه شي، او هللا

 ځي.ځاى دوزخ ته ننويو دي و سره كله نورو ننوتونچي 

 د فرعون د ړى ې راود هغو لپاره چي ايمان ئتعالى  هللا

پـل ې خملگرتيا ئچي د فرعون له ړى ك ېرمني مثال بيانم

ړه او پـه خپلـي ې مخه كـته ئړ، هللا تعالى برائت اعالن ك

پلي خوا كـي په خما ته  ې زما ربه!: اويلوې دعاء كي ئ

له ملگرتيـا فرعون ، د ړهړ كي جواستوگنځپه جنت كي يو 

لـه ظالمانو ژغوره او د دغو واو د ده په الر له تگ مي 

 منگولو نجات را، 

 چـي مريمي عليها السـالم دئ  بل مثال د عمران د لور

ې ړه، د دې وكپل ناموس او عفت ساتنه ئد خپاكلمنه وه، 

ي ړپو كـپلي روح يوه روح په كي تعالى له خ ړ وه چي هللاو

ېږوي، زوى وزڅېر په  ّـعيسى د او په خارق العاده توگه 

، ڼـلگښـتيني ور ېپل رب ويناوي او د هغه كتابونه ئد خ

    وه. ډليېښودونكو له ړه ااو د غا

ېښودل شوي ړاندي اپه وږ پاره زموې لا مثالونه د دد

د فرعون گه وي، څنېرمن بايد ښيي يوه مؤمنه موچي را

ځو ښټولو پر ته د عالم  السالم اعليهمريم ېرمني او م

ېرمنو د مؤمنو مړه دوى دوا قرآنړى شوى، فضيلت ورك

 .گه معرفي كويپه توگي ېلپاره د غوره مثال او بل

 په موسى عليه السالم ايمان رمني آسيه ېد فرعون م

په فرعون تر شديد تعذيب الندي ونيوله، د هغې ړ، راو

څو له ايمان الس ټكوهل، تر خونه ېښو او السونو ئې مپ

ځه د همدې ښپر خداى مينه او  همؤمن هخو دغ ،واخلي

ار ټينگپل ايمان پر خنه يوازي په وخت كي شديد عذاب 

ژوند له  څنگاو د ده تر په قصر كيكوي او د فرعون 

 پلخ چيپل رب غواړي خله  يكاعالنوي، بل يزارېب خپله

 (بيت: كور)خوا كي ورته  په خپليلوري ته ئې وبلي او 

په جنت كي ورته تعالى ئې سوال مني او هللا او ړي. جور ك

ې مؤمني او صبرناكي كي د د په قرآن ،ړويدا كور جو

ږ مخي ته زمو ېېرمني يادونه كوي، د دعاء الفاظ ئم
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په خوا كي هغه كور د هللا  ،ې قبوله شوهئ ءوايي دعاږدي، 

په ړ شوى كور( )بيت المعمور: جوړ شو او د ورته جو

ږ مونړي ې خوا غواله يوپدې سره قرآن ړ، ې ياد كنامه ئ

او د خپلو  ءچي فرعون د خپل اقتدار د بقاړي پوه ك

گه نڅگه څنپه  كول اوڅه څه پلو لپاره ځمخالفينو د 

ځي سره او هغه ښسختو عذابونو ئې تعذيبول، چي له يوې 

ي نو له نورو مخالفينو رمن، داسي سلوك كېږېهم د ده م

ږ ته ه بلي خوا موه وه؟ لگمعامله څنفرعون د سره به 

 هللاړي گه وي، كه غواڅنبايد ېرمن موايي: يوه مؤمنه 

ړي، گالره دي غوره كت ّـد آسيه ې راضي شي نو تر تعالى

د  تعالى له كافر او ظالم خاوند متنفره، د هللاه؛ آسي

تر سختو عذابونو الندي صبرناكه، د ټه كي، رضاء په ل

 هللاې د په عوض كي ئښوي، ظالم په خوا كي قصر نه خو

د ږ ته وايي: همدا راز مو .ړيپه خوا كي كور غوا تعالى

ې د ئ تعالى هغه چي هللاځينه شخصيت، ښټولو ستر تاريخ تر 

د گه او مثال بولي، ېلپاره غوره بېرمنو لمؤمنو مټولو 

د ايمان او ځه ښڅ پوري هيښت تر نن انسان له پيداي

دا چي ې ېدلڅوكي ته نه ده رسي ړي لوهغمعنويت 

نه د ېرمن ړ معنوي مقام خاونده مد لودا ې وه، ېدلرسرو

د ې مور او خور، او نه ئوه ېرمن او لور كوم پيغمبر م

ېرمن وه، كافر او جابر فرعون م ټولو د سترتاريخ تر 

په نسبي مقام نه معنوي ديني او چي ږي ېې معلومله د

، ړلى دئپوري تړيكو اپوري او نه په اجتماعي ړاو ت

څوكي ړي ټولو لوپه داسي حال كي د معنويت تر  ّـآسيه 

 ّـاو لوط  ّـاو د نوح  ې فرعون دئېږي چي خاوند ئته رس

لوه اسفل السافلين له معنوي پېرمني په داسي حال كي م

ړېږي ې جوېلگي ترب يېرمنو بداو د بدو مكي سقوط كوي 

  .!! ېوېرمني د دوو پيغمبرانو مچي 

  هللاالهي آزمويني سره مخامخ شوه يله سختهم  ّـمريم ، 

چي د يوه ستر پيغمبر ړې وه پاره غوره كې لد د تعالى

په خارق ې ېدا به ئېږړه شي، هغه چي زې جومور تر

ه او له پالر پرته وي، په زنا تورنه شوه، العاده توگ

ېري نو له ووېغورونو او تورچي د پې راغى داسي حالت پر

ې كلكه د صبر لمن ئگڼلو، خو ځان ته غوره گ ې مرئ

ې كي ئخارق العاده پېښي ستري  پهد تاريخ وله، يون

ږ ېپه غې د هغستر شخصيت ېر څپه  ّـډه وه او د عيسى ون
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له داسي مور  ّـپام وي چي مريم ې ته مو دكي وروزل شو، 

په الر كي ړاندي د هللا ېدو وږېې تر زدا ئچي ې پيدا شو

مور، د عمران مېرمن حامله وه،  يد مريمړې وه، نذر ك

 په الر كيچى به د ده پل بخ چيړه ې وعده وكله هللا سره ئ

ړي هللا تعالى به زوى ورك چيې دا وو ي، انتظار ئوقف كو

خو هللا تعالى كوي،  ين خدمت ته وړاندياو هغه به د هللا د د

ې ويل: زما ربه! دا خو لور ده، ما ړه، وئورته لور ورك

، يڅېر نه وپه ښځي ه، نارينه خو د درلودخو د زوى طمع 

خ مځه عادتًا ورسره مخاښ چيوي  ې نهه ئمحدوديتونه هغ

( گار) دهللا بنده او خدائي خدمتې نوم مريم ي، ما ئو

ټلي ې له رپارم، دا او اوالد ئه سې تا تښود، زه ئېك

ې هللا تعالى د دوساته،  پل حفظ او امان كيپه خشيطانه 

ې انتظام ئ روزني ېښړ، د مريمي د همدا نذر قبول ك

تر روزني او كفالت  ې د زكريا عليه السالمړ، دا ئوك

زكريا  په دوران كيد روزني به  كله چيړه، الندي ورك

ه ورغى نو د مريمي خوا ته ي تاستوگنځې د د السالم عليه

ړه ښتنه وكپوې له هغې ئ، ېوې وليدېې موسمه مې ببه ئ

ړ: دا د هللا له ځواب وركځي، مريمي دا له كومه را چي

پرته روزي له حسابه  يړچا ته وغوا چيده، هللا  لوري

پېرزوينه رزق مستحقه نه يم، دا د هللا  وركوي، زه د داسي

نه راكوي، له ې ئ يړتيا له مخگځانده، زما د كومي 

  .يې راكوپرته ئ ېمحاسب

ې دكي د مريمي زياتي يادوني او د  كه تاسو په قرآن

او الفاظ ې كي راغل چي په قرآنځير شئ و دعاگانو ته هغ

چي يقينًا نو درته جوته به شي ړزوي ړه لد انسان زې ئ

ټولو چي د ړ وه ړ مقام وې لوهغه له هره پلوه د د

 مباركوې په د گه وي.ېلوره بېرمنو لپاره غمؤمنو م

پل د خ -1ې: ښودل شوځانگړتياوي ې دا كي د د آيتونو

ې تصديق پل رب ويناوي ئد خ -2ړه، ې وكعورت ساتنه ئ

ړه او د غا -4، ڼلگښتيني ور ېد هللا كتابونه ئ -3ړې، ك

    ډلي وه.ېښودونكو له ا

 د امتنان په توگه:

مباركي  ېد د13 هـ ش كال د ميزان په 1351ا نن د م

 سره الحمد َّلل د قرآنې په همدړ، او ې تفسير بشپړ كسور

مي  اجزاء 30او  25 تفسير بشپړ شو، )دوه وروستي ېپلوش
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ې د آخري آيت له ، د دې سور(وو كړي تر دې وړاندي بشپړ

سترگو مي د  لهاو په داسي حال كي چي ړي وروسته ژبا

او م ړ شوځايه لوله بهېدې ښكي ۍ اوښادامتنان، شكر او 

ېدم، دوه ځه ودرد شكر اداء كولو په موخه په لمان

ړل، ر وژېډر ېځه كي مي ډړ، په لمانځ مي وكركعته لمون

ژوند د آرمانونو او ټول چي د خپل داسي احساس مي كولو 

ټولو ستر آرمان مي ېدلى او تر څوكي ته رسړي هيلو لو

ړه ړي سره ترسره شوى، د زهمدا نن او د دغه آيت په ژبا

ډك وو، داسي ې سلول مي د امتنان او شكر له جذب سلول

چي د شوروي اتحاد ړه حالت هغه مهال هم راته مخه ك

او د وروستي  ښتلله پولي واو افغانستانځواكونه د 

ځواكونو قومندان ځي له وتلو وروسته د شوروي روسي فو

جنرال گراموف د حيرتان د پله خوا ته خبرياالنو ته 

بريد يوه ستره اشتباه وه او   وويل: پر افغانستان

په ې خبري د دړي، مسكو به بيا دا اشتباه تكرار نه ك

مي ځ ټوله ورپيل شوه، ېدا ښكو بهد اومي ېدو سره اور

 ، هيچا دا تصور نه شو كولى چي دعجيب حالت درلود

به داسي ژر د ځواك ېر ستر او مغرور څپه شوروي 

 فغانستانافغانانو په الس له ماتي سره مخامخ او له ا

پر مهال ړ شي او د دوى ستر جنرال به د وتلو وتلو ته ا

پل ږ له خگڼي!! خو موېرى ستره اشتباه ت پر افغانستان

گوري، ځ راباندي ومهربان رب دا هيله درلوده چي دا ور

ځ مي د ژوند يو ستر آرمان ترسره شوى وو، ورپه هغي 

ا همداراز نن مي د ژوند يو بل ستر آرمان ترسره شو، د

ړه او مختصر تفسير وليكم، پښتو ژبا آرمان چي د قرآن

د  مصروفيتونو دا فرصت نه راكولو، پر افغانستان

امريكايانو له بريد او د اشغالگرانو په ضد د جهاد له 

ړ شوم، تر تعقيب الندي ې ته ااعالن وروسته سري مبارز

څو ې، زما د سر څي وشووم، زما د وژلو او نيولو ه

ټي ې راكډرون طيارټاكل شو، له يمت وډالر قمليونه 

ي خوا ته استوگنځد ځلي زما دوه بريد راباندي وشو، 

په داسي حال كي راغلل چي ځواكونه امريكايي كوماندو 

ېدو، څرگنده مبارزه راته ږ مي اورما ليدل او د دوى غ

گرانه شوه، مجبور شوم ليدني كتني او ې او ناشون

ې استفاده او مخابر ټيلفون، له ړممالقاتونه محدود ك

مركو، هم څه كه ړم، ږدم، په خطونو اكتفاء وكېپر
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ېواد سياسي، پيغامونو، خطونو، د پېښو او د هاعالميو، 

تر كافي ړه تحليلي ليكنو وضعيت په انظامي او اجتماعي 

گ داسي شرائط راته څنې ترړى وم خو د دحده مصروف ك

ولرم،  برابر شول چي د كتابونو ليكلو ته هم فارغ وخت

چي ېښت كتابونه وليكل، ې څلوږدې كي مي نې مودپه د

ڼا كي، حكمة البارئ، متضاد روايات په ر بايبل د قرآن

علمي اعجاز، او   قرآناو مذهبي اختالفات، ساينس او د 

په اتو جلدونو كي د هغوى په ضمن كي دي، ې پلوش د قرآن

د ړى شم، گمان مي نه كولو چي زه به دا تفسير بشپړ ك

ې چي ېره شوداسي راباندي ت ېبهيولسو كلونو هره شېرو ت

ښمن به زما ږي، دېېبه وروسته به څه كېدم يوه شنه پوه

ږي، دا ېځته كښته به رامنني بريد كوي، استوگنځ پر

ا له موقعيت خبر شوى ښمن زمږي چي دېاطالع به راكول ك

ې به زما د حالت ښايي له دړم، ځاى بدل كبايد خپل 

چي په دغو كلونو كي زه ړى شئ څه درك كنا څه گوالى څرن

كي پاته شوى ځيو گناو استوېښتو زياتو كورونو څلوتر 

په ۍ او څو اونځينو كي په ځي، څو ورځينو كي يم، په 

 تعالى ټولو سره سره هللاې څو مياشتي، خو له دځينو كي 

چي د ړ ې راكړ او دا توفيق ئپر ما خپل فضل پېرزو ك

د هري  چي د قرآنړئ باور وكم، ړپړ كې تفسير بشپلوش

ړى پړولو وروسته مي داسي احساس كې د تفسير له بشسور

ڼا مي ې، داسي رډكه شوچي سينه مي له علم او ايمان 

او په ښانه شوى، روې چي سلول سلول ئې ړه ته ننوتز

ې داسي سترو سترو حقائقو پوه شوى يم چي له بلي الري پر

بايد وليكم چي زه دا هم . هنه و هممكنا راته ېدپوه

هـ ش كال د ميزان په 1327ړاندي د ېته كاله وپڅلورش

ال اتلس كلن وم چي مبارزه مي ېږېدلى يم، مياشت كي ز

ۍ شپې بيا ړد جوانان مسلمان د تأسيس له لومړه، پيل ك

ېښتو كلونو كي زما ژوند څلوڅلور  وېرتر نن پوري په ت

ونزو، ړاوونو، ستكښونو، خطرونو، ړو ژورو، گوالوله 

ېر شوى، د كابل د ډك تدعوت، زندان، هجرت، جهاد، ... 

څلورو لسيزو ټولو حكومتونو او د دوى بهرنيو ېرو ت

ې او په دړې ړي كېكحاميانو زما د وژلو او نيولو پر

ړې، څي كهڅرگندي ټي او پډول په وار وار ډول ې ړه ئا

لگېدلي او  ونهاوه ځلي زما خوا ته په څو مترۍ كي راكټ

تر بمونه چاودلي؛ يو ځل خو پنځو جيټ طيارو زما ستر س
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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 

ې ساتلى يم، په همد تعالى راكټي ورېدلې، خو زه هللا

څلور ړ چي دا ې ما ته دا توفيق راكئ ژوند كيستونزمن 

ې ړم، په دېر كپه سيوري كي ت د قرآنېښت كلونه څلو

شاوخوا پنځه  قرآنځ د ې كي ما په اوسط توگه هره ورمود

ړي، ځه بهر تالوت كځه كي او له لمانپه لمانسوه آيتونه 

ځي هم داسي نه وي څو ورې كي به ټولي مودښايي په دې 

دوه  قرآنړى، د الوت نه وي كچي ما دومره تې تيري شو

ډيري برخي مي په درسي ړي، ثلثه )شل اجزاء( مي حفظ ك

ړې، او دا دئ نن په داسي ډو كي تفسير كاو تربيتي غون

حال كي د پلوشي تفسير د بشپړولو سعادت راپه برخه شو 

 پېتم كال پيلوم.ځه شچي د ژوند پن

 ښود الهيځالند الرې څه كي د دزه د خپل ژوند په هر 

پل رب ړي، ما خزده ك قرآنڅه مي له كتاب مرهون يم، هر 

د  ّـ هللا پېژندلى، ما رسولښه له مخي  د قرآن تعالى هللا

پوه شوى يم چي ې په هنداري كي پېژندلى، او په د قرآن

په ېدى شي، ما حامل يوازي يو پيغمبر ككتاب ستر ې د د

كي تر دوه سوه زيات داسي علمي اعجاز موندلي  قرآنې د

تر سترو سترو  ّـپيغمبرانو ې د مخكنيو چي هر يو ئ

ې ستر دئ، داسي علمي اعجاز چي هر عقلمن انسان دمعجزو 

ږل ېله لوري ل تعالى د هللا ړ كوي چي دا قرآنته ااعتراف 

ږم آيت دا وينا پې د شې سورې د همدشوى كتاب دئ، يو ئ

په  ما انسان د قرآندوزخ سون وي، د ډبري به چي ده 

پيل، پاى، ړتياوي، ځانگړښت، پېژندلى، د ده جوڼا كي ر

ې او د عروج او زوال اسباب د سعادت او شقاوت عوامل ئ

گه نشي كولى انسان څ توپه هيڅوك هيښودلي، را ې قرآنئ

ړى، معرفي ك ړي چي قرآنڼي كي معرفي كپه داسي دقيقي ب

 پېژندلى، قرآنڼا كي په ر پراخ عالم د قرآنما دا 

گه پيدا څنزمكه  او لم، آسمانونهچي دا عاښودلي را

څنگه وي، يوازي ې څنگه وو او پاى به ئې شوي، پيل ئ

ې ښكونكړه راږ كي زېپراخ عالم په غې د د دڅوك هغه 

د عالم د توكو هدفمني، دقيقه نظم، عقل پاروونكى ښكال، 

 ژور تنسيق او وحدت توجيه كولى شي چي د قرآنځ تر من

ښكال، نظم، ې پرته د دې گوري، له دڼا كي ورته وپه ر



 

 

 

 

 

                                                                                                                     ې پلوش ند قرآ

 تحريمال

 

 

 

 

 

 

 

 

813 

 . ۍ، وحدت او تنسيق له دقيق تعبير عاجز دئهدفمن

 هللاَُّ  َهَداَنا َأنْ  ال َلوْ  ِلنْهَتِدى ُكنَّا َما وَ  ِلَهَذا َهَداَنا الَِّذى هللَِّ  الْحََْمدُ 

 أ سْت ْغِفُرك   سُبْح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  

 ُب ِإل يْك  و أ ُتو

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                   فهرست  

 ېپلوش د قرآن
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