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بسم هللا الرحمن الرحيم

الملك
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم الملك (واكمني) دئ ،چي له
لومړي آيت اخيستل شوى 61 ،آيتونه لري ،د فواصلو
اوزان ئې څلور دي؛ قدير ،غفور ،مستقيم او تشكرون ته
ورته ،چي په دې كي قدير او مستقيم سره نږدې دي او
غفور او تشكرون سره ورته ،له لومړي آيت تر  21پوري د
آيتونو فواصل د دوو لومړنيو آيتونو په څېر كله قدير
او كله غفور ته ورته دي ،او له  22مه تر دېرشم پوري
كله د مستقيم په څېر او كله د تشكرون په څېر وزن
لري .مكي سوره ده ،په څو آيتونو كي ئې داسي نښي گورو
چي ښيي دا سوره د مكي دور په هغي مرحلې كي نازله شوې
چي د قريشو سردارانو د پيغمبر عليه السالم په ضد خپل
مخالفت تشديد كړى او د ده تكذيب ته ئې كلكه مال تړلې.
د دې سورې د بحث محوري موضوع په زمكه او آسمان كي
د هللا تعالى د واكمنۍ شرح او توضيح ده ،په حقيقت كي
الملك (واكمني) يوازي د دې سورې نوم نه بلكي د
مضامينو لپاره ئې عنوان هم دئ ،په لږ دقت سره دا
راته جوتېږي چي د سورې د لومړي آيت مفهوم په ټولي
سورې سيورى غوړولى او ټول آيتونه ئې د دغه آيت شرح
ِي
الذ
تبَار
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او تفصيل دئ .سوره په دې آيت پيل كېږيَ :
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چي واكمني د ده په الس كي ده ،او په هر څه ښه قادر
دئ.
وروستي آيتونه د دې واكمنۍ څرنگوالى او ابعاد ئې
توضيح كوي :په دې ترتيب چي:
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 په دوهم آيت كي داسي راغلي :هماغه چي مرگ او ژوند
ئې راپيدا كړ ترڅو تاسو وآزمويي چي كوم يو مو په عمل
كي ښه او غوره دئ او هغه ډېر بخښونكى عزتمن دئ .يعني
هللا تعالى د مرگ او ژوند پيدا كوونكى دئ ،د مرگ او
ژوند پرېكړه دى كوي ،كه مړه توكي په ژونديو بدلېږي،
او له څه مودې وروسته بېرته په مرگ محكوميږي ،دواړه
د هللا تعالى له لوري دي ،د مرگ او ژوند د راپيدا كولو
هدف دا دئ چي تاسو وآزمويي .همداراز كه ځيني توكي
مړه مومې او ځيني ئې ژوندي ،دواړه په خپل خپل عمل
لگيا ،يو ئې له نسبي آزادۍ سره او بل ئې مقيد ،د
دواړو د خلقت مقصد او هدف دا دئ چي وليدى شي كوم يو
ښه عمل كوي او خپله وظيفه سمه ترسره كوي ،.يعني
دواړه د خاص خاص عمل لپاره پيدا شوي.
په درېيم آيت كي د اوو آسمانونو پوړ پوړ پيدايښت د
هللا تعالى د واكمنۍ بله بېلگه ښيي ،او فرمايي :د هللا
تعالى په مخلوقاتو كي نه بېلوالى او تفاوت موندلى شې
او نه چاود او تشه ،هر څه هدفمن ،بامقصده ،او
حكيمانه پيدا شوي ،د دې پراخ او وسيع عالم په ټولو
برخو كي به ژور يووالى ،نظم ،او تنسيق وگورې ،دا له
ځالندو ستورو ډك آسمان گورې چي د خپل پالونكي او
ساتونكي رب په حكم ،دا ټول بې شمېره ستوري په خپل
خپل مناسب مدار كي ساتي ،او د دوى تر منځ د ټكر او
تصادم مخه نيسي ،دا ځالنده ستوري گورې چي نه يوازي
ستا د دنيا آسمان ته زينت او ښكال وركوي ،بلكي دا د
هدايت مصابيح او څراغونه دي ،د هغو انسانانو لپاره د
ځالندو څراغونو حيثيت لري چي غواړي په حقيقت پوه شي،
او دا د هغو شياطينو د رټلو او شړلو غشي دي چي د
انسان د بې الري كولو لپاره ئې مالتړلې.
ورپسې فرمايي :هغه خلك چي د عالم په پراخي غېږ كي،
دغو ټولو الرښوونكو نښو ته پام نه كوي ،د مالك الملك
رب له پېژندا عاجز شوي ،او د كفر او انكار الر ئې
غوره كړې ،د جهنم مستحق دي ،خو داسي چي جهنم به سخت
په دوى غصه وي ،داسي به ورته غړمبېږي چي نږدې ده له
ډېر شور او ځوږ وچوي ،د جهنم ساتونكي به هري هغي ډلي
ته چي ورننوځي وايي :آيا كوم الرښود او پيغمبر نه وو
درغلى؟ دوى به ورته وايي :ولي نه! پيغمبر خو راغلى

د قرآن 6پلوشې
الملك

وو ،خو موږ تكذيب كړ او ورته ومو ويل :خداى كوم څه
نه دي رالېږلي ،تاسو سخت دوكه شوي او بې الري يئ ،بيا
به په دې خبري اعتراف كوي چي :كه موږ د دوى خبرو ته
غوږ اېښى وى او يا مو په خپله تعقل كړى وى ،نو نن به
په دوزخ كي نه وو پراته ،هم به په دې اعتراف كوي چي
د الرښوونكو الرښوونو ته د عدم توجه له كبله د دوزخ
مستحق دي او هم له دې امله چي له خپل عقل او شعور په
نه كارولو سره ئې د الرښودونكو نښو نه عبرت نه وو
اخيستى!! هم به په خپلي گناه اعتراف كوي او هم به
خپله سزا عادالنه گڼي!! خو دا اعتراف به هيڅ گټه نه
شي وررسولى .خو د دوى په مقابل كي هغه كسان چي خپل
رب ئې پېژندلى او غائبانه ترې وېرېدلي ،او له گناه
او تېري ئې ځان ساتلى ،دوى ته به الهي بخښنه او ستر
اجر ورپه برخه شي.
ورپسې فرمايي :مواظب اوسئ چي ستاسو معامله له هغه
رب سره ده چي په هر ځاى او هر حال كي ستاسو څارنه
كوي ،نه مو د زړه اسرار ترې پټ دي او نه څرگند
اعمال ،تل درسره دئ ،د ده څارني او مراقبت په هرڅه
سيورى غوړولى ،هم مو ټيټ غږ اوري او هم لوړ ،هم تل
او په هر ځاى كي د ده تر څارني الندي يئ او هم ئې د
عنايت او رعايت تر سيوري الندي ،آيا هغه ذات چي ستا
او ستا د زړه او دماغ د سلول سلول رب دئ ،او ستا
افكار ،عزائم ،موخي ،نيتونه او د زړه غوښتني هم د ده
په إذن او اراده راټوكېږي ،هغه به څنگه د خپل مخلوق
له حاله بې خبره وي او څه به ترې پټ پاته كېږي؟!! او
له پالني به ئې غافل كېږي؟ داسي هيڅكله نه شي كېدى،
ستا رب لطيف او خبير دئ ،ذرې ذرې ته رسېدى شي او له
ذرې ذرې خبرېدى شي.
د هللا تعالى د واكمنۍ بل مظهر او بېلگه دا ښيي چي
زمكه ئې موږ ته مسخر كړې ،د انسان په خدمت كي او
ورته مطيع ،پر اوږو ئې درومي او رزق روزي وركوي.
انسان بې ځايه داسي گمان كوي چي دا زمكه تل همداسي
وه او تل به همداسي وي ،تل به انسان پر خپلو اوږو
وړي ،او د تل لپاره به ده ته دانه او مېوه وركوي!!
ولي له دې ډاډه شوى چي دا زمكه ناڅاپي وخوځېږي ،خسف
شي ،دى او هر څه ئې تر خاورو الندي كړي؟ مگر د هغه رب
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له نيوني او مؤاخذې ځان خوندي گڼئ چي د زمكي او
آسمانونو ټولواك دئ؟ آيا له دې وېره نه لرئ چي توندي
سيلۍ درباندي راولېږي او هر څه درباندي رانسكور كړي؟
مگر خبر نه يئ چي د پيغمبرانو عليهم السالم د مخالفت
له كبله مخكني قومونه له كوم عبرتناك برخليك سره
مخامخ شوي؟ آيا د دوى مؤاخذه دا حقيقت نه ثابتوي چي
ستا د اوسېدو دا كور ،چي زمكه ئې فرش او آسمان ئې چت
دئ ،يو داسي ټولواك لري چي د انسانانو په ټولو كړنو
نظر ساتي ،او مناسبه سزا وركوي؟!!
ووايه :د چا په حكم او توفيق دا مرغان له زمكي
بېلېږي ،او د زمكي په فضاء كي وزري وهي ،كله په
پرانيستو وزرونو مخكي درومي او كله په راغونډو
وزرونو؟ څوك ئې په فضاء كي ساتي؟ چا مرغان داسي پيدا
كړي چي الوتى شي؟ چا طبيعت داسي پيدا كړى او داسي
ضوابط او سنن ئې په كي اېښي چي مرغانو ته د الوتو
توان وركوي؟ تاسو ته د بېالبېلو كارونو د كولو توفيق
څوك دركوي؟ دا رنگ رنگ استعدادونه او ځواكونه چا
دركړي؟ آيا له رحمان خداى پرته بل داسي څوك په نظر
درځي چي په دې كار كي ئې څه ونډه وي ،تاسو ته د دې
استعدادونو په دركړي كي ئې څه اغېز وي او د كارونو د
ترسره كولو توفيق مو د هغه له لوري وي؟ څومره كمعقله
او ناپوه دئ هغه انسان چي په عالم كي د هللا تعالى د
مطلقي واكمنۍ په حقيقت باور نه كوي او پرې كافر
كېږي!! بيا فرمايي :كه هللا تعالى خپل رزق له تاسو
وسپموي ،آسمان ئې له ورښته ډډه وكړي او زمكه ئې د
دانې او مېوې له راټوكولو الس واخلي؛ هغه څوك دئ چي
بيا تاسو ته روزي دركړي؟ له آسمانه اوبه راووروي او
له زمكي دانه اومېوه راشنه كړي؟! آيا د هللا تعالى په
واكمنۍ د نه باور لپاره له احمقانه لجاجت او سرغړاوي
پرته بله وجه ښودى شو؟ آيا له حقائقو تېښته او نفرت
د دې يوازنى عامل نه دئ؟ دا كافر او له حقائقو منكر
انسان نه گوري چي هللا تعالى هر څه ښايسته ،ښكلي او سم
پيدا كړي ،هر څه په هغه بڼه او كيفيت كي ښه ،ښكلى او
گټور دئ چي هللا تعالى په كوم كيفيت كي پيدا كړى ،د هر
څه په كيفيت او كميت كي او په شكل او بڼه كي لږ
تغيير او بدلون هم د هغه ښايست او ښكال له منځه وړي

د قرآن 1پلوشې
الملك

او هم ئې افاديت ختموي ،هم هغه ته تاوان رسوي او هم
ئې ماحول ته ،كه په دې اصل باور نه لرې راشه په يوه
غير فطري عمل الس پوري كړه ،وئې آزمويه ،د دې په ځاى
چي په والړه ،په خپلو پښو ،او د خپلو سترگو په مرسته
وخوځې ،همغسي چي الهي سنن حكم كوي او همغسي چي ستا
فطرت ئې تقاضا كوي ،برعكس پړ مخى د تلو هڅه وكړه،
وگوره چي نتيجه به ئې څنگه وي؟ وگوره چي په فطرت كي
تبديلي او د الهي سننو مخالفت او د توكيو غير فطري
او معكوس كارول څه نتيجه وركوي؟ ټول هغه استعدادونه
چي تا ته دركړى شوي ،د ښه او بد په پېژندا كي ستا
مرسته كوي ،مفيد له مضر ،سم له ناسم ،كږه او مستقيمه
الر درښيي ،په سمي الر د تلو مرسته درسره كوي ،دا
سترگي ،غوږونه ،زړه او عقل هللا تعالى دركړي ،او د ده
په اراده ستا په خدمت كي دي او مرسته دي كوي ،خو
تاسو ډېر لږ د دې نعمتونو قدر كړى او ډېر لږ مو د
خپل منعم رب شكر كړى!! خو پوه شئ چي په هر صورت كي
به د خپل رب په لوري ورگرځئ ،هغه رب ته چي تاسو ئې
پيدا او په زمكي كي ئې خواره كړئ ،دا ورځ هرو مرو
راتلونكې ده ،پيغمبر عليه السالم د دغي ورځي د ناڅاپي
راتلو خبردارى دركوي.
د دغو مطالبو په پاى كي رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كېږي
چي د دعوت معارضينو او مخالفينو ته ووايي:
 .1تاسو چي زما او زما د پلويانو د وركي او له منځه
تلو انتظار كوئ او خپل ټول زور ځواك مو په دې الر كي
ً هللا تعالى ستاسو دا انتظار ترسره
كارولى ،كه احيانا
كړي ،ما او زما پلويان هالك كړي او يا ستاسو د هيلي
او انتظار خالف پر موږ خپل رحمت او عنايت پېرزو كړي،
نو څوك به كافران له دردناك الهي عذاب ژغوري؟ څوك به
له الهي عذاب تاسو ته پناه دركړي؟!!
 .2موږ په هغه رب ايمان راوړى چي ډېر زيات مهربان
دئ ،پر هغه مو توكل كړى او ځان مو هغه ته سپارلى،
ډېر ژر به وگورئ چي څوك په حقه وو او څوك په ناحقه،
څوك په سمه الر روان وو او څوك په كږو؟
 .6تاسو خو د دې عالم په ټولواك رب باور نه لرئ ،خو
ووايئ :كه دا اوبه مو په زمكي كي ننوځي؛ آيا داسي
څوك په نظر درځي چي له كومي چينې رواني اوبه درته
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راوباسي؟!!
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 -1مبارك دئ هغه ذات چي واكمني ئې ده په الس كي،
او ښه قادر دئ په هر څه -2 .هغه ذات چي مرگ او
ژوند ئې راپيدا كړ ترڅو وآزمويي تاسو چي كوم يو
مو ښه او غوره دئ عمل كي؟ او هغه دئ ډېر بخښونكى
عزتمن -6 .هغه ذات چي اوه آسمانونه ئې پوړ پوړ
پيدا كړل ،د رحمن په مخلوقاتو كي بېلوالى ليدى نه
شې ،نو وغړوه سترگي ،آيا گورې كوم يو چاود؟ -4
بيا هم وغړوه سترگي په وار وار ،راوبه گرځي سترگي
ستا په لوري نامراده او وي به ارمانجني.
 -1په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى څو صفاتو ته اشاره
شوې:
 هللا تعالى مبارك او تلپاته دئ ،تبارك د بركت د
مبالغې صيغه ده ،چي هم مباركوالى افاده كوي او هم نه
ختميدا او پاى نه موندل.
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 واكمني په مطلقه توگه د ده په واك كي ده ،د عالم
د ټولو چارو واگي ئې په الس كي دي ،او حكم ئې د
كائنات په گوټ گوټ كي نافذ او حاكم دئ.
 په هر څه او هر كار ښه قادر دئ .يعني هغه ذات چي
دا خور او پراخ عالم اداره كوي او د واكمنۍ مظاهر ئې
هره خوا تر سترگو كېږي؛ دوه څرگند صفات لري:
الف :با بركت دئ ،د ده د پېرزوينو او عنايت سيورى
پر ټولو غوړېدلى ،ټول د ده د فيض له چينې خړوبېږي ،د
هغو واكمنانو په څېر نه دئ چي تل له خپل رعيت څه د
ځان لپاره غواړي ،بلكي د ده د بابركته واكمنۍ له
فيضه ده چي بندگانو ته پرېمانه رزق روزي وركول كېږي
او پر دسترخان ئې راز راز خوراك څښاك ترسترگو كېږي.
ب :په هر كار قادر دئ ،د دې پراخ او ستر عالم
اداره ،او د دې بې انتهاء كائنات د ټولو بې شمېره
توكو حفاظت او په خپل خپل ځاى كي د هر څه ساتنه ښيي
چي د دې عالم ټولواك رب په هر څه قادر دئ.
په ډېر لږ دقت سره مومو چي د الملك سوره په حقيقت
كي د لومړي آيت شرح او تفصيل ده ،د هللا تعالى د واكمنۍ
څرنگوالى او ابعاد ئې د دې سورې په ټولو آيتونو كي
څېړل شوي ،او د اثبات لپاره ئې مضبوط دالئل وړاندي
شوي.
 -2په تفاسيرو كي د دې آيت په اړه دوه د پام وړ
تعبيرونه زموږ مخي ته راځي:
الف :د دې عالم ټولواك هغه ذات دئ چي مرگ او ژوند
ئې پيدا كړى ،هم ژوندون د ده پېرزوينه او د قدرت نښه
ده او هم مرگ ،مړو توكو ته دى ژوند وركوي ،او په خپل
وخت ئې د مرگ پرېكړه د ده له لوري صادرېږي ،كه ژوند
د ده د قدرت نښه ده نو مرگ هم د دې نښه چي انسان او
هر ژوندى مخلوق د ده د ارادې په وړاندي مقهور او
محكوم دئ ،نه غواړي په مرگ محكوم شي خو چاره نه لري،
خامخا به د مرگ داعي ته لبيك وايي .گمان مه كوئ چي
مرگ او ژوند دوه تصادفي او بې هدفه پېښې دي ،نه؛
ژوند يو آزميښت دئ ،او مرگ د دې آزمېښت پاى اود
پايلو او كامياب او ناكام د اعالن لپاره او هر يوه ته
د مناسبي بدلې او سزا وركولو لپاره يوه نېټه.
ب :د دې عالم ټولواك رب هغه ذات دئ چي ځيني شيان
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ئې مړه پيدا كړي او ځيني ژوندي ،دا د دې لپاره چي
معلومه شي كوم يو ئې په عمل كي تر بل ښه دئ او خپله
دنده تر بل په ښه توگه ترسره كوي؟ په دې عالم كي ټول
موجود توكي ،ژوندي دي كه مړه ،ووړ او لوى ئې ،له يوه
تم تر ستور ليكو ،له ويروسه تر انسانه ،هر يو ئې د
اُ
ځانگړي كار او مقصد لپاره پيدا شوى ،يوه دنده
ورسپارل شوې ،شته والي ئې دلته يوه تشه ډكه كړې ،او
په خپل كار چي ئې كومه نتيجه مرتب كېږي ،په دې سره
يوې اړتيا ته ځواب ويل كېږي او يو ضرورت رفع كېږي،
يو ئې كامالً محكوم او مقهور دئ ،او په كامل انقياد
سره خپله دنده ترسره كوي ،نه په خپل مأموريت كي يوه
شېبه ځنډ او لټي كوي او نه يوه ذره سرغړاوى او
عصيان ،نه د خپلي وظېفې او دندي د انتخاب اختيار
وركړى شوى او نه له هغه مسيره د انحراف توان چي ورته
ټاكل شوى .خو بل ئې نسبي آزادي لري ،د انتخاب اختيار
وركړى شوى ،كولى شي له دوو الرو يوه غوره كړي ،دا
اختيار لري چي په دوو كي يو بديل انتخاب كړي .ټولواك
رب دا دواړه پيدا كړي او د پيدايښت هدف ئې دا دئ چي
يو تر بل غوره عمل وكړي.
د دې آيت په الفاظو كي د پورتنيو دواړو تعبيرونو
لپاره مجال شته خو دوهم تعبير په څو دالئلو ارجح دئ:
لومړى( :مرگ) او (ژوند) داسي څه نه دي چي په
مستقله ټوگه او له (ژونديو او مړو اجسامو) پرته شته
والى ولري ،مرگ او ژوند په ژونديو او مړو شيانو پوري
تړلي حالتونه دي ،له دوى سره يو ځاى مطرح دي ،د مرگ
او ژوند پيدايښت له دې پرته په بله معنى نه شو
اخيستى چي هللا تعالى مړه او ژوندي شيان پيدا كړي.
دوهم :له (حياة) مخكي د (موت) يادونه ښيي چي هدف
ترې مړه او ژوندي شيان دي ،كه داسي نه وى نو لومړى
به د ژوند او بيا به د مرگ يادونه كېده.
درېيم :كه ووايو چي (مرگ) د ابتالء او آزمېښت لپاره
پيدا شوى دا تعبير په دې دليل صحيح نه دئ چي په
حقيقت كي (مرگ) د آزمېښت او ابتالء پاى دئ ،په مرگ
سره د انسان د آزمويني مرحله پاى ته رسېږي ،خو دا
تعبير چي هللا تعالى (اموات) او (احياء) پيدا كړي تر څو
معلومه شي چي كوم يو ئې ښه عمل كوي ،دا يو واضح او
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څرگند مطلب افاده كوي.
څلورم :د آيت په پاى كي د (عزيز) او (غفور) راتگ
يوازي دغه تعبير تأييدوي او له بل تعبير سره اړخ نه
لگوي ،يعني هغه ټولواك رب چي د دې عالم هر څه ،مړه
او ژوندي ئې پيدا كړي او مړه توكي په بااحساسه او
باشعوره ژوو بدلوي ،بې له شكه چي ځواكمن او عزيز ذات
دئ ،كه ئې ځيني مخلوقات كامالً مقهور او محكوم پيدا
كړي ،دا د دې لپاره چي دى (عزيز) دئ او دا د ده د
ځواكمنۍ او مطلقه قدرت نښه ده ،او كه ئې ځيني نور
ژوندي پيدا كړي ،نسبي آزادي او اختيار ئې وركړى ،دا
هم د ده مطلقه قدرت څرگندوي ،خو د دغو ژونديو په اړه
د ده معامله په غفران او بخښني والړه ده ،كه دا ډله
مخلوقات ونتوانېدل چي خپلي دندي او مأموريتونه د
مخكنۍ ډلي په څېر په سمه توگه او له كوم قصور ،نقص
او خطأ پرته اداء كړي ،او له دې لحاظه له مخكنۍ ډلي
وروسته پاته او په آزمويني كي ناكام شول( ،غفور) او
ً نه نيسي ،بلكي مهلت وركوي او
بخښونكى رب ئې فورا
بخښي ئې ،كه څه هم عزيز دئ او فوري مؤاخذه ورته
آسانه.
 4-6په دې آيتونو كي چي هللا تعالى د ټول عالم خالق
معرفي شوى څو مهم مطالب مومو:
الف :هغه ذات چي د واكمنۍ مظاهر ئې په ټول عالم كي
ِك) دئ او هم
(مل
هري خوا ته گورو ،هماغه ذات دئ چي هم َ
(خالق) ،هم ټولواك دئ او هم پيدا كوونكى ،آسمان او
ملك چي په خپله ئې پيدا كړى .دا د
زمكه د ده داسي ُ
آسمان اوه گوني پوړونه ئې پيدا كړي ،او چاري ئې په
خپله د ده په واك كي دي.
ب :داسي گمان مه كوئ چي د زمكي او آسمانونو له
پيدا كولو او په عالم كي د سننو او ضوابطو له وضع
كولو وروسته ئې هر څه خپلي مخي ته پرېښي ،اوس هر څه
د همدې طبيعي سننو مطابق ترسره كېږي او هللا تعالى هيڅ
تصرف په كي نه كوي ،نه؛ بلكي ستاسو باور بايد دا وي
چي هللا تعالى هم پيداكوونكى دئ او هم واكمن او ټولواك،
ِل او
د هللا پر واكمنۍ ستاسو باور بايد د دې باور مكم
بشپړوونكى وي چي هللا تعالى خالق دئ ،بايد په دې باور
وئ چي څه هللا تعالى پيدا كړي واگي ئې هم د ده په
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اختيار كي دي.
ج :قرآن كله د زمكي برنۍ فضاء د آسمان په نامه
يادوي او كله آسمان د ټول كائنات د چت او سقف په
توگه يادوي ،يعني آسمان هم د زمكي مربوط مدارونه او
هم هغه اوه گوني طبقات دي چي دا ټول كائنات ئې احاطه
كړي .له وروستي آيت په صراحت سره معلومېږي چي دلته
له اوو آسمانونو مراد هغه اوه طبقې دي چي يو الندينى
او زمكي ته تر ټولو نږدې ئې ټول سماوي اجرام په خپلي
غېږي كي نيولي ،او نور شپږ ئې تر دې بر او يو د بل د
پاسه ،خو قرآن فرمايي چي ټول سره ورته دي ،او په
خپلو كي ئې توپير او تفاوت نشته.
دا خبره د ډېر دقت او تأني وړ ده چي قرآن وايي :د
عالم ټول مخلوقات د آسمانونو په شمول ورته والى لري،
او په هيڅ ځاى كي ئې توپير او چاود نه شې موندلى!!
ساينسي تحقيقاتو ښودلې چي زموږ له زمكي تر ټولو
لري ستورى او تر ټولو لري ستور ليكى ،په خپل جوړښت
او د هغو ضوابطو له مخي چي پرې حكومت كوي ،زموږ زمكي
او ستور ليكي ته ورته دي ،او دا د قرآن يو بل علمي
اعجاز دئ ،د قرآن له نزول څوارلس پېړۍ وروسته انسان
په دې پوه شو چي د كائنات په هري برخي كي د عالم په
ټولو مخلوقاتو كي د توپير او تفاوت په ځاى يووالى او
مطابقت شته ،قرآن وايي چي هللا تعالى اوه زمكي او اوه
آسمانونه پيدا كړي ،نن د علمي ژورو تحقيقاتو په ترڅ
كي انسان ته معلومه شوې چي زمكه اوه طبقې لري ،او د
زمكي په سر د زمكي مربوطه فضاء هم اوه طبقې ده.
انسانانو ته دا هم جوته شوې چي د اتم د مدارونو
اعظمي شمېر هم اوه دئ ،له دې معلومېږي چي دا كائنات
او مربوط ستوري او ستور ليكي (كهكشانونه) ئې يوه
داسي مجموعه ده چي اوه آسمانونه ورباندي راتاو دي.
خو دا چي آيا ممكن ده انسان د خپلو څېړنو په نتيجه
كي يو وخت په دې حقيقت هم پوه شي چي دا پراخ عالم
يوه داسي مجموعه ده چي اوو آسمانونو احاطه كړې؟ بايد
ووايو چي التراوسه د دې حقيقت له درك ډېر ډېر لري دئ.
د درېيم آيت د دې شطر (ما ترى في خلق الرحمن من
تفاوت )...په اړه څو تعبيرونه مومو:
لومړى :د هللا تعالى په مخلوقاتو كي نه (تفاوت:
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توپير) موندى شو او نه (فطور :چاود او ترڅ) ،په
مخلوقاتو كي تفاوت نه شو موندى يعني داسي څه نه شو
ليدى چي وښيي دا د كوم بېل الس دئ ،پيدا كوونكى ئې
بېل دئ ،د پيدايښت ماده ئې بېله ده ،له نورو په خپل
جوړښت كي ژور بېلوالى لري ،او فطور يعني تشه ،خالء،
نقص او كمى ،يعني دا چي په عالم كي كوم تش ځاى ،كوم
كمى ،د يوه داسي ضروري شي نشتوالى چي د نقص باعث
شوى ،كه هرڅومره په دې پراخ او بې انتهاء عالم كي د
كوم عيب او نقص د موندلو لپاره لټه وكړو ،هري خوا ته
سترگي وغړوو ،د دې تكل وكړو چي كوم (تفاوت) او
(فطور) ومومو ،خپلي سترگي دومره يوې خوا بلي خوا ته
وغړوو چي ستړې او ستومانه بېرته راوگرځي ،هيڅكله به
نه كوم تفاوت وموندى شي او نه فطور ،خپل مراد ته وبه
نه رسېږي او لټه به ئې بې حاصله وي.
دا آيت ښيي چي زموږ كائنات يوه داسي متحده مجموعه
ده چي ټول اجزاء ئې يو له بل سره دقيقه رابطه لري ،د
يوه شته والى د بل د بقاء سبب دئ ،هيڅ بېهوده او بې
هدفه شئ په دې پراخ عالم كي نه موندل كېږي ،هر څه سم
او دقيق پيدا شوي ،د هر څه موجوديت يوه خأل او تشه
ډكوي ،او يوه ضرورت ته ځواب وايي ،او نشتوالى ئې د
يوې تشي او خأل سبب كېږي ،هيڅ داسي څه نه شې موندلى
چي وښيي پيدايښت ئې د بېل الس او د بېلي منصوبې نتيجه
او وي ،او داسي پيدا شوى وي چي د عالم له نورو توكو
سره توپير ولري .د دې ستري او مهمي ادعاء په اهميت
او پراخو ابعادو ئې هغه وخت ښه پوهېدى شو چي د
مخلوقاتو د پيدايښت اصل ته ځير شو ،له دې ظاهري
توپيرونو لږ مخكي والړ شو ،د هر څه د جوړښت بنسټ او
بنياد ته پام وكړو ،نن د طبيعي علومو پوهانو ته
معلومه شوې چي د عالم دا بېل بېل او رنگ رنگ توكي
يوازي په ظاهر كي يو له بله توپير لري ،په اصل كي
ټول له يوه شي پيدا شوي ،كه د ماليكولونو او د هغوى
د تركيب په حد كي توپير لري ،د اتم او له اتم نه
مخكي حد كي كامالً سره ورته دي ،په حقيقت كي يو شئ ،د
يوې منصوبې له مخي ،په مختلفو شكلونو كي جوړ شوى.
دوهم -ځينو نورو مفسرينو (تفاوت) د تضاد او عيب په
معنى اخيستى او دا آيت داسي ترجمه كوي :د هللا تعالى په
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مخلوقاتو كي تضاد او عيب نه شې موندلى .په دې تعبير
كي څو اشكالونه شته:
 -1د تفاوت لفظ په اصل كي نه د تضاد په معنى دئ
او نه د عيب په معنى.
 -2كه د دغه تعبير له مخي ووايو چي په مخلوقاتو
كي توپير او تفاوت نشته ،دا تعبير له واقع سره سمون
نه خوري ،عمالً توپيرونه تر سترگو كېږي ،او كه ووايو
چي د هللا تعالى په مخلوقاتو كي تضاد او عيب نشته دا يو
گونگ تعبير دئ ،په پيدايښت كي د تضاد نشتوالى واضح
او روښانه مفهوم نه لري ،پر دې برسېره موږ د هللا تعالى
مخلوقات گورو نه د دوى پيدايښت ،موږ خو دا گورو چي
دانه د زمكي له زړه د بوټي په څېر راوټوكېږي ،او
نيالگى ترې جوړ شي ،خو زموږ سترگي دا توان نه لري چي
د بوټي د راټوكېدو او له خاوري د نيالگي د جوړېدو
څرنگوالى په خپله وگوري!!
د همدې لپاره د دې آيت دقيق تعبير هماغه لومړنى
تعبير دئ ،په دې معنى چي د هللا تعالى په مخلوقاتو كي
له دې پلوه توپير او تفاوت نه شې موندلى چي يو ئې د
يوه پيدا كوونكي د الس او بل ئې د بېل پيدا كوونكي د
ومومې ،داسي نه ده چي د دوى په
الس زېږنده او
پيدايښت كي بېالبېلي منصوبې كارول شوې وي.
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 -1او بې شكه چي آسمان د دې نړۍ مو ښايسته كړلو
په روڼو څراغونو او كړل مو (وسيله) د شيطانانو د
رټلو ،او دوى ته مو تيار كړلو د سرو لمبو عذاب.
 -3او هغوى ته چي كافر شول په خپل رب ،عذاب د
جهنم دئ او دا ورگرځېدا څومره بدمرغه!  -3چي كله
په كي گوزار شي ،له هغه به غضبناكه چيغه واوري او
هغه به شور او ځوږ كړي -8 .نږدې به وي چي وچوي له
غيظه ،چي كله كوم لښكر په كي گوزار شي ،ساتونكي
به ئې پوښتي :ستاسو خوا ته كوم نذير نه وو
راغلى؟!  -2وايي به چي هو! يو نذير خو وو راغلى،
خو موږ هغه تكذيب كړ او دا مو وويل چي نه هللا څه
نازل كړي ،او نه تاسو يئ له ستري گمراهۍ پرته بل
څه كي -11 .او وايي به :كه غوږ مو وى نيولى او
تعقل مو وى كړى ،په ټولگي د دوزخيانو كي به نه
وو -11 .نو په خپلو گناهونو به اقرار شي ،نو
نفرين د دوزخيانو دې ټولگي ته.
 -1د دې مبارك آيت څو مهم مطالب د توجه وړ دي:
الف :تر ټولو نږدې آسمان ،موږ او زموږ زمكي ته تر
ټولو نږدې آسمان ،هغه دئ چي دا ټول تر سترگو كېدونكي
ستوري ئې په خپلي غېږ كي نيولي ،دا آيت ښيي چي دا
ټول سماوي اجرام ،چي د شپې په تياره كي د ځالندو
څراغونو په څېر ځلېږي ،دا ټول د دنيا د آسمان په غېږ
كي راغونډ شوي ،نور آسمانونه تر دې بر دي او يو تر
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بل پور ته!! دا آيت د مالك الملك رب د پراخ ملك عظمت
او وسعت ښه توضيح كوي .كه دا په ملياردونو ستور
ليكي ،چي هر يو ئې په ملياردونو شمسي منظومې لري ،او
هر يو ئې دومره پراخ دئ چي له يوې ژۍ ئې تر بلي پوري
د ملياردونو نوري كلونو واټن دئ ،دا ټول تر لومړي
آسمان راالندي دي ،او نور آسمانونه تر دې بر او يو پر
بل راتاو دي ،د كائنات د پراخولي او عظمت د بيان
لپاره تر دې غوره او دقيق بيان او الفاظ نه شو
موندلى.
ب :دا ستوري چي په شپه كي راڅرگند شي او داسي
برېښي لكه د لوړ چت ځلېدونكي قنديلونه ،دا نه يوازي
زموږ آسمان ته ابهت او عظمت وركوي او د ښايست او ښكال
گاڼه ئې ده ،او يو هدف ترې همدا ښكال او ښايست وركول
دي ،بلكي پر دې سر بېره له يوې خوا د حقپالو او
حقيقت لټوونكو لپاره د هدايت روښانه مشعلونه دي او
خپل ليدونكي د هللا تعالى لوري ته هدايت كوي ،له بلي
خوا د شيطانانو د رټلو او شړلو وسيله ده ،او دا په
دوه معنى وو:
لومړى :هغه انتباه چي دا ځالنده او بې شمېره ستوري
ئې ليدونكي ته وركوي ،د رب العالمين په اړه د ټولو
شيطاني القاءاتو او وسوسو د دفع او طرد سبب كېږي،
هغه باشعور او عقلمن انسان چي د دغو ځالندو ستورو په
لېدو سره ئې حقيقت موندلى ،ځالندو ستورو د هللا تعالى په
لوري هدايت كړى ،د شياطينو له هجوم د دغو ستورو په
مرسته خوندي شوى ،او د هدايت دغو روښانه څراغونو د
ده له مخي هغه شياطين شړلي چي د الري په اوږدو كي يوه
او بل اړخ ته په كمين كي ناست ول.
دوهم :كاهنانو به د خلكو د غولولو لپاره ويل :موږ
ته د غيب له عالمه د پېريانو په الس اطالعات رارسي ،دا
پېريان كولى شي د آسمان تر كنارو ځان ورسوي ،د مالئكو
خبري واوري ،د راتلونكې زمانې له پېښو خبر شي ،او
موږ ته هغه څه ووايي چي د مالئكو ترمنځ پرې خبري
كېږي ،د دوى په مرسته موږ له غيبه خبرېږو او په دې
توانېږو چي تاسو ته ووايو :څنگه راتلونكې درته
انتظار كوي؟ له كوم حالت سره به په نږدې راتلونكي كي
مخامخ شئ؟ په دې ترتيب به ئې د غيب ويلو دكان
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پرانيستو ،ساده او كمعقله خلك به ئې په دام كي
واچول ،په څو دروغجنو خبرو به ئې وغولول ،او شكرانې
به ئې ترالسه كړې!! قرآن د دې لپاره چي د دغو ټگمارو
غيب ويونكو دكانونه وتړي ،او د دې خبيثي وني جرړي
غوڅي كړي ،وئې فرمايل :دغو ځالندو ستورو آسمان ته د
شيطانانو د تلو الر بنده كړې ،نه پرېږدي چي بر الړ شي،
د آسمان له اسرارو خبر شي ،او راشي په زمكي كي خپل
دوستان او ملگري خبر كړي.
د لومړۍ توجيه له مخي د دې آيت په پاى كي له (عذاب
السعير) د دوزخ عذاب مراد دئ ،خو د دوهمي توجيه له
مخي د شهاب ثاقب لمبې مراد دي چي شيطانان پرې رټل
كېږي.
كه څه هم په قرآن كي داسي آيتونه شته چي د دوهم
تعبير په معنى دي ،او دا مطلب افاده كوي چي شيطانان
د شهاب ثاقب په ذريعه رټل كېږي ،او دې ته نه پرېښودل
كېږي چي آسمان ته ورنږدې شي ،خو د دې لپاره چي د آيت
په سر كي د ستورو لپاره مصابيح :څراغونو لفظ كارول
شوى او ښيي چي دا ستوري د ځينو ليدونكو لپاره د الري
مشعل او څراغ په څېر دي ،دوى ته په تياره كي الر ښيي،
ً للشياطين) هم بايد دې ته ورته
نو دلته له (رجوما
مطلب مراد وي ،او د شيطاني القاءاتو او وسوسو د دفع
او طرد مطلب افاده كړي.
 :3-3هغه چي په هللا تعالى ايمان نه راوړي ،او د عالم
په پراخي غېږ كي دا بې شمېره نښي د دوى له هدايت او
الرښووني عاجز كېږي ،د لرگيو او خسو په څېر د سوزولو
وړ دي ،د دوى لپاره مناسب ځاى جهنم دئ ،نه يوازي دا
چي جهنم ورسره ښايي بلكي جهنم به هم پر دوى غصه وي،
په خپلو غضبناكو چيغو او هيبتناكو لمبو سره به د دوى
استقبال كوي.
 -8جهنم به په داسي غضبناك حالت كي دوى په خپلو لمبو
كي مني چي له ډېر قهر او غصې به نږدې وي وچوي ،د
جهنم پهره داران او ساتونكي به هم له هري دوزخي ډلي
چي يوه په بلي پسي به ورځي ،په حيرت سره پوښتنه كوي:
آيا كوم نذير نه وو درغلى؟ چا د كفر له دې بدي پايلي
نه وئ خبر كړي؟
 :11-2دوزخيان به په خپلي گناه اعتراف كوي او د
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ساتونكو فرشتو په ځواب كي به وايي:
الف :هو؛ نذير او خبردارى راكوونكى راغلى وو.
ً تكذيب كړ.
ً او قصدا
ب :خو موږ عمدا
ج :ورته ومو ويل :هللا نه كوم پيغمبر رالېږلى ،نه
وحي ،نه الرښود او الرښوونه.
د :تاسو دروغ وايئ ،الر مو وركه كړې ،غلط شوي يئ
چي زموږ په وضعيت اعتراض كوئ او پايله ئې خطرناكه
گڼئ.
هـ :كه موږ د دغو زړه سواندو بلونكو او دعوتگرانو
خبري اورېدلې وى ،خپل عقل مو كارولى وى ،او د هدايت
د مصابيحو په رڼا كي مو د حقيقت د موندلو تكل كړى
وى ،نو اوس به د دوزخيانو په ډله كي نه وو.
د دوزخيانو دا اعتراف چي موږ خپل عقل نه وو
كارولى ،په ډېر وضاحت سره ښيي چي په مخكنيو آيتونو
كي هرو مرو داسي څه ته اشاره شوې چي عقل هڅوي او د
حقيقت په لوري د عقل الرښوونه كوي ،د آسمان دا
مصابيح ،دا الرښود ځالنده ستوري همغه څه دي چي
دوزخيانو ورته اعتناء نه وه كړې ،په تعقل سره ئې د
هغوى په اړه غور نه وو كړى ،نن او د دوزخ له ليدو
وروسته اعتراف كوي چي كه پرون مو دا تعقل كړى وى نو
له دې حالت سره به نه مخامخ كېدو.










   
   



    
  

 -12بې شكه ،هغه خلك چي وېرېږي له خپل رب په پټه،
بخښنه به وي دوى ته او ستر اجر -16 .كه وينا مو
يا كړئ پټه يا څرگنده ،بې شكه هغه پوه دئ د سينو
په ټولو شته وو -14.آيا چا چي (مخلوقات دي) پيدا
كړي ،نه به (پرې) پوهېږي؟! حال دا چي دى لطيف دئ؛
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ښه باخبر.
 -12د دې آيت لپاره دوه تفسيرونه مومو:
الف :هغه چي له خپل رب وېرېږي ،په داسي حال كي چي
هغه ئې نه دئ ليدلى ،دوى د بخښني او ستر اجر مستحق
دي.
ب :چا چي د نورو له نظره پټ او په غياب كي له هللا
تعالى د وېري په سبب له گناهونو ډډه كوله ،د بخښني
او ستر اجر وړ دئ.
دې ته په پام سره چي په مخكني آيت كي د دوزخيانو
دا اعتراف راغلى چي وايي :موږ په دنيا كي تعقل ونه
كړ ،نو ځكه نن د دوزخيانو په ډله كي يو ،بايد په دې
آيت كي هغو كسانو ته اشاره شوې وي چي د مخكنۍ ډلي
برعكس ئې خپل عقل كارولى او خپل رب ئې پېژندلى ،كه
څه هم دوى هللا تعالى په خپلو سترگو نه وو ليدلى ،خو په
خپل عقل سره ئې په عالم كي د خورو نښو په رڼا كي
حقيقت موندلى او پر هللا تعالى ئې ايمان راوړى ،او د
هللا له وېري ئې له گناهونو ځان ساتلى .په دې دليل
لومړى تفسير دقيق او غوره دئ.
 -16هللا تعالى غائب مه گڼئ ،نه تاسو له ده غائب يئ او
نه هغه له تاسو ،تل له تاسو سره دئ ،په هر ځاى كي له
تاسو سره دئ ،ستاسو پټي او ښكاره خبري اوري ،ستاسو د
سينو له اسرارو خبر دئ ،هغه داسي واكمن دئ چي په خپل
پراخ ملك كي ئې هيڅ څه له نظره پټ نه دي.
 -14مگر كېدى شي د انسان عقل دا خبره ومني چي (خالق)
دي د خپل (مخلوق) له اسرارو خبر نه وي؟! دا خبره له
عقل سره سمون نه خوري چي (پيدا كوونكى) د خپلو (پيدا
كړو شيانو) له حقيقت بې خبر وي!! چا چي ته پيدا كړى
يې ،او ستا ټول استعدادونه ،ځواكونه ،مشاعر او عواطف
د ده عطيه او وديعه ده ،هغه به خو ستا د سينې له
اسرارو خبر وي او ستا د سوكه او جگ غږ وينا به اوري.
دا خبره هم د انسان له عقل سره اړخ نه لگوي چي
(پيدا كوونكى) دي خپل (پيدا كړي شيان) مهمل پرېږدي
او له پيداكولو وروسته دي هيڅ اعتناء ورته ونكړي،
مگر كېدى شي څوك كوم څه جوړ كړي خو بيا ئې ساتنه او
څارنه ونكړي؟
هللا تعالى نه يوازي پيدا كوونكى او خالق دئ او ځكه
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به نو د خپلو مخلوقاتو له اسرارو خبر وي ،بلكي هغه
(لطيف) او (خبير) هم دئ ،له دقيقو اسرارو خبر دئ ،نه
ماضي ترې پټ دئ او نه مستقبل ،د هغه چا په څېر نه دئ
چي حجابونه ،پردې او دېوالونه ئې د نفوذ ،تېرېدو او
ليدو مخه نيسي ،او د پردو تر شا اسرارو باندي پوهېدا
ورته گرانه كوي .په اسرارو د پوهېدو په ارتباط د
لطيف صفت يادول څه معنى لري ،په دې پوهېدل لږ دقت
غواړي ،موږ په مخلوقاتو كي دوه حالته گورو( :لطافت)
او (كثافت) ،يو د بل مقابل كي ،لطيف توكي داسي مومو
چي د كثيف توكيو په نسبت د زمان او مكان له قيده
ً آزاد وي او له پردو او حجابونو تېرېدا ورته
نسبتا
ً آسانه وي ،نور او حرارت ئې كولى شي په سرعت له
نسبتا
شيشې تېر شي خو هوا نه شي تېرېدى ،اوبه د بخار په
حالت كي كولى شي له ډېر واړه سوري تېري شي ،خو كله
چي د مايع او انجماد په حالت كي وي نو تېرېدل ورته
گران شي ،هر څومره چي د طبيعت توكي او اشياء د تكاثف
او تراكم له حالته د لطافت حالت ته تغيير مومي ،له
حجابونو او پردو نفوذ ورته تر مخكي آسانه شي ،ساينس
وايي چي كله ماده په انرژي بدله شي اليتناهي شي ،د
مكان او زمان له قيده آزاده شي او د هر ځاى شي ،او
هيڅ څه ئې مخي ته نه شي خنډ كېدى.
د دې آيت لپاره يوه بله ترجمه هم شوې او هغه دا
چي :آيا هغه څه به نه پېژني چي پيدا كړي ئې دي؟ كه
څه هم دا ژباړه له مخكنۍ د مفهوم او مقصد له مخي څه
خاص توپير نه لري خو په دې كي (من) د (ما) په معنى
اخيستل شوى او (من خلق) د دې په ځاى چي داسي ترجمه
شي( :هغه ذات چي پيدا كړي ئې دي) ،داسي ترجمه شوى
(هغه څه چي پيدا ئې كړل) ،حال دا چي په مخكنۍ ترجمه
كي (من) او (ما) په خپله اصلي معنى كي نيول شوي.
گمان مه كوئ چي دلته په هر څه د هللا تعالى علم او په
ټولو پټو او ښكاره خبرو پوهېدا ،او د هللا تعالى د لطيف
او خبير صفات يوازي د دې لپاره ذكر شوي چي مخاطب ته
ووايي :ته د هللا تعالى تر دقيق او دائمي مراقبت او
څارني الندي يې ،هيڅ پټ او ښكاره عمل دي ترې پټ نه
ً خبر دئ ،او سزا به ئې دركوي،
دئ ،له هر څه دي دقيقا
بلكي پر دې سربېره يو بل اساسي او مهم مطلب بيانول
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ترې مراد دئ او هغه دا چي مخاطب په دې پوه كړي چي ته
تل د خ پل رحمان او مهربان رب د لطف او مرحمت تر نظر
الندي يې ،مهمل دي نه پرېږدي ،او يوه شېبه دي له خپلي
پام لرني ،رعايت او توجه نه محروموي .ستا د زړه
خبري ،ټيټ او لوړ غږ دي اوري ،ستا له اړتياوو خبر
دئ ،ستا د زړه غوښتنو ته ځواب وايي ،او ستا اړتياوي
پوره كوي ،تل د ده د لطف او رعايت تر وزر الندي يې.
له وروستيو آيتونو په صراحت سره معلومېږي چي دلته
همدا مطلب مخاطب ته تفهيمول او د همدې باور القاء
مراد ده.















   
   




    


 






   




 
 -11دى خو هغه ذات دئ چي دا زمكه ئې كړه تاسو ته
تابع ،نو په اوږو ئې وگرځئ او د ده له روزۍ
وخورئ ،او بياپاڅون (له گور) د ده په لور دئ-13.
آيا خوندي يئ له هغه چي آسمان كي دئ ،له دې چي په
زمكي كي مو ښخ كړي چي ناڅاپه به بيا خوځي؟ -13
آيا خوندي يئ له هغه چي آسمان كي دئ ،له دې چي
تيږي وروونكې يوه سيلۍ درباندي راولي ،هله به بيا
پوه شئ چي څنگه دئ انذار مي؟  -18او بې شكه چي تر
دوى مخكنيو هم انكار وكړ ،نو (وگوره چي) څنگه وو
انكار مي؟
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 -11هغه ذات چي دا زمكه ئې ستاسو خدمت كي گمارلې،
درته رام ،منقاد او مسخر شوې ،داسي چي پر اوږو ئې
گرځئ ،او هغه ذات چي دا زمكه ئې ستاسو د رزق او روزي
د تأمين وسيله گرځولې ،هماغه ستاسو لطيف او خبير
پالونكى رب دئ ،هماغه چي ستاسو اړتياوو ته ځواب وايي
او خپل دائمي رعايت او عنايت ئې ستاسو په حال شامل
كړى.
د آيت د وروستي شطر (و اليه النشور) په اړه د درنو
مفسرينو تر منځ دوه رأيي مومو:
الف :په پاى كي به له خپلو قبرونو راوځئ او د هللا
تعالى په لوري به درومئ.
ب :په زمكي كي نشور هللا تعالى ته راجع كېږي ،يعني
هر څه چي د زمكي پر سر گورئ چي راژوندي شي ،او په
زمكه خواره او منتشر شي ،كه دا دانه او مېوه ده ،كه
بوټي او وني دي ،او كه حيوان او انسان دئ ،ټول هللا
تعالى پيدا كړي ،هر نشور د هللا تعالى له لوري دئ.
كه په ټول اړوند كالم كي د دې شطر موقعيت او له
مخكي وروسته سره ئې ارتباط ته ځير شو ،ډېر ژر په دې
پوهېدى شو چي دوهمه توجيه هم دقيق ده او هم له ټول
كالم سره سمون خوري ،هيڅ داسي دليل نشته چي په دې آيت
ً چي گورو
كي نشور د مجدد بعثت په معنى ونيسو ،مخصوصا
قرآن ډېر ځله د ژوندون او خوځښت په معنى كارولى ،لكه
چي فرمايي:
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الفرقان74 :
او دى هماغه ذات دئ چي شپه ئې درته پوښاك ،خوب ئې
دمه ،او ورځ ئې د پاڅون او خوځښت مهال گرځولې.
په دې تعبير د ( )11آيت معنى داسي كېږي :هغه ذات
چي زمكه ئې درته مسخر كړې ،داسي چي تاسو ئې پر اوږو
گرځئ ،هغه چي تاسو ته له زمكي روزي دركوي ،هماغه
ستاسو لطيف او خبير پالونكى رب دئ چي ستاسو او د
زمكي پر سر د هر څه نشور ده ته راجع كېږي.
 -13په دې مبارك آيت كي چي د قرآن يو بل علمي اعجاز
زموږ مخي ته اېښودل شوى :څو اساسي مطالبو ته اشاره
شوې:
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الف :مگر گمان كوئ دا آواره زمكه چي تاسو ته ئې پر
خپلو اوږو ځاى دركړى ،او ستاسو د رزق او روزي د
تأمين وسيله ده ،همداسي به د تل لپاره ستاسو په خدمت
كي وي او دا اوسنى حالت ئې تلپاته ،مستمر او ثابت دئ
او هيڅكله به تغيير په كي نه راځي؟ مگر له دې هيڅ
وېره نه لرئ چي د عالم ټولواك رب له بره دا فرمان
صادر كړي چي د زمكي دا آرام او ډاډمن حالت بدل كړي،
داسي چي نه نور ستاسو په خدمت كي وي ،نه تاسو پر
خپلو اوږو يوسي ،او نه رزق او روزي دركړي ،بلكي
برعكس ستاسو په هديرې بدله شي ،تاسو تر خاورو الندي
كړي ،سخته خوځېدا او لړزېدا ئې په خپلو سترگو
وگورئ؟!! څه شي ډاډه كړي يئ؟ څه شي د داسي حالت له
راتلو مطمئن كړي يئ؟ د دې كاذب ډاډ او اطمئنان لپاره
څه دليل لرئ؟
ب :په دې آيت كي خسف :د زمكي كښېناستل او ننوتل له
(لړزېدا او خوځېدا) سره يو ځاى ذكر شوى ،د بيان
اسلوب داسي دئ چي ښيي كه د زمكي كومي برخي كي خسف
رامنځته شي نو لړزېدا به ورپسې وي ،او دا هماغه خبره
ده چي ساينس ئې نن د زمكي د زلزلو د الملونو په اړه
كوي.
علمي تحقيقات ښيي چي د زلزلې يو اساسي سبب خسف
دئ ،وايي چي د زمكي منځنۍ برخه ،د سختي تودوخي له
كبله د خوټېدو په حالت كي ده او هر څه ئې ويلي او
ذوب شوي دي ،دا توده او ويلي برخه په كلك پوټكي چي
كلكي ډبري ته ورته دئ ،احاطه شوې ،د زمكي پورتنۍ
خاورينه برخه د همدې ډبرين پوټكي په ذريعه له منځنۍ
برخي بېله شوې ،كله چي دا ډبرين پوټكى د زمكي په
كومي برخي كي ،د برني يا داخلي فشار او د نورو
عواملو په نتيجه كي مات شي ،او د زمكي هماغه برخه د
مذاب او ويلي موادو د پاسه واقع شي ،هلته زلزلې پيل
شي.
كوم مطلب چي په دې آيت كي د خسف او زلزلې په اړه
ويل شوى ،يوازي په تېري پېړۍ كي او له ژورو څېړنو او
تحقيقاتو وروسته انسان ته معلوم شو.
 -13آيا داسي گمان كوئ چي د زمكي بادونه به تل
همداسي نرم نرم او ماليم وي ،تاسو ته په زړه پوري،
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هيڅكله به ستاسو د انتظار او زعم خالف تبديلي په كي
نه راځي؟ دا مو په خيال كي نه گرځي چي د زمكي او
آسمانونو مالك رب د دې نرم او ماليم باد په ځاى داسي
تونده سيلۍ درباندي راولېږي چي هر څه رانسكور كړي او
تيږي درباندي ووروي او لوى لوى ښارونه مو د شگو تر
غونډيو الندي ښخ كړي؟! د دې خاطئ او غلطي انگېرني
لپاره څه دليل لرئ؟ څه شي ډاډه كړي يئ چي د زمكي او
آسمانونو ټولواك رب به هيڅكله داسي پرېكړه نه كوي؟
په 13 ،11او  13آيتونو كي دوه مطالب مزيد دقت غواړي:
الف :دا آيتونه د زمكي د تسخير څرنگوالى مزيد
توضيح كوي ،په  14آيت كي دا مطلب په اختصار سره
راغلى خو دلته ئې الزيات وضاحت شوى ،چي خالصه ئې داسي
ده :هللا تعالى دا زمكه تاسو ته رام او مسخره كړې ،داسي
چي ستاسو گامونه په خپلو اوږو قبلوي ،نه په كي
خوځېدا او لړزېدا چي ستاسو د وېري او اضطراب باعث شي
او نه خسف چي تاسو تر خاورو الندي ښخ كړي او نه توندي
سيلۍ چي تيږي درباندي ووروي ،بادونه ئې ماليم او روح
پالونكي ،خوځښت ئې داسي چي تاسو ئې احساسولى هم نه
شئ ،جاذبه ئې دومره چي تاسو ئې فشار نه شئ درك كولى،
هوا ئې معتدله او په زړه پوري ،نه ډېره گرمه او توده
چي ژوند مو له گواښ سره مخامخ كړي او نه دومره سړه
چي تحمل ئې درته گران وي ،سطح ئې نرمه ،د استفادې وړ
او كر كښت ته تياره ،نه د ډبري په څېر كلكه او نه د
شگي او خټي په څېر چي خوځښت په كي گران وي.
ب :ځينو درنو مفسرينو د(من في السماء) په تركيب
كي ،د (من) كلمه هللا تعالى ته راجع كوي او ځيني نور ئې
مالئكو ته ،لومړۍ ډله په دې عقېدې ده چي (من) د دې
لپاره هللا تعالى ته راجع ده چي د زمكي د خسف كېدو او د
توندو سيليو امر هللا تعالى صادروي نه فرشتې ،دوهمه ډله
په دې باور ده چي (من) په دې دليل فرشتو ته راجع دئ
چي دوى د الهي فرامينو د اجراء دنده ترسره كوي،
دوهمه ډله دا خبره د دې لپاره كوي چي وايي هللا تعالى
له (مكان) بې نياز دئ ،كه د لومړۍ ډلي توجيه صحيح
وگڼو او (من) د هللا تعالى په معنى واخلو نو په دې سره
هللا تعالى ته محدود مكان ثابتوو او آسمان ئې مكان
گڼو!! حال دا چي آسمان د هللا تعالى مخلوق دئ ،محدود
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دئ ،او د هللا تعالى مكان نه شي كېدى!!
د دې ډلي استدالل په ظاهر كي سم برېښي ،خو په ډېرو
دالئلو ضعيف دئ:
لومړى :دې ته ورته آيتونه په قرآن كي ډېر زيات
راغلي چي د دې ډلي توجيه ئې له توضيح او تشريح عاجزه
ده ،هغه آيتونه چي داسي مطالب په كي راغلي لكه (ثم
استوى على العرش ،وهو معكم اين ماكنتم ،ما من نجوى
ثالثة اال هو رابعهم و الخمسة اال هو سادسهم ،و نحن اقرب
اليه منكم ولكن التبصرون… ) او امثال ئې ،ټول  11او
 13آيتونو ته ورته دي ،كه هللا تعالى په استوى على
العرش ،معيت او قرب سره په كوم خاص مكان پوري نه
محدودېږي ،او په دې ډول آيتونو كي راغلي ضماير له هللا
تعالى پرته بل چا ته نه راجع كوو ،نو دا دليل د منلو
وړ نه دئ چي كه دلته (من) د هللا تعالى په معنى واخلو
نو په دې سره هللا تعالى ته محدود مكان ثابتوو او آسمان
ئې مكان گڼو!!
دوهم :په دې آيتونو كي د بحث موضوع د هللا تعالى
لپاره د مكان د اثبات يا عدم اثبات موضوع نه ده،
بلكي د دې غلطي انگېرني تصحيح ئې د بحث موضوع ده چي
ځيني د زمكي موجود وضعيت تلپاته گڼي او گمان كوي چي
د زمكي اوسنى وضعيت او بدلونونه ئې طبيعي ،ثابت او
دائمي دي ،تل به انسان ته مسخر او د ده په خدمت كي
وي او هيڅكله به د انسان د خوښي خالف تبديلي په كي نه
راځي!! د دې آيتونو په ترڅ كي دې خلكو ته ويل شوي چي
آيا د دې عالم هغه ټولواك مو هېر كړى چي هر څه ئې د
ده د واكمنۍ تر عرش الندي دي ،آيا له دې نه وېرېږئ چي
له بره د زمكي د خسف او د توندو سيليو د رالېږلو
پرېكړه وكړي ،په زمكه كي مو ښخ كړي او د شگو تر
غونډيو الندي مو دفن كړي!!؟
درېيم :مخكني او وروستي آيتونه په څرگنده توگه ښيي
چي په دغو دواړو آيتونو كي ضمير هللا تعالى ته راجع دئ
نه فرشتو ته.
د آيت له دې فقرې (فستعلمون كيف نذير :ژر به پوه
شئ چي زما انذار او خبردارى وركول څنگه دئ؟)
معلومېږي چي دا انذار به ډېر ژر تحقق مومي ،او په
نږدې راتلونكي كي او تر قيامته مخكي به د زلزلو او
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توندو سيليو شاهد وو ،ښايي دا آيت د هغو احاديثو
منشأ وي چي له قيامت نه مخكي د خسف ،زلزلو او سيليو
خبر وركوي.
 -18كه د عالم د مشهود كتاب نښي او آيتونه ستاسو د
الرښووني لپاره كافي نه وي ،او ستاسو كمزورى عقل د
هغو اشارو له درك او پوهېدو عاجز دئ چي دا آيتونه او
نښي ئې په جگ غږ اعالنوي ،نو تاريخ ته رجوع وكړئ او د
هغو امتونو بد برخليك مطالعه كړئ چي دا حقائق ئې
دروغ گڼلي ،وگورئ چي له كومو خطرناكو پايلو سره
مخامخ شول .دوى زما آيتونه تكذيب كړل او زما له عذاب
ئې انكار وكړ ،او ما د دوى عملونه كركجن او منكَر
وگڼل او له منلو مې انكار وكړ ،وگورئ چي زما د انكار
پايله او عاقبت څنگه وو ؟!
(نكير) په اصل كي (نكيرى) وو ،هماغسي لكه (نذير)
چي په مخكني آيت كي (نذيرى) وو او نسبتي (ياء) په
دواړو كي حذف شوې او د كلمې په پاى كي كسره ئې په
ځاى راغلې ،او مراد ئې يا دا دئ چي هللا تعالى د دوى
عملونه منكَر او كركجن وگڼل ،يا دا چي د دغو عملونو
له قبلولو ئې انكار وكړ ،او يا دا چي دوى ئې په داسي
عذاب اخته كړل چي حالت او څېره ئې كامالً وربدله كړه
او له پېژندو ئې وايستله.




  
   




















   

 -12مگر نه ئې دي ليدلي پورته له خپل سر دغه
مرغان ،چي كله خالص وزري شي او كله ئې راغونډ كړي،
نه ئې ساتي له رحمن خداى پرته بل څوك ،بې شكه چي
هغه خو نظر ساتى دئ پر هر څه -21.له رحمن خداى
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پرته څوك دئ چي مو فوځ وي ،مالتړ مو وكړي؟ كافران
فقط (پرېوتي) دي دوكې كي.
 -12چا دا مرغان داسي پيدا كړي چي په ډېره آسانۍ د
زمكي له جاذبې ځان آزاد كړي او په فضاء كي والوزي؟
چا د دوى وزرونو ته دا ځواك او توان وركړى چي د خپلو
نازكو نازكو بڼكو په مرسته د دوى د تنې دروند پېټى
تر لرو لرو ځايونو انتقال كړي؟ مگر له رحمان خداى
پرته داسي څوك مومئ چي د مرغانو په پيدايښت كي ئې څه
ونډه وي؟ چا مرغانو ته دا ښايسته ښايسته رنگونه
وركړي؟ چا دا ښكلي او له نازكو بڼكو جوړ شوي وزرونه
وركړي؟ چا داسي پيدا كړي چي دوى كولى شي په دغو
نازكو وزرو سره تېز او توند والوزي او لري لري فاصلې
طى كړي؟ په عالم كي دا سنن چا اېښي چي مرغانو ته ئې
الوت ممكن كړى؟ آيا له هللا تعالى پرته بل څوك په نظر
درځي؟
د دې مبارك آيت د وروستۍ فقرې په اړه دوه ټكي په
پام كي ولرئ:
الف( :إنه بكل شى بصير :او بې شكه چي دى په هر څه
بصير دئ) يعني د هر څه مراقبت او څارنه كوي ،لكه
څنگه چي مرغانو ته په آسمان كي د الوتو توفيق وركوي،
حفاظت ئې كوي ،د خپل رعايت تر نظر الندي ئې ساتي،
همداراز هرڅه د ده تر رعايت او عنايت الندي دي.
ب :له دې فقرې معلومېږي چي په 16او  14آيتونو كي
هم له (عليم بذات الصدور) او له (لطيف خبير) مراد دا
دئ چي خپل مخاطب ته دا خبره وكړي :ته تل د خپل رحمان
او مهربان رب د لطف او مرحمت تر نظر الندي يې ،مهمل
دي نه پرېږدي ،او يوه شېبه دي له خپلي پاملرني،
رعايت او توجه نه محروموي .ستا د زړه خبري ،ټيټ او
لوړ غږ دي اوري ،ستا له اړتياوو خبر دئ ،ستا د زړه
غوښتنو ته ځواب وايي ،او ستا اړتياوي پوره كوي ،تل د
ده د لطف او رعايت تر وزر الندي يې.
 -21د دې آيت د لومړۍ فقرې په شرح كي د مفسرينو څو
رأيي زموږ مخي ته راځي:
الف :هغه څوك دئ چي ستاسو فوځ او لښكر شي او د هللا
تعالى په مقابل كي مو مرسته وكړى شي؟
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ب :دا ستاسو فوځونه او لښكري څه كاره دي چي د هللا
تعالى په وړاندي به ستاسو مرسته وكولى شي؟
دا دواړه رأيي په دې دليل كمزورې دي چي اوالً د
الفاظو دقيقه او اصلي معنى له پامه غورځول شوې او د
(من دون الرحمن) استثناء داسي ترجمه شوې :د خداى په
ً دا
ً غير دقيق ژباړه ده .او ثانيا
مقابل كي ،چي قطعا
تعبير له مخكنيو او وروستنيو آيتونو او د آيت له
سياق و سباق سره هيڅ سمون نه خوري.
ج :له هللا تعالى پرته بل څوك داسي دئ چي ستاسو لښكر
وي او مرسته مو وكړي؟
د دې درېيم تعبير د صحت او سموالي لپاره دا دالئل
لرو:
الف :د الفاظو دقيقه او محتاطانه معنى همدا ده.
ب :په ډېر وضاحت سره گورو چي په مخكنيو او
وروستنيو آيتونو كي د بحث موضوع د هللا تعالى د رعايت
او څارني څرنگوالى بيانول دي ،د آيتونو تر منځ
يووالى او همغږي دا تقاضا كوي چي په دې آيت كي به هم
د همدې موضوع په ارتباط خبره شوې وي ،يعني لكه څنگه
چي هللا تعالى په آسمان كي د الوتونكو مرغانو ساتنه او
حفاظت كوي او د الوتو توان او توفيق ئې د هللا تعالى له
لوري دئ ،تاسو هم په خپل هر كار كي ،د زمكي پر سر هر
خوځښت كي ،د رزق او روزي راپيدا كولو هري هڅي كي د هللا
تعالى د توفيق او مرستي مرهون يئ ،له رحمان خداى
پرته داسي څوك نه شئ موندلى چي دا توفيق دركړي او د
يوه مطيع فوځ په څېر مو د كارونو په ترسره كولو كي
مرسته وكړي.
څوك چي دا حقيقت نه مني او انكار كوي ،په حقيقت
كي دوكه شوى ،دا غلط گمان ئې په زړه او دماغ سيورى
غوړولى چي د دوى ځواكونه ،استعدادونه او وړتياوي د
دوى ذاتي خصوصيات او ځانگړتياوي دي ،په خپله ئې
ترالسه كړې ،او د هللا تعالى له لوري پېرزوينه او عنايت
ئې نه گڼي ،او په دې باور نه لري چي د هر كار توفيق
ئې د هللا تعالى له لوري دئ!! دا غولېدلي كسان دې ته هم
متوجه نه دي چي هر سهار ئې څوك له هغه خوبه راويښوي
چي مرگ ته ورته دئ ،دا څوك دئ چي په دې خوب سره ئې
ده ته نشاط ورپه برخه كړ ،د نورو كارونو لپاره ئې
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تيار كړى او د پرون ورځي مصرف شوى ځواك او توان ئې
ورته جبران كړى؟ دې ته هم پام نه كوي چي د ده د وجود
ډېري برخي او ډېر مهم غړي په خپله او د ده له سيطرې
او تسلطه آزاد په خپل خپل كار بوخت دي ،زړه ،دماغ،
اعصاب او د وجود سلول سلول ئې د فطري الهي منصوبې
مطابق خپل خپل كار كوي ،پرته له دې چي له انسان
اجازه ترالسه كړي ،انسان هيڅ تسلط پرې نه لري ،د خوب
او ويښي سويچونه ئې هم په خپل الس كي نه دي ،د دې
پرېكړه د انسان له اختيار او واكه بهر د ده دماغ
كوي ،كه د انسان د غړيو هره برخه خپل كار متوقف كړي،
نو انسان ئې د بېرته فعالولو توان نه لري او هيڅ
داسي څوك نه شي موندلى چي په دې كار كي ئې مرسته
وكولى شي .دې ته مو بايد پام وي چي دلته د لښكر او
فوځ په ذكر كولو سره يوه ډېر ظريف ټكي ته اشاره شوې
او هغه دا چي :كه د هللا تعالى مرسته نه وي نو انسان د
هغو كارونو د ترسره كولو لپاره هم يوه لوى لښكر ته
ضرورت لري چي اوس ئې د هللا تعالى په حكم سره د ده د
وجود دا ټول غړي ورته كوي!! كوم كار چي د انسان
لپاره د ده سترگي هره شېبه كوي ،يوه ډېره مجهزه
سټوديو چي پرمختللې كامرې او مجرب عكاسان او فيلم
جوړوونكي ولري نه شي ورته كولى .د ټول عمر ليدلې
صحنې او مناظر ورته ثبتوي ،او په حافظه كي ئې ورته
ً او له څه
ساتي ،كومه شېبه چي وغواړي مخي ته ئې فورا
ځنډ پرته راحاضر كړي ،شل دېرش كاله مخكي ئې يوه
منظره ليدلې ،يوه معمولي اشاره هغه منظره ورپه ياد
كړي ،هر څه ئې مخي ته راشي ،انځور ئې ،رنگونه ئې،
غږونه ئې ،يخه او توده هوا ئې ،له دې منظرې چي هغه
وخت ده ته كوم احساس راپيدا شوى وو ،دا ټول ئې د
سترگو په وړاندي مجسم شي ،پوهېږې چي كه دا كار كوم
عكاس درته كولى ،نو هغه به څومره امكاناتو ،وسائلو
او همكارانو ته ضرورت درلود؟!! همدا راز دا ستاسو
غوږونه هره ورځ دومره كار درته كوي چي ډېر كسان ئې
له كولو عاجز دي ،ته په خپل ژوند كي ډېر غږونه اورې،
هر يو ئې پېژنې ،له بله ئې توپير كولى شې ،كه يو څوك
لس كاله وروسته په ټيلفون درته زنگ ووهي ،د غږ په
اورېدو سره ئې پېژنې ،كه دا كار دي په بل چا كولى،
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غږونه ئې درته ثبتولى ،او د اورېدو په وخت كي ئې
درته ويلى چي دا د چا غږ دئ ،نو ماته ووايه چي د دې
كار لپاره دي څومره كسانو او څومره وسائلو او
امكاناتو ته ضرورت وو؟ ستا زړه ټول عمر لگيا وي،
خوځېږي ،دربېږي او ستا د وجود ټولو برخو ته وينه
رسوي ،او بل هر غړى دې ته ورته دئ ،دا ټول كارونه يو
لوى لښكر نه شي درته كولى.












   






   




  




    
 -21هغه به څوك وي چي روزي دركړي ،كه دى خپله
روزي وسپموي؟! بلكي دوى ټينگار كوي ،سركښۍ كي او
په تېښتي كي (له حق) -22.آيا څوك چي پړمخ درومي
سم روان دئ ،او كه هغه چي په سمه الر نېغ درومي؟
 -26ووايه :دى هماغه ذات دئ چي تاسو ته ئې وده
دركړه ،او غوږ ،سترگي او زړونه ئې درته جوړ كړل،
ډېره لږه ده ستاسو مننه!!
 -21كه رحمان خداى خپله روزي درنه وسپموي ،لمر ته
امر وكړي چي نور خپله ځال بنده كړه ،مه زمكي ته رڼا
وركوه او مه تودوخه ،آسمان ته ووايي چي نور نو مه
باران وروه او مه واوره ،بادونو ته امر وكړي چي نور
مه خوځېږئ ،او زمكي ته ووايي چي نور نو خپله دانه او
مېوه مه راټوكوه ،آيا داسي څوك مومئ چي ستاسو مرسته
وكړي او روزي دركړي؟! څومره لجوج او سركښ دئ هغه څوك
چي له دې حقيقت انكار كوي!! كافران په لجاجت سره د
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دې حقيقت له منلو سركښي كوي او له حق تښتي.
 -22د دې آيت په اړه څو توجيه په تفاسيرو كي مومو:
الف :ځيني په دې باور دي چي په دې آيت كي بې
ايمان انسان او لجوج او مغرور كافر له هغه چا سره
تشبيه شوى چي پړمخى ،په څلورو ،يا په سينه پروت
درومي ،چي نه الر سمه ليدى شي ،نه ځان سم سمبالوى شي،
نه خنډونه او لوړي ژوري ليدى شي ،نه سم او چټك گام
اخيستى شي ،خو مؤمنان له هغه چا سره تشبيه شوي چي په
آواره ،مستقيمه او صفا الر ،په سرعت ،قدرت او هوښيارۍ
سره گام اخلي.
ً على وجهه :پر
ب :ځيني نور وايي چي مراد له (مكبا
خپل مخ نسكور) دا دئ چي كافر د حيوان په څېر سر
ښكته ،پرته له دې چي سترگي وغړوي ،هر څه ته په غور
او دقت سره وگوري ،پند او عبرت واخلي ،مخكي درومي،
الر ترې وركه شي ،په هر گام كي ئې پښه له مانع سره
تصادم كوي او پړ مخى پرېوځي.
ج :ځيني نور په دې عقېده دي چي مراد ئې د كافرانو
دا حالت بيانول دي چي يوازي خپل ځان ته ئې پام وي،
له بل هر څه غافل ،نو ځكه د سمي الري له پېژندو عاجز
وي.
كه دا آيت په مستقله توگه او له نورو آيتونو سره
له ارتباط او تړاو پرته وڅېړل شي نو كولى شو چي
مخكنۍ هره توجيه ومنو ،خو دا تعبيرات له دې عاجز دي
چي د دې آيت ارتباط له مخكنيو او وروستنيو آيتونو
سره توضيح كړي ،د دې آيت دقيق تفسير دا دئ :ستاسو
ټول استعدادونه هللا تعالى دركړي ،هر يو ئې د خاص كار
لپاره ،پښې د تگ لپاره ،سترگي د ليدو لپاره ،غوږونه
د اورېدو لپاره ،او ...دا استعدادونه په هغه صورت كي
ستاسو مرسته كولى شي چي په فطري او طبيعي توگه او
همغسي چي هللا تعالى مقرر كړي ترې كار واخيستى شي ،خو
كه دا فطري الهي سنن مراعات نه شي ،دا غړي د انسان
مرسته نه شي كولى ،دلته انسان ته ويل شوي :راشه
وگوره چي دغو الهي سننو ته د پام نه كولو په سبب
انسان له كوم عاقبت سره مخامخ كېږي!! وگوره چي له
الهي سننو د سرغړاوي پايله څنگه ده؟ هغه څوك په پام
كي ونيسه چي د پښو په ځاى پر مخ پرېوتى درومي ،د
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لوري له پېژندو او د لوړو او ژورو له ليدو عاجز وي،
كه غږونه اورېدى شي خو په دې پوهېدا ورته گرانه وي
چي د غږ منبع او استقامت په كوم لوري دئ ،ووايئ :دا
به خپله الر سمه ومومي او هدف ته به سم ورسېږي كه هغه
چي په والړه ،په مستقيمه الر ،او په داسي حال كي چي
پښې د تگ لپاره ،سترگي د ليدو لپاره او غوږونه د
اورېدو لپاره كاروي او له خپلو استعداونو د الهي
سننو مطابق كار اخلي؟
دا تعبير نه يوازي دقيق دئ بلكي په دې سره د دې
او نورو آيتونو تر منځ ژور يووالى او همغږي
راڅرگندوي ،او دا مطلب افاده كوي چي كه هللا تعالى
ستاسو مرسته ونكړي ،د كار توفيق درنكړي ،خپل رزق
درنه وسپموي ،او كه هغه استعدادونه چي ده دركړي
همغسي چي ده مقرر كړي ونه كارول شي ،څوك داسي مومئ
چي ستاسو مرسته وكړى شي ،د كارونو توفيق دركړى شي،
رزق او روزي دركړي او په سمه الر مو هدايت كړي؟
 -26ستاسو پيدا كوونكى هللا تعالى دئ ،هغه په دې بڼي كي
پيدا كړي يئ ،هغه سترگي ،غوږونه او زړونه دركړي،
ستاسو ټول استعدادونه د ده له لوري دي ،ټول د ده په
اراده ستاسو په خدمت كي گمارل شوي ،خو تاسو د دغو
ټولو پېرزوينو او نعمتونو په وړاندي څومره ناشكره او
بې پاسه يئ؟!!

   






   




   













   
 
 -24ووايه :دى خو هغه ذات دئ چي په زمكه ئې خواره
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كړئ ،او ورغونډ به كړى شئ ده ته -21 .او وايي :نو
دا وعده به كله وي ،كه تاسو وئ رښتيني؟ -23
ووايه :دا علم خو يوازي له هللا سره دئ ،او زه خو له
څرگند نذيره پرته بل څه نه يم -23 .نو كله چي ئې
وگوري نږدې ،سپېره به شي مخونه د هغوى چي كافران
شول ،او به ويل شي :دا دئ هغه څه چي غوښتنه ئې
كړه تاسو.
لوري

 :23-24دا مبارك آيتونه چي د هللا تعالى په
ورگرځېدا توضيح كوي دا الرښووني زموږ مخي ته ږدي:
الف :تاسو هغه ذات پيدا كړي او په زمكي كي ئې
خواره كړي يئ چي ستاسو رب دئ او بېرته ورگرځېدا مو د
ده په لوري ده.
ب :هغه چي له قيامت ،بيا ژوندون او د هللا په لوري له
ورگرځېدو منكر دي وايي :كه د قيامت په اړه ستاسو
وينا او ادعاء رښتيا وى نو ولي تر اوسه نه دئ راغلى؟
تل ځيني خلك راپورته شوي او د قيامت د راتلو خبره ئې
كړې او موږ ئې ترې وېرولي يو ،خو تر اوسه د دوى خبره
رښتيا نه شوه!! كه ستاسو ادعاء رښتينې وي نو موږ ته
ووايئ چي كله به راځي؟ د راتلو دقيقه نېټه ئې
راوښيئ!! دوى د قيامت په راتلو كي ځنډ د دې دليل گڼي
چي قيامت نشته!!
ج :رسول هللا ﹽ مكلف شوى چي د دوى په ځواب كي ووايي:
د قيامت اړوند علم او دا چي كله به راځي يوازي له هللا
تعالى سره دئ ،له ده پرته هيڅوك پرې نه پوهېږي .زما
دنده دا نه ده چي تاسو ته ووايم د قيامت د رارسېدو
نېټه كومه ده ،زما مأموريت فقط دا دئ چي تاسو ته د
هغي ورځي له رارسېدو په څرگندو او واضح الفاظو
خبردارى دركړم.
د :كله چي د قيامت منكران ،دا هيبتناكه ورځ ،په
ناڅاپي توگه ،او د خپل انتظار او تصور خالف ،د
رارسېدو په حال كي وگوري ،داسي وېره به پرې راشي چي
آثار به ئې د دوى په سپېرو او هيبت وهلو څېرو كي له
ورايه برېښي .ورته وبه ويل شي :دا ده هغه ورځ چي
تاسو ئې غوښتننه كوله ،هماغه چي د پيغمبرانو عليهم
السالم د خبرداري په ځواب كي به مو ويل :كه دا ورځ

66پلوشې
د قرآن
الملك

رښتيا وي ،ولي نه راځي؟ ولي ځنډېږي؟




   



































 -28ووايه :آيا پوهېږئ چي كه هللا ما او هغه چي له
ما سره دي هالك كړي يا پر موږ رحم وكړي ،نو څوك به
كافرانو ته له دردناك عذاب پناه وركوي؟ -22
ووايه :دى هماغه رحمان ذات دئ چي ايمان مو پرې
راوړى ،او توكل مو پرې كړى ،ژر به پوه شئ چي څوك
په څرگند ضاللت كي دئ؟  -61ووايه :آيا پوهېږئ چي
كه اوبه مو (په زمكه كي) ننوځي ،نو څوك به رواني
اوبه درته راولي؟
 :61-28په دې مباركو آيتونو كي څو ظريف نقاط زموږ
توجه جلبوي:
الف :دا آيتونه بايد هغه وخت نازل شوي وي چي د
پيغمبر عليه السالم د دعوت لمنه خوره شوې ،د قريشو
سردارانو ته دا احساس راپيدا شوى چي دې تحريك د دوى
اقتدار له جدي گواښ سره مخامخ كړى ،دا تمنا ئې په
زړه كي راوالړه شوې چي اى كاش پيغمبر عليه السالم او
ملگري ئې هالك شي او د دې پاڅون له شره وژغورل شو چي
په قريشو كي ئې اختالفات راوالړ كړي!! د دوى د دغي
تمنا او هيلي په ځواب كي هللا تعالى فرمايي :دوى ته
ووايه :كه ستاسو دا تمنا ترسره شي ،هللا تعالى ما او
زما ياران هالك كړي ،او يا د دې تمنا خالف د خپل رحمت
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او پېرزويني سيورى پر موږ وغوړوي ،كافرانو ته به ئې
څه گټه ورسېږي؟ څوك به دوى د هللا تعالى له عذاب ژغوري؟
په كار خو دا ده چي تاسو زموږ د مرگ د تمنا په ځاى د
خپلي ژغورني او د كفر له بدو پايلو د نجات الري
ولټوئ!!
ب :موږ په مهربان رب ايمان راوړى ،په هغه مو توكل
كړى ،ستاسو د مخالفتونو پروا نه كوو ،ستاسو د هغو
هڅو په وړاندي هللا تعالى ته پناه وړو چي زموږ د وركي
او ختمولو لپاره مو پيل كړې ،ځان مو هللا تعالى ته
سپارلى او هغه مو ځان ته وكيل او كفيل گرځولى.
ج :ډېر ژر به تاسو ته معلومه شي چي چا سمه الر وركه
كړې وه او په ښكاره بې الريتوب كي وو.
د :تاسو هغه رب ته رابلو چي د ټول عالم پالونكى او
ټولواك دئ ،ستاسو رزق او روزي د ده په واك كي ده،
هماغه چي كه اوبه ،دا د ژوند اساسي تومنه ،درنه
وسپموي ،په زمكي كي ئې ژوري ننباسي ،داسي څوك به ونه
مومئ چي ستاسو مرسته وكړى شي او رواني اوبه درته
راولي.
هـ :لكه څنگه چي د سورې لومړى او وروستى آيت په
ډېر صراحت سره د هللا تعالى واكمني توضيح كوي ،د دې
مباركي سورې آيتونه په همدې اساسي محور راڅرخي ،او د
هللا تعالى د واكمنۍ څرنگوالى او پراخ ابعاد څېړي ،چي
ِك دئ ،مطلق ټولواك
مل
خالصه ئې دا ده :هللا تعالى مالك او َ
دئ ،ستاسو د مرگ او ژوند واكمن دئ ،دا بر اوه
آسمانونه ده پيدا كړي ،حكم ئې د عالم په گوټ گوټ كي
نافذ دئ ،دا د دنيا (نږدې) آسمان ده په ځالندو ستورو
ښايسته كړى ،چي ځيني پرې هدايت كوي ،او ځيني پرې شړي
او رټي ،مكافات او مجازات د ده له لوري دي ،د خپلو
مخلوقاتو پالنه او ساتنه كوي ،اړتياوو ته ئې ځواب
وايي ،ضرورتونه ئې رفع كوي ،د عالم هر څه د ده د
څارني ،او رعايت تر نظر الندي دي ،زمكه ئې تاسو ته
رام كړې ،له همدې زمكي تاسو ته رزق او روزي دركوي،
كه هغه وغواړي نو دغه زمكه به ستاسو په هديرې بدله
شي او ټول به تر خاورو الندي كړي ،نرم نسيم او ماليم
باد به ئې په توندو سيليو واوړي ،هر څه به درباندي
رانسكور كړي او له لويو لويو ښارونو به د شگو ستري
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ستري غونډۍ جوړي كړي ،لكه څنگه چي مرغانو ته د الوتو
توفيق وركوي او بر ئې په آسمان كي د الوتو په حالت
كي ساتي ،ستاسو ټولي هڅي او هلي ځلي د الهي توفيق
نتيجه ده ،كه هغه خپل توفيق درنه وسپموي هيڅوك به
داسي ونه مومئ چي ستاسو مرسته وكړى شي او د كوم كار
د كولو توفيق مو په برخه كړي ،ستاسو د رزق او روزي
مالك دئ ،كه خپل رزق درنه وسپموي هيڅوك په دې نه شي
توانېدى چي روزي دركړي او په پاى كي فرمايي :كه اوبه
مو په زمكي كي ننوځي آيا داسي څوك مومئ چي رواني
اوبه درته راولي؟
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بسم هللا الرحمن الرحيم

القلم
د سورې معرفي:
د دې سورې معروف نوم (القلم) دئ ،د (نون) په نامه
هم ياده شوې ،دواړه نومونه له لومړي آيت اخيستل
ً څلور
شوي 12،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې جمعا
ډوله دي ،زياته برخه ئې د نون او يسطرون په څېر ،يوه
برخه ئې عظيم ته ورته صيغې ،ځيني ئې مهتدين ته ورته
او دوه ئې د مكظوم او مذموم په صيغو پاى ته رسېدلي،
چي دا هم د غږ له پلوه نون ته ورته دي ،په دې ترتيب
ويلى شو چي په اصل كي د دې سورې آيتونه درې وزنه
لري ،د غږونو مد و جذر ئې ډېر زيات خوندور دئ .په
مكي دور كي نازله شوې ده ،له متنه ئې معلومولى شو چي
د مكي دور په كومي مرحلې كي نازله شوې او پيغمبر
عليه السالم او ياران ئې د دې سورې د نزول په وخت كي
په څه وضعيت كي وو ،او د دښمن معامله ورسره څنگه؟ دا
سوره ښيي چي په دې وخت كي له يوې خوا د دښمن تبليغات
د پيغمبر عليه السالم په ضد خپل اوج ته رسېدلي وو ،له
بلي خوا د قريشو ځينو مكارو او دوكه مارو سردارانو
غوښتل چي د غولوونكو وړانديزونو له الري پيغمبر عليه
السالم له خپلي مبارزې منصرف او سازش ته ئې چمتو كړي،
له بلي خوا پيغمبر عليه السالم خپل دعوت نه يوازي
څرگند كړى بلكي تر بل هر وخت ئې تېز كړى ،د دښمن
خصومت او عداوت هم اوج ته رسېدلى ،د دوى ژوره كينه
په تريو تندي او قهرجنو سترگو كي څپې وهي ،چي چېري
له پيغمبر عليه السالم سره مخامخ شي نو خپله غصه او
كينه د تندي په گونځو سره څرگندوي ،كه څه هم د دښمن
دا كركجن چلن ئې له خپلي الري نه شي په شا كولى خو
كله كله ئې په زړه كي دا راگرځي چي نور نو له دې
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ټولني د خير طمع نه شي كېدى ،بايد الس ترې پرې منځي،
د نورو خلكو په لټه كي شي ،له دې ځايه چي له هر ور
او دېوال ئې د كينې او كركي لمبې اوچتي دي ،ووځي،
بلي سيمي ته والړ شي ،او د يونس عليه السالم په څېر
دلته خپل دعوت ناتمام پرېږدي.
لكه څنگه چي دا سوره د (نون) په يوه توري پيل شوې،
د بحث محوري موضوع ئې هم يوه ده ،او د سورې ټول
آيتونه په همدې يوې اساسي موضوع تركيز او بحث كوي،
سوره په دې موضوع تركيز كوي چي د پيغمبر عليه السالم
په ضد د دښمن عداوت ،مخالفت ،او شديد خصمانه تبليغات
د دوى له فكري او اخالقي فساد راوالړ شوي ،دښمن دروغجن
دئ ،سپك او ذليل دئ ،تل په دې تكل كي چي په ولس كي
فتنې او شخړي راوالړي كړي ،كركي او نفرت ته لمن ووهي،
په گناهونو كي تر ستوني غرق دئ ،تېرى كوونكى ،د خير
مانع ،بداخالقه او بدنامه دئ ،د پيغمبر عليه السالم له
دعوت سره د دوى دښمني له دغو خصلتونو خړوبه كېږي ،د
دوى په ظاهر مه دوكه كېږئ ،د خبرو تر اغېز الندي ئې
مه ځئ ،دې ته په پام سره چي ډېر مال او دولت لري ،په
دې جهل وهلې او شرك ځپلې ټولني كي كاذب اعتبار او
وجاهت لري ،پلويان ئې زيات دي ،خبره ئې اورېدل كېږي،
منلي او مخور دي ،داسي نه چي تر اغېز الندي ئې راشې
او دوى ته خاص اهميت وركړې ،او وينا ته ئې اعتناء
وكړې ،دوى بې الري دي ،ډېر ژر به د دوى اصلي څېره ،په
ښايسته او گران بيع جامو پټه كرغېړنه څېره ټولو ته
بربنډه شي ،خلك به پوه شي چي څوك بې الري او الر وركى
دئ او څوك هدايت شوى .دا د شرك او كفر ځواكونه به
ډېر ژر په زوال محكوم شي ،له رسوايي سره به مخامخ
شي ،جاه او جالل ،قدرت او وجاهت ،حيثيت او اعتبار به
ئې ختم شي ،ډېر ژر او د خپل انتظار خالف به وگوري چي
هر څه ئې له السه وركړي ،د جاه او جالل په درمند ئې
اور گډ شوى او سپېرې ايرې ترې پاته شوې.
د دوى د حالت او پايلي د ښه انځورولو لپاره د هغي
كورنۍ قصه زموږ مخي ته ږدي چي سمسور باغ ئې درلود،
خو بې عاطفې او بخيل ول ،كله چي د دوى باغ په حاصل
راغى ،او مېوه ئې د ټولېدو شوه ،د دې لپاره چي كوم
مسكين د بڼ مخي ته ونه درېږي او له دوى څه ونه
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غواړي ،پرېكړه ئې وكړه چي تر سحر مخكي په تياره كي
او مخكي له دې چي خلك له خوبه راويښ شي ،باغ ته الړ
شي ،مېوه راغونډه كړي ،پټه ئې كور ته انتقال كړي او
په دې ترتيب د مسكينانو له شره خوندي پاته شي ،له
سباوونه مخكي ئې يوه بل له خوبه راويښ كړ ،د باغ په
لوري وخوځېدل ،گامونه ئې سوكه او په احتياط اخيستل،
په ټيټ غږ به ئې خبري سره كولې ،هڅه ئې دا وه چي څوك
ئې غږ وانه وري ،ورته متوجه نه شي ،او د مېوو د
راغونډولو په وخت كي ئې مزاحم نه شي ،په دې اميد چي
پنډي ډكي كور ته راوړي ،پرته له دې چي څه ترې كم شي
او چا ته څه ترې وركړي ،هر څه كور ته يوسي ،د باغ
سيمي ته راورسېدل ،ناڅاپه ئې د باغ زمكه داسي ومونده
چي گمان ئې وكړ الر ئې غلطه كړې ،د بل چا د باغ په
وړاندي ودرېدلي ،د دوى باغ خو سمسور او گڼ وو او وني
ئې له مېوو ډكي ،دا خو سوزېدلې زمكه ده ،وني ئې
ً مو اشتباه كړې!! نه،
سوزېدلې او پر زمكه پرتې ،حتما
دا همغه باغ دئ ،باغ ته په رسېدو كي مو اشتباه نه ده
كړې ،په خپل قصد او غرض كي مو اشتباه كړې ،دا همغه
باغ دئ چي ستاسو بد نيت سوزولى!!
د قريشو مغرورو او بدنيتو سردارانو! په دې پوه شئ
چي په دنيا كي د هللا تعالى عذاب داسي دئ او په آخرت كي
تر دې ستر ،كاش پوهېدئ!!
آيا تاسو داسي انگېرلې چي هللا تعالى به له مسلمان
او غيرمسلمان ،او له صالح او مجرم سره ورته معامله
كوي؟ آيا گمان كوئ چي د مسلمانانو هلي ځلي به بې
ثمره او قربانۍ به ئې ضائع كړي؟ د دې خاطئ تصور او
غلط قضاوت لپاره څه دليل لرئ؟ آيا دا مو په كتاب كي
لوستلي چي څه تاسو وغواړئ تر السه به ئې كړئ؟ آيا له
هللا تعالى مو كومه داسي دائمي او نه بدلېدونكې ژمنه
ترالسه كړې چي ستاسو هره پرېكړه او غوښتنه به ترسره
كېږي؟ او همغه څه به كېږي چي تاسو ئې غواړئ؟ ستاسو
كوم يوه دا خبره په خپلي ذمې اخيستې او د دې ژمني
وكيل او ضامن دئ؟ مگر تاسو بېل خدايان لرئ چي له هللا
تعالى سره په الوهيت او ربوبيت كي شريك دي ،ستاسو
مرسته كولى شي او ستاسو هيلي او اميدونه پوره كولى
شي؟ مطمئن اوسئ چي هغه ورځ خامخا راتلونكي ده چي
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ستاسو طغيان اوسركښۍ ته به د پاى ټكى كېږدي ،له
تسليمېدو پرته به بله چاره نه لرئ ،خو هغه ورځ به
ډېر ناوخته وي او ستاسو سجده او انقياد به گټه نه شي
دررسولى.
پيغمبر عليه السالم ته توصيه كوي چي هغو خلكو ته
هيڅ اهميت مه وركوه او پروا ئې مه كوه چي په دغو
حقائقو باور نه لري ،د هغوى كار هللا تعالى ته پرېږده،
تر څو ئې داسي محو او نيست كړي چي د دوى په خيال كي
هم نه گرځي .مگر تا كومه داسي بدله او اجر ترې غوښتى
چي دوى ئې ځان ته دروند پېټى گڼي؟ ستا اجر خو د هللا
تعالى په ذمه دئ .آيا دوى له غيبه مطلع شوي ،او اطالع
ئې هم ډېره دقيقه ،او په كوم كتاب كي درج شوې؟ او د
همدغي اطالع له مخي وايي چي ستا كار او تكل به بې
حاصله پاته شي ،او هيڅ نتيجه به پرې مرتب نه شي!!
دوى له خپلو غلطو انگېرنو سره پرېږده ،تر هغي نېټې
چي هللا تعالى خپله وروستۍ پرېكړه صادره كړي ،صابر او
ثابت قدم اوسه ،داسي نه چي د يونس عليه السالم په څېر
ستومانه شې ،د دعوت له راتلونكي او د خلكو له
ملگرتيا مأيوس شې ،او مبارزه ناتمامه پرېږدي ،ته خو
ښه خبر يې چي هغه په دې كار سره د ماهي په كومي كي
پرېووت ،او كه د هللا تعالى پېرزوينه ئې نه وى په برخه
شوې ،يا به تل تر تله د ماهي په نس كي پاته شوى وو
او يا د درياب په ژۍ كي پرېوتى او د مالمتيا او مذمت
وړ.
د سورې په تتمه كي د رسول هللا ﹽ د مشركو مخاطبينو
هغه غيظ او غصه په ډېره اغېزمنه توگه انځور شوې چي د
قرآن د اورېدو په وخت كي ئې په تندي او سترگو كي
راڅرگندېده ،فرمايي :كله چي كافران له تا قرآن اوري
په داسي غضبناكو او قهرجنو سترگو درته گوري چي نږدې
ده تا له ځايه وخوځوي ،نږدې ده تا له خپلي مبارزې الس
اخيستو ته اړ كړي!! وايي :دا خو هسي لېونى شوى ،حال
دا چي ته دوى هغه قرآن ته رابلې چي ټولو عالميانو ته
نصيحت او پند دئ.
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 -1نون* قسم په قلم او څه چي دوى ئې ليكي -2 .د
خپل رب د پېرزويني په سبب لېونى نه يې -6 .او
ً چي خامخا تا ته دئ اجر ،نه غوڅېدونكى-4 .
يقينا
او بې شكه چي ته يې په سترو سترو خصلتونو -1 .نو
ژر به ئې هم ته گورې او هم دوى گوري -3 ،چي ستاسو
كومي ډلي كي مجنون دئ -3 .بې شكه چي ستا رب دئ
ډېر ښه پوه ،په حال د هغه چا چي له الري ئې تېروتى
او ښه پوه دئ په (هغوى چي) مهتدين دي.
 -1دا د قرآن كريم يوه بله سوره ده چي د مقطعاتو په
حروفو پيل شوې ،د دې حروفو په اړه د بقرې په سوره كي
تفصيلي بحث شوى ،لكه څنگه چي دا سوره په يوه حرف
(نون) پيل شوې ،د سورې د بحث اساسي او محوري موضوع
هم يوه ده ،ټول آيتونه ئې په همدې يوې اساسي موضوع
تركيز كوي ،د بحث اساسي موضوع ئې هماغه ده چي په
لومړي او دوهم آيت كي ئې خالصه او په پاتو آيتونو كي
ئې شرح او تفصيل راغلى او د سورې په وروستي آيت كي د
بحث د نتيجې په توگه زموږ مخي ته اېښودل شوې .د بحث
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موضوع د هغو تبليغاتو شنډول دي چي دښمن د پيغمبر
عليه السالم په خالف پيل كړي وو ،د دوى خصمانه تبليغات
هغي پوړ ته رسېدلي وو چي د پيغمبر عليه السالم په اړه
به ئې ويل :دا هسي په جنون او لېونتوب اخته شوى.
د دې مباركي سورې په لومړي آيت كي په قلم او هغه
څه چي دوى ئې ليكي لوړه شوې او ورپسې پيغمبر عليه
السالم ته ويل شوي چي ته د خپل رب د پېرزويني له كبله
مجنون نه يې:
لدې د مخه چي دلته د قسم او ځواب ترمنځ ئې په
ارتباط پوه شو او دا توضيح كړو چي څنگه (قلم) او
(هغه څه چي دوى ئې ليكي) په دې خبري شهادت وركوي چي
رسول هللا ﹽ لكه څنگه چي د ده دښمنان وايي مجنون نه دئ،
بايد څو خبرو ته پام وكړو:
 قريشو هغه وخت د رسول هللا ﹽ په خالف ناروا او
ظالمانه تبليغات پيل كړل چي ده قرآن ته راوبلل ،تر
دې وړاندي ئې هغه ته په ډېره درنه سترگه كتل ،د ده
راتلونكې او د ده له كبله ئې د ټول قوم راتلونكې
ډېره روښانه گڼله ،د هر چا دا طمع وه چي دى به ستر
الرښود او د ولس ناجي وي ،خو كله چي دى په پيغمبرۍ
مبعوث شو ،په ټولني كي په خور فساد ،ظلم ،شرك او جهل
ئې اعتراض وكړ او خلك ئې د يوه هللا بندگۍ ته راوبلل،
له ده سره مخالفتونه پيل شول ،او دښمنان ئې په عداوت
او عناد كي هومره مخكي والړل چي دى ئې په جنون او
لېونتوب متهم كړ!!
 په دوهم آيت كي دغي خبري ته اشاره شوې او رسول هللا
ﹽ ته په خطاب كي ويل شوي :ستا رب تا ته خپل ستر نعمت
پېرزو كړ او دا قرآن چي د هللا لوى نعمت دئ تا ته دركړى
شو ،اوس د دغه نعمت له كبله ستا دښمنان تا ته مجنون
وايي ،دا خو نه ښايي چي قرآن ته د بلني او دعوت په
خاطر تا ته مجنون وويلى شي.
د دغو خبرو له توضيح وروسته د قسم او ځواب ترمنځ
ئې د ارتباط په اړه بايد ووايو:
 هر قلم چي د قلم له پيدايښت ترنن پوري څه ليكلي،
او تاسو اې قريشو چي څه ليكئ ،دا ټول له هغه قرآن
سره مقايسه كړئ چي محمد عليه السالم راوړى ،بيا د دې
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كتاب او د راوړونكي په اړه ئې قضاوت وكړئ ،او وگورئ
چي تاسو له دې سره په مخالفت كي څومره ستره جفا او
ً چي د همدغه عظيم الشأن قرآن له كبله
ظلم كوئ ،مخصوصا
(چي د هيڅ قلم او د هيچا ليكنه ورسره برابري نه شي
كولى) تاسو ده ته مجنون وايئ ،څومره ظالمانه قضاوت!!
څومره په حق تلفۍ او حق دښمنۍ والړ قضاوت!!
 تر بعثت مخكي هيچا د رسول هللا ﹽ په خالف تبليغات نه
كول ،هرچا ستايو ،هغه ئې امين ،صادق ،او پوه انسان
گاڼو ،د ده په لوړ شخصيت ئې اعتراف كاوو ،هرچا له ده
او د ده مستقبل ته ډېر توقعات لرل ،خو له بعثت
وروسته كله چي هللا پر ده فضل وكړ او د قرآن په څېر ستر
نعمت ئې وركړ ،او ده قرآن د خلكو مخي ته كېښود او
هغه ته ئې راوبلل ،نو د خلكو له كينې ،دښمنۍ او
عداوت سره مخامخ شو ،هغو كسانو چي تر دې وړاندي ئې د
ده ستايني كولې اوس ده ته مجنون وايي!! هللا تعالي په
دې آيتونو سره له يوې خوا ده ته اطمئنان وركوي چي
پرتا باندي د قرآن نزول او تا ته چي د هللا له لوري
كومه دنده دركړى شوې دا خو د هللا لوى فضل دئ ،پر تا هم
او ستا پر قوم هم ،د دوى تبليغاتو ته له اعتناء پرته
خپل مأموريت ترسره كړه ،له بلي خوا د ده مخالفينو
قريشو ته وايي چي د پيغمبر عليه السالم دعوت ،د
روښانه راتلونكي په اړه د ده اميدونه ،د خپلي مبارزې
د حتمي بري په اړه د ده ډاډ ،هسي احساسات او جذبات
او له لېونتوبه ډك توقعات مه گڼئ ،او له مخالفت او
دښمنۍ ئې الس واخلئ .كوم څه چي تاسو د ده په خالف
دښمنۍ ته هڅوي هغه په حقيقت كي د هللا يو ستر نعمت دئ،
د ده لپاره هم او ستاسو لپاره هم ،عجيبه ده چي دغه
قرآن ،دا د هللا ستر نعمت ،دا چي هيڅ قلم په الس ليكوال
ئې سيالي نه شي كولى ،ستاسو د مخالفت سبب شوى!!
كه څه هم ځيني مفسرين په دي باور دي چي دلته له
قلم هغه قلم مراد دئ چي په هغه سره پر لوح محفوظ
ليكنه شوې ،يا ئې مالئكي كاروي ،او الهي وحي پرې
ليكي ،خو دقيقه خبره دا ده چي له دې قلم هر هغه قلم
مراد دئ چي انسان ئې كاروي ،قلم په عامه صيغه راغلى،
حق نه لرو چي مشخص قلم ئې وگڼو .همداراز ځيني
مفسرين ،په (ما يسطرون) كي راغلې (ما) مصدري ما گڼي،
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او ځيني ئې موصوله ما ،او ځيني ئې هم د جمع ذوي
العقول په معنى نيسي او دا ژباړي ئې كوي:
 قسم په قلم او ليكلو ئې.
 قسم په قلم او په هغه څه چي دوى ئې ليكي.
 قسم په قلم او هغه چي ليكل كوي.
كه قسمونو او له ځواب سره ئې تړاو ته لږ ځير شئ په
دې پوهېدى شئ چي يوازي دوهم تعبير دقيق او سم دئ.
 :2په دوهم آيت كي چي د مخكنيو دواړو قسمونو ځواب دئ
رسول هللا ﹽ ته ويل شوي :ته مجنون نه يې ،بنعمة ربك ،د
هغه الهي نعمت له كبله چي د قرآن په بڼه كي ئې پر تا
پېرزو كړى ،وروستى آيت ښيي چي له نعمت مراد قرآن دئ.
دا چي دوى ولي پيغمبر عليه السالم د مجنون په نامه
ياداوو د مفسرينو ترمنځ څو توجيهات گورو:
الف :هغه مبارزه چي پيغمبر عليه السالم پيل كړې،
غواړي خلك له خپل لرغوني پلرني دين او مذهب الس
واخلي ،د خپلو ځانگړو بتانو او خدايانو عبادت
پرېږدي ،او په ځاى ئې يوازي يو خداى ومني ،خپل زوړ
او پلرنى دود ،دستور ،اخالق او اطوار بدل كړي ،په
ټولني حاكم سياسي ،اجتماعي او اقتصادي نظام نسكور
شي ،د انسانانو تر منځ توپيرونه او تفاوتونه له منځه
والړ شي ،غالم او بادار برابر او د يوه نسل او له يوه
مور پالر پيدا شوي وگڼي ،دا ومني چي ټول انسانان سره
برابر دي ،د ده نوى دين دي قبول كړي ،دى دي د خداى
پيغمبر او د الهي وحي امين ومني ،كه نه نو الهي عذاب
به پرې نازلېږي ،د دې دعوت په ضد به ستاسو ټولي هڅي
بې ثمره پاته كېږي ،حق به خامخا بريالى او باطل به
په زوال محكومېږي ،د دې دين پلويان به پر ټولو
اديانو غالبېږي ،دا داسي ادعاگاني دي چي يوازي يو
لېونى ئې ويلى او منلى شي ،له يوه هوښيار او عاقل
انسان ډېره لري ده چي داسي خبري ئې په ژبه راشي يا
ئې ومني ،دا باور چي رسول هللا ﹽ به له خپل دغه واړه
ټولگي سره چي د ټولني له بې وزلو او مستضعفينو جوړ
شوى ،نه زور ځواك لري او نه قومي نفوذ او مالتړ ،په
دغو ځواكمنو او پر ټولني مسلطو دښمنانو غالب شي ،دا
هسي خوب ،خيال او جنون دئ او خوشي احساسات او جذبات،
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گواكي دا خبري به يوازي هغه څوك كوي چي خپل عقل ئې
له السه وركړى وي او په جنون او لېونتوب اخته شوى وي.
ب :له دې خبري د دوى مقصد دا وو چي د رسول هللا ﹽ دا
ادعاء حقيقت نه لري چي دى د هللا تعالى پيغمبر دئ ،وحي
پرې نازله شوې ،د وحي حامل فرشته ورته راغلې او الهي
پيغام ئې ورته راوړى ،بلكي جن خپل وزر پرې غوړولى،
حواس ئې ورخراب كړي ،هغه پېرى فرشته گڼلې او شيطاني
القاءات او وسوسه ئې الهي وحي.
د لومړۍ توجيه لپاره څو مضبوط دالئل لرو:
لومړى :د سورې ټول آيتونه دغه تعبير تأييدوي ،په
هيڅ آيت كي داسي نښه نه گورو چي دوهمه رايه تأييد
كړي.
دوهم :د سورې له وروستي آيت معلومېږي چي كافرانو
د قرآن په اورېدو سره دوه ډوله غبرگون ښودو :رسول هللا
ﹽ ته به ئې په قهرجنو سترگو كتل او د ده په اړه به
ً لېونى شوى.
ئې ويل چي :دا حتما
درېيم :د قرآن له ويناوو معلومېږي چي داسي تبليغات
د ټولو پيغمبرانو عليهم السالم په اړه شوي ،هر يوه ته
مخالفينو د مجنون خطاب كړى او د زمانې په هر پړاو كي
چي څوك د دوى په الر درومي دښمنان به همدا تبليغات او
همدا خبره د دوى په ضد كوي ،د هللا تعالى په عبادت كي
ډېر انهماك ،پر هللا توكل او په الهي تأييد او مالتړ ډېر
اعتماد او باور تل د بې دينو كسانو له لوري جنون گڼل
شوى .تر هغه د چا ايمان نه بشپړېږي چي مجنون ونه گڼل
شي .دا ځكه چي ټولو پيغمبرانو عليهم السالم ته همدا
ويل شوي ،تر څو چي دښمن ستا وضع داسي ونه گڼي چي د
ده په معيارونو كي جنون او لېونتوب گڼل كېږي ،ايمان
مو ناقص دئ ،تر څو چي دښمن ونه گوري چي ته د هللا تعالى
په عبادت كي په بشپړ انهماك لگيا يې ،د هللا تعالى د
رضاء په لټه كي يې ،دې مقصد ته د رسېدو لپاره هري
قربانۍ ته چمتو يې ،د هر ځواكمن او مغرور دښمن په
مقابل كي هللا تعالى ځان ته كافي گڼې ،آخرت ته پر دنيا
ترجيح وركوې ،شهادت ته چمتو يې ،پرهارونه ،زولنې او
زندانونه منې ،كړاوونه او ستونزي گالې ،دې ته تيار
يې چي خپل هر څه د هللا تعالى په الر كي وقف كړې ...دا
شيان د بې ايمانو خلكو په معيارونو كي جنون او
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لېونتوب برېښي ،او ستاسو ايمان يوازي هغه وخت
بشپړېږي چي دا خلك تا مجنون وگڼي .هر پيغمبر ،هر
داعي او هر انقالبي مبارز ته مجنون ويل شوي ،د هغه چا
خبره څومره درنه ده چي ويلي ئې دي :د تاريخ په اوږدو
كي ټول انقالبونه د هغو انقالبيونو په الس راغلي چي تر
بري مخكي خلكو ورته مجنون ويلي!!
په تفسيرونو كي ځيني نور توجيهات او تعبيرات هم
مومو چي په قلم او ما يسطرون باندي لوړه ،او د
قسمونو د ځواب (ما انت بنعمة ربك بمجنون) په اړه شوي
چي يو ئې دا دئ :قسم په هغه قلم چي قرآن پرې ليكي،
دا قرآن شاهد دئ چي ته مجنون نه يې.
كه څه هم د دې تعبير دوهمه برخه داسي ده لكه د يس په
سوره كي چي راغلي:
*
المرسَلين
ٍن
لم
ا
*
ُرآنٍٍِ الحَكيم
الق
و
َِّ
َ
َ
نكَ
َ
ُ
يس6-2 :
ً يو له پيغمبرانو
قسم په باحكمته قرآن چي ته يقينا
يې.
يعني دا حكيم قرآن شهادت وركوي چي ته پيغمبر يې ،له
يوه پيغمبر پرته بل څوك داسي له حكمته ډك كتاب نه شي
راوړى .خو په دغو تعبيرونو كي څو اساسي اشكاله گورو:
 قلم ئې خاص كړى حال دا چي د آيت په متن كي عام
دئ.
( مايسطرون) ئې خاص كړى حال دا چي د خاصوالي لپاره
ئې كومه نښه او دليل نه گورو.
 د كالم له فحوى معلومېږي چي د (مايسطرون) فاعل د
رسول هللا ﹽ د مقابل لوري ليكواالن دي ،نه هغه كسان چي
په پيغمبر عليه السالم ئې ايمان راوړى او قرآن ليكي.
دقيق تعبير دا دئ :كه قلم معيار ونيسو ،او تاسو
خپلي ليكني د قرآن په څنگ كي كېږدئ ،او دا دواړه سره
مقايسه كړئ ،نو آيا دا به ستره جفا او ظلم نه وي چي
د دومره ژور تو پير او تفاوت له ليدو سره سره تاسو د
رسول هللا ﹽ د دعوت په حقانيت اعتراف ونه كړئ او د ده
له مخالفته الس وانه خلئ؟!
 -6درېيم آيت په ډېر وضاحت سره ښيي چي دښمن ،د
پيغمبر عليه السالم كار بې حاصله او بې ثمره گڼي ،او
په خپلو تبليغاتو كي په دې خبري تأكيد كوي چي رسول هللا
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ﹽ نه شي كولى له خپلي مبارزې خاصه نتيجه ترالسه كړي،
د دې هيڅ امكان نشته چي كار ئې رونق ومومي ،زيات خلك
ورسره ملگري شي ،خپلو موخو ته ورسېږي او په ټولني كي
انقالب راولي ،هسي ئې د احساساتو او لېونتوب يوه بې
حاصله كار ته مال تړلې .قرآن د دوى په ځواب كي او د
دې كافرانه ذهنيت د ترديد لپاره فرمايي :مطمئن او
ډاډه اوسه چي ته به د خپلو هلو ځلو دائمي او نه
غوڅېدونكى اجر او بدله ترالسه كوې ،هيڅ څه نه شي كولى
د هغو نتائجو د تحقق مخه ونيسي چي هللا تعالى به ئې ستا
پر هڅو او كوښښونو مرتب كوي ،له (اجر غير ممنون) نه
مراد هم د عملونو دنيوي اجر او بدله ده او هم اخروي.
 -4ته لوړ اخالق لرې ،ستا اخالقي لوړوالى ستا او ستا د
تگالري حقانيت ثابتوي ،دوى دي راشي ستا لوړ اخالق دي
ستا د مخالفينو او معارضينو له پرېوتي اخالق سره
مقايسه كړي او د دې له مخي دي ستا او ستا د مخالفينو
د تگالرو په اړه قضاوت وكړي.
د هر فكري دعوت ماهيت او له نورو ئې لوړوالى نه
يوازي له دې الري درك كولى شو چي له نورو سره ئې
مقايسه كړو بلكي له دې الري ئې ښه معلومولى شو چي د
پلويانو عملي او اخالقي وضع ئې سره مقايسه كړو.
په دې مبارك آيت كي دا ظريفه اشاره هم مومو چي له
تاسره اې پيغمبره! د دوى د مخالفت يوه اساسي وجه دا
ده چي ستا او چت او لوړ اخالق؛ هغه افراد مخالفت ته
هڅوي چي پرېوتي ،ذليل ،مفسد ،بدكاره ،دروغجن ،فتنه
غواړي ،د خير مانع ،تيرى كوونكي ،گنهگار ،بد خصلته
او لئيم دي ،دا بد اخالق عناصر نه شي كولى ستا په څېر
د اوچت او لوړ اخالق انسان ،صالح او ستر شخصيت په
خپلي خوا كي وزغمي.
 :3-1له دې آيتونو په واضح توگه معلومېږي چي رسول هللا
ﹽ ته له مجنون ويلو د دښمن هدف او مقصد څه وو ،دلته
ويل شوي چي ته به ئې هم ډېر ژر وگورې او دوى هم چي
په جنون او لېونتوب اخته په كومي ډلي كي دئ ،د چا
افكار او نظريات احساساتي او مجنون ته ورته دي؟ دا
په وضاحت سره ښيي چي د مفتون او مجنون لفظ په داسي
مفهوم كارول شوى چي حقيقت به ئې په نږدې راتلونكي كي
معلوم شي ،دښمن په دې دليل رسول هللا ﹽ ته د مجنون خطاب
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كاوو چي له قريشو ئې د ملگرتيا او د خپل پلرني زوړ
دين د پرېښودو طمع درلوده او ويل ئې :زوړ دين
پرېږدئ ،زما دين ومنئ ،د بتانو په ځاى د يوه هللا عبادت
وكړئ ،د خپلي ټولني سياسي ،اجتماعي او اقتصادي وضعيت
بدل كړئ ،د ظلم او بې عدالتۍ ټغر ټول كړئ ،خپل دود
دستور او زاړه عنعنات پرېږدئ ،خپل فردي او اجتماعي
آداب او اخالق اصالح كړئ ،په نوي قالب كي ځان واچوئ او
هغه آداب او اخالق خپل كړئ چي زه مو ورته رابولم او
دا نوى دين ئې غوښتنه كوي ،كه له مخالفته الس وانه
خلئ؛ له بدو پايلو سره به مخامخ او د هللا تعالى په
شديد عذاب به اخته شئ ،ډاډه اوسئ چي زه او زما مؤمن
پلويان به له ضعف او ناتوانۍ سره سره برالسي كېږو ،كه
څه هم د ټولني بې وزلو ،مستضعفينو او كمزورو خلكو
ايمان راوړى ،نه وسائل په واك كي لرو ،او نه پياوړي
او ځواكمن مرستندويان او حاميان ،خو د هللا تعالى په
مرسته به په ټولو دغو ځواكمنو او قدرتمنو دښمنانو چي
پراخ وسائل او امكانات ئې په اختيار كي دي غلبه
ترالسه كوو ،دښمنانو به د پيغمبر عليه السالم او د ده
د پلويانو دا ډول څرگندوني ،تمنيات او هيلي خوب او
خيال گڼلې او د مجانينو په سترگه به ئې ورته كتل،
قرآن د دې آيتونو په ترڅ كي هغوى ته وايي :لږ انتظار
وكړئ ،په خپل قضاوت كي عجله مه كوئ ،ژر او په نږدې
راتلونكي كي به پوه شئ چي مجنون څوك دئ؟ تاسو چي دا
نظام او دا وضعيت تلپاته او تغيير نه منونكى گڼئ او
په دې خبري مو باور نه راځي چي دا به خامخا ړنگېږي،
او كه رسول هللا ﹽ او ياران ئې چي د حق په بريا او د
باطل په ماتي او زوال پوخ باور لري ،مصمم دي چي دا
ً به ئې برى په برخه
وضع به بدلوي ،او ډاډه دي چي حتما
كېږي؟ په نږدې راتلونكي كي به څرگنده شي چي څوك د
ځان او خپل حريف په سم پېژندو كي پاته راغلى ،افكار،
نظريات ،قضاوتونه ،باورونه او هيلي ئې بې بنسټه او
لېونو ته ورته وې؟!
دې ته مو بايد پام وي چي دلته په (ستبصر و يبصرون)
سره د ليدو مفهوم كارول شوى ،او د بيان اسلوب داسي
دئ چي ښيي د لېونتوب حقيقت به ډېر ژر څرگند شي ،او
عمالً به وگورئ چي دا مفتون او مجنون په كومي ډلي كي
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وو؟ په مسلمانانو كي كه د دوى په دښمنانو كي!! د
همدې لپاره په ډېر قاطعيت او ډاډ سره ويلى شو چي د
رسول هللا ﹽ په اړه دا تبليغات په همدې معنى وو نه په
بله معنى.
د  3آيت په اړه څو ترجمې په تفسيرونو كي مخي ته
راځي:
الف :ځينو (باء) په (بايكم المفتون) كي زايد گڼلې،
او آيت ئې داسي ترجمه كړى :كوم يو مو مجنون دئ.
ب :ځينو (مفتون) اسم مصدر گڼي او ژباړه ئې داسي
ده :كوم يوه ته مو جنون رسېدلى.
خو گورئ چي په دې دواړو تعبيرونو كي بې ځايه تكلف
شوى ،او د آيت الفاظ ئې يا په اصلي معنى نه دي
اخيستي او يا ئې څه ترې حذف كړي .دقيق او له تكلف
لري ترجمه ئې داسي ده :دا مجنون ستاسو په كومي ډلي
كي دئ؟ يعني ډېر ژر به معلومه شي چي له دغو دواړو
متخاصمو ډلو دا په جنون او لېونتوب اخته كس په كومي
ډلي كي دئ؟ چېري او په كوم صف كي؟ دا لېونيان ستاسو
په ليكو كي دي كه د مسلمانانو په ليكو كي؟ په دې
ژباړي كي (باء) د (فى) په معنى اخيستل شوې چي په
عربي كي ئې مثالونه ډېر زيات دي.
 -3د دې پروا مه كوه چي دښمن څوك الر وركى گڼي او څوك
هدايت شوى ،الر وركى هماغه دئ چي اعلم خداى ئې الر
وركى بولي ،او هدايت شوى هماغه دئ چي تر ټولو پوه هللا
ئې هدايت شوى گڼي.
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 -8نو د دغو مكذبينو اطاعت مه كوه -2 ،خوښوي چي
كاش ته مداهنت وكړې چي بيا دوى هم مداهنت
وكړي -11.او اطاعت مه كړه د هر سپك قسم خور-11 .
عيب لټوونكى ،چغلگر -12 .د خير مانع ،متجاوز،
گنهگار -16 ،بدخوى ،سربېره پر دې بدنام -14 .د دې
لپاره چي د مال او د اوالد خاوند دئ -11 .چي پرې
ولوستى شي زموږ آيتونه ،وايي به :د مخكنيو قصې
دي -13 .ژر به په خرطوم ورته داغ كېږدو.
 :2-8څو مهم مطالب په دې مباركو آيتونو كي مومو:
الف :دښمن د روغي جوړي او مداهنت وړانديز لري ،تا
سازش او انعطاف ته بلي ،تا دې ته اړ باسي چي خپله
تگالره بدله كړې ،له قاطعيت الس واخلې ،په جوړ جاړي
راضي شې .پام چي دې فشارونو ته تسليم نه شې ،د دښمن
وړانديزونه ونه منې ،په خبرو ئې باور ونه كړې او له
خپل دريځه راكوز نه شې.
ب :دوى دروغجن دي ،دروغ ويل ئې يو څرگند او بارز
خصلت دئ ،په خپلو وړانديزونو كي صادق نه دي ،د روغي
جوړي له وړانديزه ئې هدف دا نه دئ چي شخړه حل شي او
نزاع پاى ته ورسېږي ،بلكي فرصت طلبي كوي ،غواړي ستا
او ستا د يارانو عزم سست كړي ،ستا د ملگرو په ليكو
كي اختالف راوالړ كړي ،او په دوو ډلو مو ووېشي :په
معتدل او بنسټپال ،په سوله خوښو او جنگ غواړو ،سازش
كوونكو او سازش نه منونكو مو ووېشي.
ج :كه فشار واردوي ،كه ستا په ضد خپل تبليغات
زياتوي ،دليل ئې دا دئ چي ته د حق په الر كي ثابت قدم
يې ،په كلكه ،مېړانه او له انعطاف پرته له حق دفاع
كوې ،په ټولني كي فساد او ظلم نه شې زغملى ،له فكري
او اخالقي ناولتياوو سره جوړ جاړى نه كوې ،ته اجحاف،
بې عدالتي او د نورو په حق تېرى نه منې ،د بې وزلو
او مستضعفينو په ضد د زر او زور د خاوندانو د ظلم او
ستم په وړاندي سكوت نه كوې ،د همدې لپاره ئې ستا په
ضد د پراخو او نارواوو تبليغاتو جبهه پرانيستې او
اوس غواړي خلكو ته وښيي چي دوى سوله غواړي او ته د

11
القلم
د قرآن پلوشې

مخالفت په دوام ټينگار كوې ،غواړي ته خپل قاطعيت او
صراحت پرېږدي ،په فساد ،ظلم او نارواوو له اعتراض الس
واخلې نو دوى به هم خپل تبليغاتي جنگ متوقف كړي.
 :16-11په دې آيتونو كي چي د رسول هللا ﹽ د مخالفينو
اخالق په كي انځور شوي ،څو ټكي د خاصي توجه وړ دي:
الف :په لسم آيت كي د (كل حالف مهين :هر سپك قسم
خور) او په  13آيت كي د (بلونهم :دوى مو وآزمويل) له
الفاظو په څرگنده توگه معلومېږي چي په دې آيتونو كي
معين شخص په نظر كي نه دئ نيول شوى ،بلكي په دغو
خصلتونو متصف ډله او هغه مجموعه په نظر كي ده چي
افراد ئې دغه بد او كركجن خصلتونه لري .ډېره عجيبه
ده چي ځينو درنو مفسرينو دې مطلب ته پام نه دئ كړى
او هڅه ئې كړې چي په خاص كس د دې آيتونو د تطبيق
لپاره د رسول هللا ﹽ د څو سختو دښمنانو نومونه واخلي.
ب :هغه خلك چي د پيغمبر عليه السالم په ضد ئې د
مخالفت جبهه پرانيستې او په خپلو خصمانه تبليغاتو كي
دومره مخكي تللي ،د دې تر څنگ چي دروغجن دي ،گڼ شمېر
نور كركجن او شنيع اخالق هم لري چي د دوى فساد او
بداخالقي مضاعف كوي :سپك او ذليل دي ،ډېر قسمونه
خوري ،په دروغو قسم او له دروغو د دفاع لپاره قسم،
يا د دې لپاره دروغجنو قسمونو ته پناه وړي چي گمان
كوي خلك له قسمه پرته د ده په خبرو باور نه كوي ،تل
او په وار وار ئې ورته دروغ ويلي ،اعتبار ئې ختم
شوى ،په درواغ ويلو كي مشهور شوى ،او يا د دې لپاره
چي سپك شخصيت لري ،هيڅوك ئې د اعتماد وړ نه گڼي ،په
ټولني كي هيڅ اعتبار او حيثيت ورته پاته نه دئ ،له
قسمونو پرته ئې څوك په خبرو باور او اعتماد نه كوي،
د دې په ځاى چي خپلو عيبونو ته پام وكړي د نورو
عيبونه لټوي ،د هيچا په اړه ښه خوله نه خوځوي ،د هر
چا مذمت كوي ،د گوتو ،شونډو او سترگو په اشارو سره
په نورو ملنډي وهي ،غواړي د نورو په شخصيت تېري سره
ځان ته شخصيت برابر كړي ،حقير او سپك خلك تل خپل عزت
د نورو په سپكاوي كي لټوي ،هڅه ئې دا چي په خلكو كي
كركه ،كينه او دښمني راوالړه كړي ،يو د بل په ضد
وپاروي ،خپلي گټي د نورو په جنگولو كي لټوي ،نمامت
او چغلي كوي ،د دې خبري هغه بل ته انتقالوي ،فتنې
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راوالړوي ،د خير هر كار په وړاندي خنډ كېږي ،په خپله
د خير له كاره ډډه كوي ،او د نورو مخه نيسي ،نه
يوازي د خير مانع دي ،او هيچا ته ئې خير نه رسېږي،
بلكي د نورو په حقوقو تېرى كوي ،په زړونو كي ئې د
كينې اورونه بل ،توند خويه ،بداخالق ،او پر ټولو
سربېره بدنام او په رذالت كي مشهور.
طبيعي ده چي داسي بدكار او بد اخالق كسان ،له دغو
شنيع او قبيح خصلتونو سره نه شي كولى د پيغمبر عليه
السالم په څېر د لوړ شخصيت خاوند په خپلي خوا كي
وزغمي ،طبيعي ده چي داسي ذليل او پرېوتي انسانان به
خامخا له هغه دين سره مخالفت ته مال تړي چي خيانت او
دروغ حرام گڼي ،نمامت او په خلكو كي فتنې راوالړول
ستره گناه بولي ،نه يوازي د بل په حق تېرى حرام گڼي
بلكي توصيه كوي چي د بې وزلو او محرومانو مرسته
وكړي ،له دوى د دفاع په خاطر خپل مال او وخت وقف
كړي ،دروغجن قسمونه د نفاق او بې ايمانۍ نښه شمېري،
خلكو ته وايي ذلت ته غاړه مه ږدئ ،مه په خپله حقارت
منئ او مه نور سپك او حقير گڼئ ،وايي :څوك چي موړ
ويده شو په داسي حال كي چي گاونډى ئې وږى وي زموږ له
ډلي او ټولي نه دئ ،امر كوي چي د دې دين منونكي به
ايثار ته چمتو وي ،د سترو سترو او مقدسو آرمانونو د
تحقق لپاره به مالي او ځاني قربانۍ ته تيار وي ،بد
او قبيح اخالق د ايمان منافي گڼي ،او هغه څوك تر ټولو
ښه او غوره انسان گڼي چي له اخالقي لحاظه او له نورو
انسانانو سره په چلن كي تر نورو غوره وي ،او وايي:
تر ټولو بد انسان هغه دئ چي په بد اخالقۍ مشهور شوى
وي.
له رسول هللا ﹽ او اسالم سره د قريشو د سردارانو
مخالفت د دوى له اخالقي فساده راوالړېدو .د همدې لپاره
ئې په ده پسي تبليغات كول ،په دې مباركو آيتونو كي
له يوې خوا د دوى د اخالقي فساد څو بېلگي بيان شوې او
له بلي خوا خلكو ته ويل شوي چي راشئ د رسول هللا ﹽ لوړ
اخالق د دوى له پرېوتو اخالقو سره مقايسه كړئ ،راشئ
قرآن د دوى د اديبانو او شعراوو له ليكنو سره مقايسه
كړئ ،او بيا قضاوت وكړئ چي څوك مجنون او په لېونتوب
مبتال دئ!!
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 :14د څوارلسم آيت په اړه دوه توجيه مومو:
لومړۍ :د دغو بد اخالقو دښمنانو د شتمنيو او
پلويانو ډېروالى او كثرت بايد د دې باعث نه شي چي په
خبرو ئې باور وكړې ،د اعتماد وړ ئې وگڼې او روغه
جوړه ورسره وكړې.
دوهمه :دا بد اخالق او رذيل خصلتونه مال او جاه و
جالل په دوى كي راوالړ كړي.
دا دواړه تعبيرونه سم دي خو څو ټكيو ته په پام
سره دوهمه توجيه غوره او له مخكنيو او وروستيو
آيتونو سره سمون خوري:
 په لومړۍ توجيه كي دا آيت له  8آيت سره تړل شوى
او هغه داسي( :نو د دغو دروغجنو اطاعت مه كوه ،د دې
لپاره چي د مال او اوالد خاوند دي) خو د دې دواړو 8
او  14آيت تر منځ واټن زيات دئ او دا اورېدونكى له
ستونزي سره مخامخ كوي ،ارتباط وركول ورته گرانه ده.
كه دا آيت په  8آيت پسي متصل راغلى وى ،نو لومړۍ
توجيه د منلو وړ وه.
 د كالم له انداز او فحوى معلومېږي چي د دوى د بدو
اخالقو منشأ او له رسول هللا ﹽ سره د دوى د مخالفت المل د
مال او پلويانو كثرت او د دوى كاذب وجاهت او جاه و
جالل وو.
 د دغي ډلي د بدو خصلتونو له بيانولو وروسته او د
دوى د الزيات معرفي كولو لپاره چي كومه قصه راغلې ،او
په هغې كي د باغ د خاوندانو بخل او د بدو اخالقو له
كبله د دوى د باغ تباه كېدا انځور شوې ،ښيي چي د
رسول هللا ﹽ د مخالفينو اصلي عيب د مال حرص او له كاذب
جاه او جالل راوالړ شوى غرور او د لويي احساس دئ ،دوى
د رسول هللا ﹽ دعوت د خپلو گټو او جاه و جالل لپاره گواښ
گڼي ،او مقابله ئې كوي ،قرآن په دې خبرې تأكيد كوي
چي تل او د زمانې په هر پړاو كي مترفينو او
مستكبرينو د پيغمبرانو عليهم السالم مخالفت ته مال
تړلې ،قرآن؛ (همز) او (لمز) او پر نورو استهزاء او
تمسخر هم د شتمنو او مستكبرينو خصلت گڼي.
 -11دا ډله نه يوازي د رسول هللا ﹽ له وړتياوو انكار
كوي او د ده د لوړو اخالقو په ضد ئې غبرگون دا دئ چي
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هغه مجنون گڼي ،بلكي الهي آيتونه هم اساطيراالولين
گڼي ،لوړ اخالق د دوى په معيارونو كي جنون دئ او
څرگند الهي آيتونه د دوى له نظره زړې قصې.
 -13دا مغروره ډله او د پرېړو غاړو خاوندان چي د
شتمنيو كثرت او د پلويانو زياتوالي دوكه كړي ،د دوى
د غرور باعث شوي ،او دا كركجن خصلتونه ئې په دوى كي
زېږولي ،له نورو سره په چلن كي خپله غاړه پړسوي،
پوزه لوړه نيسي ،سپكاوى ئې كوي ،حقير ئې گڼي ،په
حقوقو ئې تېرى كوي ،له خپلو شتمنيو او قدرت د خلكو
تر منځ د تفرقې او شخړو په راوالړولو كي استفاده كوي،
د خير او ښېگڼو مانع دي ،مال او قدرت ئې گناه او
عصيان ته هڅوي ،بد خوى او بد اخالق انسان ترې جوړوي،
او په فساد او بداخالقۍ كي د نوم او شهرت خاوند ئې
جوړوي ،دوى دي په دې پوه شي چي ډېر ژر به ئې د كبر
كاسه نسكوره كړو ،پړسېدلې غاړي به ئې ورماتي كړو ،نه
يوازي دا چي پزه به ئې په خاورو ورولړو بلكي داسي به
ئې وروداغو چي د سپكاوي او ذلت تلپاته نښه ئې شي.
د دې مبارك آيت الفاظ له سخت عتاب ډك او په هغوى
كي دغو مغرورو شتمنو ته د اهانت او سپكاوي سخته لهجه
كارول شوې ،خرطوم په اصل كي د خوگ او فيل اوږدې پوزي
ته وايي ،پوزه لوړه نيول غرور او تكبر افاده كوي او
د چا پوزه په خاورو لړل د هغه سپكاوى او تحقير
انځوروي ،خو په خرطوم داغ وهل دائمي سپكاوى او اهانت
افاده كوي.
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ً چي موږ داسي وآزمويل لكه د هغه باغ
 يقينا-13
 كله چي ئې لوړه وكړه،خاوندان چي مو آزمويلي ول
 او-18 .چي خامخا به ئې په سباوون كي مېوې راشكوي
 نو ستا د رب له لوري يو-12 .استثناء ئې هم ونكړه
 په داسي حال كي چي،چورلېدونكى پرې راوچورلېد
. نو له جرړو د ايستل شوي په څېر شو-21 .ويده ول
 چي-22 . نو په سباوون كي ئې يوه بل ته غږ كړ-21
.سهار وختي په خپل كښت حاضر شئ كه ئې راشكونكي يئ
 نو په داسي حال كي وخوځېدل چي پټ پټ به سره-26
 تر څو كوم مسكين درباندي راداخل نه شي-24 .غږېدل
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(بڼ ته) -21 .په سباوون كي وخوځېدل ،په منع كولو
ئې برالسي -23 .خو چي وئې ليد ،وئې ويل :خامخا مو
الره وركه كړې -23 .نه ،بلكي محروم شوي يو -28 .تر
ټولو ښه ئې وويل :مگر تاسو ته مي نه وو ويلي؟ ولي
تسبيح نه وايئ؟  -22وئې ويل :پاكي زموږ رب ته ده،
ً چي موږ ظالمان وو -61 .بيا ئې ځينو ځينو
يقينا
نورو ته مخ كړ ،مالمتوونكي -61 .وئې ويل :واى پر
ً سركښ وو -62 .اميد دئ رب مو تر دې
موږ چي يقينا
غوره په بدل كي راكړي ،موږ د ده په لوري رغبت
كوونكي يو( -66 .دنيوي) عذاب به داسي وي ،او د
ً تر دې ستر دئ ،كاش پوهېدلى!!
آخرت عذاب خو حتما
 :62-13دا آيتونه ښيي چي په مخكنيو آيتونو كي كوم
معين او مشخص فرد ته گوته نه ده نيول شوې ،بلكي د
پيغمبر عليه السالم د مخالفينو ډله تر بحث الندي نيول
شوې ،د دوى مقايسه له هغو كسانو سره چي (باغ) ئې
درلود ،باغ په فتنه كي واچول ،او د دوى حرص او بخل
ئې راوپاراوو ،دا مطلب په گوته كوي چي د رسول هللا ﹽ
مخالفين هم (ثروت) او (قدرت) غولولي ،په فتنه كي ئې
اچولي او دا كركجن اخالق ئې په كي زېږولي.
په رواياتو كي راځې چي دا قصه د هغو كسانو ده چي
له صالح او سخي پالر يو سمسور باغ په ميراث ورته
رسېدلى وو ،پرهېزگار پالر به ئې هر كال د مېوو
راشكولو په ورځ يوه برخه مسكينانو ته وركوله ،د پالر
له مړيني وروسته چي باغ دوى ته پاته شو ،تر يوې مودې
ئې د خپل صالح پالر په سنت عمل وكړ ،خو كله چي ئې حرص
تحريك او بخل پرې غالب شو ،په هغه كال چي باغ ئې ښه
سمسور او وني ئې له مېوو ډكي وې ،په خپلو كي ئې
پرېكړه وكړه چي سږ كال بايد داسي ترتيب ونيسو چي
ټوله مېوه په خپله ترالسه كړو ،او مسكينانو ته په څه
وركولو اړ نه شو ،بايد د مېوو راغونډولو لپاره داسي
وخت باغ ته والړ شو چي د خلكو له خبرېدو دمخه مو هر
څه كور ته انتقال كړي وي ،سهار وختي په تياره كي
بايد باغ ته ځان ورسوو ،ټولي مېوې ژر ژر راغونډي
كړو ،او كور ته ئې راورسوو ،د لومړي سهار په تياره
كي له خوبه راويښ شول ،په ټيټ غږ ئې په خپلو كي خبري
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كولې ،د باغ په لوري وخوځېدل ،د غلو په څېر ،په
محتاطانه گامونو ،له شور ځوږ پرته ،هڅه ئې دا چي څوك
غږ وانه وري ،پرې پوه نه شي ،او تنگ ئې نه كړي ،د
باغ سيمي ته ورسېدل ،ناڅاپه له يوې سوزېدلې زمكي او
له نسكورو ونو سره مخامخ شول ،وئې ويل :ښايي الر مو
وركه كړې ،په تياره كي غلط شوي يو ،د بل چا زمكي ته
ودرېدلي يو ،موږ خو مازديگر خپل باغ ليدلى وو،
سمسور ،له مېوو ډك ،تر هر كال ئې حاصل زيات ،دا خو
هغه باغ نه شي كېدى ،څو شېبې وروسته پوه شول چي نه
ئې زمكه غلطه كړې او نه الر ،دا هماغه د دوى سمسور
باغ دئ چي په خپل بد نيت سره ئې اور پرې گډ كړ ،يوه
ئې ،تر نورو صالح ،رامخكي شو او وئې ويل :مگر تاسو
ته مي نه وو ويلي چي داسي مه كوئ ،خپل حرص مهار كړئ،
خداى درپه ياد كړئ ،داسي نه چي د بد نيت او بخل له
كبله هللا تعالى هر څه درنه واخلي ،او د باغ له مېوو مو
محروم كړي ،د هللا تعالى معامله له بنده سره د ده د نيت
له مخي ده ،اوس خپل خداى په پاكۍ ياد كړئ ،خپل ځان
مالمت كړئ ،او خپلو اشتباهاتو ته متوجه شئ ،دوى خپلي
غلطۍ ته متوجه شول خو ډېر ناوخته او هغه وخت چي د
هيلو درمند ئې ايرې شوى وو.
 -66د پيغمبر عليه السالم مخالفينو ته خبردارى وركول
كېږي چي ستاسو د بد نيت پايله به هم دغو ته ورته وي،
ټول هغه څه به له السه وركړئ چي تاسو ئې مغرور كړي او
د رسول هللا ﹽ مخالفت ته ئې هڅولي يئ ،هغه ورځ به خامخا
ً ظالمان
راشي چي په خپله به اعتراف كوئ چي موږ واقعا
وو ،سركښ او طاغي وو ،هغه ورځ به يو له بله د دفاع
په ځاى يو بل مالمتوئ .د هللا تعالى عذاب په دنيا كي
داسي دئ ،خو اخروي عذاب ئې تر دې ستر ،كاش پوهېدى!!
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 -64بې شكه متقيانو ته په نزد د خپل موال كي
جنتونه دي ،ډك ډك له نعمتونو -61 .آيا مسلمانان
كړو د مجرمينو په څېر؟  -63څه درباندي شوي؟ دا
څنگه قضاوت كړئ؟  -63آيا كوم كتاب لرئ چي دا په
ً به تاسو ته په دې كي هر هغه څه
كي لولئ؟  -68حتما
وي چي غوره كوئ ئې!!  -62آيا پر موږ مو داسي كومه
ژمنه شته چي تر قيامته به غځېږي چي له مخي به ئې
تاسو ته هر هغه څه وي چي حكم ئې كوئ؟!  -41ترې
وپوښته :كوم ئې د دې ذمه وار دئ؟  -41يا مگر (له
هللا سره) شريكان لري ،نو خپل شريكان دي راولي كه
رښتيني وي.
 -64د دې بې ايمانه ډلي په مقابل كي چي د هيلو درمند
به ئې سوزي او د هڅو پايله به ئې يو موټى ايرې وي،
متقيان او پرهېزگاران دي ،هغه چي د دې كافري ډلي له
تگالرو او خصلتونو ئې ځان ساتلى ،د دوى لپاره به د
خپل رب په خوا كي له نعمتونو ډك جنتونه وي.
 :63-61آيا گمان مو دا دئ چي هللا تعالى به د مسلمانانو
هڅي او قربانۍ ضائع او هدر كړي ،داسي لكه چي د
كافرانو او مجرمانو هلي ځلي چي تباه كوي ،او اميدونه
ئې له خاورو سره برابروي؟ آيا فكر كوئ چي له
مسلمانانو سره به هم دې ته ورته معامله كېږي؟ څه بال
درباندي راغلې؟ په كوم آفت اخته شوي يئ چي ستاسو عقل
ئې تباه او دا غلط تصور ئې ستاسو په ذهن كي اچولى؟
دا څنگه قضاوت دئ چي تاسو ئې كوئ؟
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د رسول هللا ﹽ مخالفانو به ويل :قيامت او آخرت نشته،
كه وي هم او ومنو چي آخرت به راشي ،نو هلته به هم
وضع داسي وي لكه نن ،موږ به د نن په څېر عزتمن،
سوكاله او برالسي او تاسو د نن په څېرذليل ،سپك او
كمزوري وئ ،لكه څنگه چي نن خداى موږ ته عزت راكړى او
تاسو ئې ترې محروم كړي يئ ،په آخرت كي به هم د خداى
په وړاندي د احترام او عزت خاوندان وو!! د دوى د دغو
غلطو انگېرنو په ځواب كي دا خبره ورته شوې.
 -63آيا كوم داسي كتاب درسره دئ چي دا خبري مو په كي
لوستې دي؟ په الهي كتاب كي مو لوستي چي هللا تعالى به
له مجرم او مسلمان سره ورته معامله كوي؟!
 -68د دې آيت دوه توجيه مومو:
الف :ځيني وايي چي دا آيت د مخكني آيت تتمه ده ،او
(إن) د همزه په زېر سره په اصل كي (أن) د همزه په
زور سره ده ،او ترجمه ئې داسي ده :آيا داسي كوم كتاب
درسره شته چي په هغه كي مو لوستي وي چي د قيامت په
ورځ به ستاسو حالت داسي وي چي په خپله ئې ځان ته
خوښوئ.
ب :آيا كوم كتاب لرئ چي په هغه كي مو دا مطلب
لوستى وي چي هللا تعالى به له مسلمان او مجرم سره ورته
معامله كوي؟ كه داسي وي نو بيا خو به بې له شكه چي
تاسو مجرمينو ته د خداى په خوا كي هر هغه څه ميسر وي
چي ستاسو زړه ئې غواړي ،ټولي غوښتني به مو ترسره
شي!! نه داسي كتاب په واك كي لرئ او نه به هللا تعالى
له مسلمانانو سره هغسي معامله وكړي چي له مجرمينو
سره ئې كوي ،او نه به ستاسو هغه هيلي ترسره شي چي د
ځان او مسلمانانو په اړه ئې لرئ.
دا تعبير دقيق دئ او د آيت له الفاظو سره سمون
خوري .كه د بڼوالو قصې ته پام وكړو ،چي ښيي د ناپاكو
عزائمو له كبله د يوې مجرمي ډلي د هڅو ضائع كېدا په
كي انځور شوې ،او بيا د دې قصې په رڼا كي دا آيت
(افنجعل المسلمين كالمجرمين) وڅېړو چي وايي له
مجرمينو او مسلمانانو سره به ورته معامله نه كېږي،
په آسانۍ دې نتيجې ته رسېږو چي په دې آيتونو كي د
كافرانو دا غلطه انگېرنه نفي شوې چي گمان ئې كاوو د
مسلمانانو هڅي به هيڅ نتيجه ورنكړي او د دوى هيڅ
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آرمان به ترسره نه شي .دا آيتونه همدغه مجرمانه
ذهنيت ردوي او په دې تأكيد كوي چي هللا تعالى به هيڅكله
له مسلمانانو سره هغه څه ونكړي چي له مجرمينو سره ئې
كوي .تاسو د خپلي بې بنسټي ادعاء لپاره هيڅ دليل له
كوم الهي كتاب نه شئ وړاندي كولى.
 -62د دې آيت په اړه د مخكني په څېر دوه تعبيرونه
مومو:
الف :د ځينو تعبير دا دئ چي وايي :آيا هللا تعالى له
تاسو سره داسي كوم كلك تعهد او ټينگه ژمنه لري چي د
قيامت تر ورځي به دوام كوي ،او د هغې له مخي به
ستاسو هر حكم ،قضاوت او پرېكړه ترسره كېږي ،څه چي
وغواړئ هغه به ترالسه كوئ؟ آيا كولى شئ چي دا ميثاق
او ژمنه راوښيئ چي تاسو ته ئې د دې ډاډ دركړى چي
ستاسو هر حكم به عملي كېږي او د ځان او نورو په اړه
به ستاسو هر قضاوت او پرېكړه خامخا تحقق مومي؟!!
ب :خو نور بيا په دې باور دي چي معنى ئې دا ده:
آيا له هللا تعالى مو داسي كومه تلپاته ژمنه او تعهد
ترالسه كړى چي تر قيامته به دوام كوي او هللا تعالى به
ئې ستاسو په اړه په مراعات ملزم وي؟ كه داسي وي نو
بيا خو به خامخا ستاسو هر حكم ترسره كېدو ،او د ځان
په اړه ستاسو هر قضاوت به عملي كېدو.
دا توجيه د مخكني آيت د دوهمي توجيه په څېر د دې
لپاره دقيقه او سمه ده چي هيڅ تكلف په كي نه دئ شوى
او ټول الفاظ ئې په خپل اصلي معنى نيول شوي.
 -41آيا په تاسو كي داسي څوك شته چي د دې ميثاق او
ژمني ضامن وي؟
 -41هللا تعالى خو داسي وعده له دوى سره نه لري ،آيا
كوم بل داسي چا ورسره دا ژمنه كړې چي په الوهيت او
ربوبيت كي د هللا تعالى شريك او د عالم د چارو په اداره
او سمبالولو ،او د كارونو د پايلو او عواقبو په
ټاكلو كي څه ونډه لري؟! كه داسي وي او دوى رښتيني
وي ،نو هغه شريكان دي راولي چي د دوى هيلي به ترسره
كوي!!
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 -42هغه ورځ چي پنډۍ بربنډه كړى شي ،او دوى سجدې
ته راوبلل شي ،خو توانېدى به نه شي -46 .سترگي ئې
ً چي له
خړي او ټيټي ،ذلت پرې سيورى غوړولى ،يقينا
دې مخكي سجدې ته بلل كېدل په داسي حال كي چي روغ
رمټ ول -44 .نو ما او هغه څوك سره پرېږده چي دا
ً به ئې داسي په تدريج سره
خبره دروغ گڼي ،حتما
 -41او دوى ته خو
تباه كړو چي پوه هم نه شي.
مهلت وركوو ،خو بې شكه چي تدبير مي ډېر مضبوط دئ.
 -42په تفسيرونو كي د دې آيت په اړه د ډېرو ضعيفو او
كمزورو آراوو تر څنگ دوه د پام وړ تعبيرونه مومو:
الف :هغه ورځ چي د هيبتناك حالت له وېري به ئې د
ډېرو پيڅې پورته او پنډۍ لوڅي شي او د مفر په لټه كي
به تښتي ،سجدې ته به رابلل كېږي خو د سخت هيبت او
وېري له كبله به د سجدې توان ترې سلب شوى وي ،حواس
به ئې داسي پرېشانه وي چي نه به د چا خبره اورېدى شي
او نه به په دې پوهېږي چي څه وكړي.
ب :هغه ورځ چي حقائق بربنډ شي ،حجابونه او پردې
پورته شي ،د ټولو حقائقو بنياد او بنسټ ښكاره شي ،هر
څه به دوى سجدې ته رابلي خو دوى به له سجدې عاجز وي،
دا ځكه چي په دنيا كي ئې د سجدې مشق او تمرين نه وو
كړى.
د لومړي تعبير له مخي ساق په خپله اصلي معنى؛ پنډۍ
اخيستل شوى ،او په دوهم تعبير كي د اصل او بنسټ په
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معنى نيول شوى .لومړۍ توجيه هم دقيقه ده او هم د
سورې له مجموعي فضاء سره ژور مناسبت لري.
يوم يكشف عن ساق د وېري نښه ده چي ورپسې آيت ئې
مزيد وضاحت كوي ،او وايي سترگي به ئې وېرجني ،او ذلت
به سيورى پرې غوړولى وي ،نو خود به سجده نه شي كولى،
هغه وخت چي روغ رمټ ول ،له سجدې ئې ډډه كوله.
متأسفانه په ځينو تفسيرونو كي په دې اړه داسي
تعبيرونه هم مومو چي نه يوازي د قرآن له اساساتو سره
سخت ټكر كوي ،بلكي هر مسلمان په حيرت كي غورځوي چي
څنگه يو مفسر د داسي خبري كولو جرأت كوي ،او څنگه ئې
مني!! د هللا تعالى د ذات د څرنگوالي په اړه څه ويل او
يكشَف
هغه ته غړي او جوارح ثابتول لوى جسارت دئ .دلته ُ
عن ساق ويل شوي ،فاعل ئې مجهول دئ ،د هللا تعالى ساق ته
ً نه شو راجع كولى ،او دا نه شو ويلى چي د هللا
ئې قطعا
تعالى ساق به بل څوك وربربنډ كړي ،كه د دې په ځاى
ُ عن ساقه خپل ساق به بربنډ كړي،
ِف
يكش
داسي ويل شوي وى َ
بيا دغو خلكو ويلى شوى چي كېدى شي له دې هغه څه مراد
وي چي موږ ئې وايو!!
بايد دې ته مو پام وي چي موږ د هللا تعالى د ذات په
اړه له فكر كولو هم منع شوي يو ،دا خو پرېږده چي هغه
ته د غړو ثابتولو جسارت وكړو.
مر النبى صلى هللا عليه وسلم على قوم يتفكرون فى هللا فقال
تفكروا فى الخلق وال تتفكروا فى الخالق فإنكم التقدرون
قدره
رسول هللا ﹽ په يوه داسي قوم تېرېدو چي د هللا تعالى د ذات
په اړه په تفكر لگيا ول ،ورته وئې فرمايل :د
مخلوقاتو په اړه فكر وكړئ مه د خالق په اړه ،دا ځكه
چي تاسو په دې نه توانېږئ چي سمه اندازه ئې ولگوئ او
په عظمت ئې پوه شئ.
ِي
ُوا ف
َّر
َك
تف
ِي الخلق و
ُوا ف
َّر
َك
تف
َََل َ
عن أبى هريرة مرفوعا َ
الخالق فإنه ال تحيط به الفكرة
له ابوهريرة رضي هللا عنه مرفوع روايت دئ چي د مخلوق په
اړه فكر وكړئ د خالق په اړه فكر مه كوئ ،دا ځكه چي د
انسان فكر پرې احاطه نه شي كولى.
عن سالم عن أبيه مرفوعا تفكروا فى آالء هللا وال تفكروا
فى هللا
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سالم رضي هللا عنه له خپل پالر مرفوع حديث روايتوي او
وايي :د هللا تعالى د نعمتونو په اړه فكر وكړئ او د هللا
تعالى د ذات په اړه فكر مه كوئ،
همداراز الندي روايات ټول په دې خبري تأكيد كوي چي د
هللا تعالى د ذات په اړه له فكر كولو بايد ډډه وكړو:
فى الحديث اآلخر الذى فى السنن تفكروا فى مخلوقات هللا
وال تفكروا فى ذات هللا ،ما روى عن النبى صلى هللا عليه
وسلم فى النهى عن التفكير فى ذات هللا عز وجل وعن عمر
تفكروا في خلق هللا وال تفكروا فى هللا وحديث بن عباس
تفكروا فى كل شىء وال تفكروا فى ذات هللا
دا په داسي حال كي چي نه د قرآن په كوم بل آيت كي
د هللا تعالى د ذات په اړه څه ويل شوي او نه په دغه آيت
كي ،دلته خو اصالً د هللا تعالى د ذات په اړه نه صريحا
ً
ً ،په مخكني آيت كي مشركانو ته
بحث كېږي او نه تلويحا
ويل شوي چي كه كوم شريك لرئ رائې ولئ ،او په وروستي
آيت كي ويل شوي چي د قيامت په ورځ به دا مشركين سخت
اللهانده او له وېري به ئې سترگي خړي وي ،سجدې ته به
بلل كېږي خو د وېري او وارخطايۍ له كبله به سجده نه
شي كولى .هللا تعالى ته د دې آيت راجع كول هيڅ مجال نه
لري ،نه پوهېږو چي دوى د دې آيت له كوم لفظ دا
انتباه اخيستې؟ ولي ساق هللا تعالى ته راجع كوي؟ په
ً ورپسې
خپله آيت او الفاظ ئې ،مخكني آيتونه او مخصوصا
آيت په ډېر صراحت سره ښيي چي دلته د قيامت د ورځي
هيبت انځور شوى ،چي آثار او هيبت به ئې د كافرانو په
خړو سترگو كي څرگند وي او له دوى به ئې د سجدې كولو
توان سلب كړى وي .څوك چي په تكلف سره دا (ساق) هللا
تعالى ته راجع كوي او وايي چي د هللا تعالى ساق به
بربنډ كړى شي ،د دوى له نظره هللا تعالى انسان ته ورته
دئ ،پنډۍ لري ،إزار او پرتوگ لري ،د قيامت په ورځ به
خپلي پنډۍ بربنډي كړي ،او مسلمانان به ئې له پنډۍ
وپېژني چي دا زموږ همغه رب دئ چي په دنيا كي مو سجده
ورته كوله!! انسان خو له پنډۍ خپل زوى هم نه شي
پېژندى هللا تعالى به څنگه وپېژني؟!! كه څوك ووايي چي
هللا تعالى دوه سترگي لري ،دوه السونه لري ،السونه ئې
پنځه پنځه گوتي لري ،دوه پښې لري ،پښې ئې قدمونه او
پنډۍ لري ،رداء او إزار لري ...ده هللا تعالى له انسان
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سره تشبيه كړى ،كه له دې وروسته سل ځله ووايي چي بال
تشبيه او بالتكييف .دا الفاظ ورته هيڅ گټه نه رسوي!!
ده د قرآن دا خبره له پامه غورځولې چي فرمايي:
ِ
*
ِير
ِيع
السَّم
هو
و
ء
ِه
ِثْل
َم
ك
َ
َ
ليْسَ
البَص ُ
ُ
َُ
شَيٌْ
الشورى11:
هيڅ شئ د هغه په څېر نه دئ او دى اورېدونكى ليدونكى
دئ.
يعني كه وغواړې چي پخپل ذهن كي د هللا تعالى لپاره
كوم مثال مجسم كړې ،نو پوه شه چي په دې كائناتو او
موجوداتو كي به هيڅ شئ دې مثال ته ورته ونه مومې .د
يوه شي مثال په حقيقت كي د هغه شي تخميني او تقريبي
تصوير وي ،چي د همغه شي د پيژندلو لپاره كارول كېږي،
كله چي د يوه شي د اصل او حقيقت ادراك ممكن نه وي نو
د مثال په راوړلو سره ئې تشريح او توضيح كوو ،خو د هللا
تعالى په اړه نه د مثال راوړل ممكن دي او نه ئې مثال
او مثل شته .په دې آيت شريف كي داسي نه دي ويل شوي:
" ليس مثله شئ :ده ته ورته څه نشته"
بلكي ويل شوي:
ُ:
ِير
ُ البَص
ِيع
َ السَّم
هو
و
ء
ِه
ِثْل
َم
ليْسَ ك
َ
ِ شَىٌْ َُ
د ده مثل ته ورته څه نشته او دى سميع بصير ذات دئ.
د دې معنى دا ده چي نه يوازي د هللا تعالى د ذات
دكيفيت ادراك ممكن نه دئ ،بلكي دا هم ممكنه نه ده چي
د هللا تعالى د ذات او ذاتي صفاتو د كيفيت په اړه
تخميني او تقريبي تصور ولرو .نو الزمه ده له هر هغه
تأويل او توجيه په كلكه ځان وساتو چي له مخلوقاتو
سره د هللا تعالى په تشبيه منتج كېږي.
كه د هللا تعالى د ذات د كيفيت په اړه بحث ضروري او د
انسان لپاره ئې ادراك ممكن وى نو هللا تعالى به پخپله
په پوره صراحت او وضاحت سره بيان كړى وى خو نه په
ً څه
ً يا اشارتا
قرآن كي د هللا تعالى د ذات په اړه صراحتا
ويل شوي او نه په صحيح احاديثو كي .په دې موجوداتو
كي هيڅ شئ د هللا تعالى له ذات سره شباهت او ورته والى
نلري ،هره هغه عقيده او نظريه چي د هللا د ذات د كيفيت
په اړه داسي بحث ولري چي له مخلوقاتو سره د خالق په
تشبيه او تمثيل منتجه شي ،باطله او مردوده ده .خداى
تعالى له دې منزه او ډېر لوړ دئ چي پخپل ذات كي له
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مخلوقاتو سره شباهت او ورته والى ولري ،هيڅ شى له هللا
تعالى سره هيڅ شباهت نلري ،ټول نصوص په دې داللت كوي
چي هللا تعالى بې مثله او بې مثاله ذات دئ.
خو د يكشف عن ساق په اړه چي كوم روايات راغلي او
له هغوى ځينو دا انتباه اخيستې ،دا دي:
له ابو برده دوه روايتونه نقل شوي:
ِيي لي ى ع ع ييه وسي
َّب
َنِ الن
ِ ،ع
ِيه
َب
ْ أ
َن
َ ،ع
دة
بر
َب
ْ أ
َن
ع
َْ
ِي ُ
دا
ه سُج
يخِر
َظ
ُور ع
ْ ن
َن
ْ سَاق :ع
َن
ُ ع
ْشَف
يك
ْم
يو
ُّوَ
ًَّ
ِي َ
قالَ :
ن َلُ
َ ُ
او بل دا:
عن أبى بردة عن أبى موسى قال حدثنى أبى قال :سمعت
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقول( :إذا كان يوم القيامة
مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم
إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما
تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده
في الدنيا ولم نره -قال -وتعرفونه إذا رأيتموه
فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه
ال شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى هللا تعالى
فيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياصى البقر
فينظرون إلى هللا تعالى فيريدون السجود فال يستطيعون
فذلك قوله تعالى" :يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى
السجود فال يستطيعون" فيقول هللا تعالى عبادى أرفعوا
رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجال من اليهود
والنصارى فى النار) .قال أبو بردة :فحدثت بهذا
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال :هللا الذي ال إله إال هو
لقد حدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثالثة أيمان;
فقال عمر :ما سمعت فى أهل التوحيد حديثا هو أحب إلى
من هذا.
لكه چي گورئ ابوبرده او پالر ئې ابو موسى رضي هللا
عنهما ته منسوب رواياتو كي تعارض دئ ،په يوه كي ئې
ويل شوي چي يوه عظيمه رڼا به وځلېږي ،او په بل كي
ويل شوي چي هللا تعالى به په خپله له حجابه راووځي ،دې
ته مو هم بايد پام وي چي دا روايت له ابو موسى رضي هللا
عنه يوازي د ده زوى ابو برده روايت كړى ،او لكه چي
مخكني روايت كي گورئ د عمر بن عبدالعزيز په څېر
شخصيت هم له ده دا خبره هغه وخت ومنله چي درې ځله ئې
لوړه وكړه!! د دې معنى دا ده چي عمر بن عبدالعزيز هم
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د لومړي ځل لپاره داسي خبره اورېده!! فتح البارئ
ليكي :ابو موسى ته د منسوب روايت په اسنادو كي ضعف
دئ :أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبى موسى مرفوعا
فى قوله( :يوم يكشف عن ساق) قال ” عن نور عظيم،
فيخرون له سجدا ”
بل روايت دا دئ:
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ُُ
له ابو سعيد الخدري رضي هللا عنه روايت دئ چي له رسول
هللا ﹽ مي واورېدل چي فرمايل ئې :هللا تعالى به خپله پنډۍ
بربنډه كړي ،نو ټول نارينه او ښځينه مؤمنان به ورته
سجده وكړي ،او هغه څوك به همداسي پاته شي چي په دنيا
كي ئې د رياء او ځان ښودني لپاره سجده كوله ،سجدې ته
به راوړاندي شي خو شا به ئې يوه طبقه شي (سجده به نه
شي كولى)
په دغو رواياتو كي شديد تعارض او اختالف شته ،دغه
تعارض ته په پام سره محققينو علماوو هغه د دې آيت
لپاره د تفسير په توگه نه دي وړاندي كړي ،بېل بېل
آراء ئې وړاندي كړي .كه دا روايات ئې موثق گڼلى د
بلي رأيي له وركولو به ئې خامخا ډډه كوله .څنگه
ممكنه ده چي رسول هللا ﹽ دي دا خبره كړې وي او د ابن
عباس رضي هللا عنه په څېر صحابه دي ترې خبر نه وي او دا
آيت دي په بل ډول تفسير كړي .د ابن عباس او مجاهد
رضي هللا عنهما په څېر لويو لويو شخصيتونو دا آيت په بل
ډول تفسير كړى ،د دوى رأيه دا ده چي له يكشف عن ساق
مراد د قيامت هولناك حالت دئ .د آيت له سياق و سباق
په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د ابن عباس رضي هللا عنه
تفسير دقيق دئ.
عن ابن عباس "يوم يكشف عن ساق" قال هو يوم القيامة
يوم كرب وشدة رواه ابن جرير وقال ابن أبى نجيح عن
مجا هد "يوم يكشف عن ساق" قال شدة األمر وقال ابن عباس
هى أشد ساعة تكون فى يوم القيامة وقال ابن جرير عن
مجاهد "يوم يكشف عن ساق" قال شدة األمر وجده .وقال
على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله "يوم يكشف عن ساق"
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هو األمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة وقال
العوفى عن ابن عباس قوله "يوم يكشف عن ساق" يقول حين
يكشف األمر وتبدو األعمال وكشفه دخول اآلخرة وكشف األمر
عنه
وذكر ابن المبارك قال :أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة
عن ابن عباس فى قوله تعالى" :يوم يكشف عن ساق" قال:
عن كرب وشدة .أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال :شدة
األمر وجده .وقال مجاهد :قال ابن عباس هى أشد ساعة فى
يوم القيامة.
وقال أبو عبيدة :إذا اشتد الحرب واألمر قيل :كشف األمر
عن ساقه .واألصل فيه أن من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى
الجد شمر عن ساقه; فاستعير الساق والكشف عنها فى
موضع الشدة .وقيل :ساق الشىء أصله الذى به قوامه;
كساق الشجرة وساق اإلنسان .أى يوم يكشف عن أصل األمر
فتظهر حقائق األمور وأصلها .وقيل :يكشف عن ساق جهنم.
وقيل :عن ساق العرش .وقيل :يريد وقت أقتراب األجل
وضعف البدن; أى يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه،
ويدعوه المؤذن إلى الصالة فال يمكنه أن يقوم ويخرج.
قرطبي له هغه وروسته چي د ساق لپاره گڼ شمېر احتماالت
بيانوي ،لكه د هر څه اصل،د دوزخ ساق ،د عرش ساق،
عظيم نوراو د قيامت د ورځي شدت؛ ليكي:
(فأما ما روى أن هللا يكشف عن ساقه فإنه عز وجل يتعالى
عن األعضاء والتبعيض وأن يكشف ويتغطى).
اما دا چي روايت شوى چي هللا تعالى به خپل ساق بربنډ
كړي ،نو هللا تعالى له دې ډېر لوړ دئ چي اعضاء او بېل
بېل غړي ولري او بربنډ يا په جامه پټ شي.
 -46د وېري او خوف نښي او آثار به د كافرانو په څېرو
كي څرگند وي ،له خپلي ماضي نادم او پښېمانه ،سترگي
ئې خړي او ټيټي ،د وېري آثار په كي څرگند ،شرمنده او
خجل ،ذلت او سپكاوي خپل تور وزر پرې غوړولى ،د هغه
چا وضعيت به د قيامت په ورځ دغسي وي چي په دنيا كي
او هغه وخت چي روغ رمټ وو ،سجدې ته بلل كېدل ،خو كبر
او غرور نه پرېښودل چي حق ته غاړه كېږدي او د هللا
تعالى په وړاندي سر ټيټ كړي.
 :41-44دا مبارك آيتونه څو توصيې رسول هللا ﹽ ته لري:
الف :لږ صبر وكړه! وگوره چي هللا تعالى به د دې حقيقت
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له منكرينو سره څه معامله كوي؟ د لته له (هذالحديث:
دې خبري) مراد يا هغه خبري دي چي په مخكنيو آيتونو
كي ذكر شوې او يا ټول قرآن.
ب :الهي عذاب به په تدريجي توگه او ورو ورو ،او
پرته له دې چي دوى پرې پوه شي او چاره وكولى شي ،پر
دوى نازل شي.
ج :الهي سنت داسي دئ چي بنده ته مهلت وركوي،
اتمام حجت كوي ،ژر او په گناه پسي متصل ئې نه نيسي،
ً او له ځنډه پرته ئې
د عصيان او سركښۍ په سر كي فورا
په عذاب نه اخته كوي ،خاصه نېټه او معين وخت ئې
ټاكلى چي د عصيانگرانو په سر به د وروستي عذاب
متروكه راپرېوځي ،د هغي نېټې تر راتلو ئې تعذيب
تدريجي وي ،د غولوونكي اقتدار له ورستې ماڼۍ ئې يوه
خښته له بلي وروسته ورو ورو الندي پرېوځي ،هر گام چي
مخكي اخلي په حقيقت كي د خپلي تباهۍ په لوري نږدې
كېږي ،د خپلي بقاء او دوام لپاره چي كوم تدبير كاروي
په حقيقت كي خپل گور په خپل الس كيني.
د :د شر او فساد د ځواكونو په نيولو او مؤاخذې كي
الهي تدبير ډېر مضبوط او متين دئ ،هيڅوك ئې د مقابلې
توان نه لري ،پام چي عصيانگرانو او ظالمانو ته مهلت
وركول په الهي تدبير كي سستي او قصور تلقي نه كړې،
دا فرصت او مهلت وركول بايد مغرور او سركښ ستمگران
ونه غولوي او له شديدي الهي نيوني ئې غافل نه كړي!!
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 -43آيا داسي اجر ترې غواړې چي دوى ئې د تاوان له
پېټي درانه كړى شوي!  -43آيا غيبي (اسرار) ورسره
دي چي دوى ئې ليكي!  -48نو د خپل رب تر حكمه صبر
وكړه ،او د كب وال په څېر مه كېږه چي غږ ئې كړ،
په داسي حال كي چي غصه ناك وو -42 .كه د خپل رب
پېرزوينه ئې نه وى په برخه شوې ،نو خامخا به په
سپېره ډاگ غورځېدلى او مذمت شوى به وو -11 .خو
خپل رب غوره او له صالحينو ئې كړ -11 .او بې شكه
چي كله كافران ذكر (قرآن) اوري نو نږدې وي چي په
خپلو (غضبناكو) سترگو سره دي وښويوي او وايي :دى
خو هسي لېونى دئ -12 .حال دا چي دا خو عالميانو
ته له پنده پرته بل څه نه دئ.
 -43دښمنانو به په خپلو ټولو خصمانه تبليغاتو كي په
دې ټكي تركيز كاوو چي رسول هللا ﹽ او ياران او پلويان
به ئې له خپلو هڅو او هلو ځلو نه په دنيا كي كومه
نتيجه ترالسه كړي او نه په آخرت كي ،قرآن د دې آيت په
ترڅ كي د دوى په ځواب كي فرمايي:
 مگر ته له دوى كوم اجر او بدله غواړې ،داسي بدله
چي دوى ئې د ځان لپاره غرامت او تاوان او پر خپلو
ً به ئې له وركړي ډډه
اوږو دروند پېټى گڼي؟ چي طبعا
كوي او تا به د خپل جهاد او دعوت د نتيجې او پايلو
له ترالسه كولو محروموي؟ كه د كارونو پايله دوى
ټاكلى ،او د عملونو اجر د دوى لخوا وركول كېدى نو
سمه ده چي تا او يارانو به دي له خپلو هڅو كومه
نتيجه نه شوى ترالسه كولى ،خو كه د عملونو پايلي هللا
تعالى ټاكي ،او بنده ته د عمل اجر د ده له لوري وي،
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نو بيا خو دوى نه شي كولى په خپلو تبليغاتو او بې
حاصله هلو ځلو سره تا خپل آرمان او د مبارزې نتائجو
ته له رسېدو محروم كړي.
 -43مگر دوى له غيبي اسرارو خبر دي؟ كوم چا له غيبه
مطلع كړي او د مسلمانانو د دنيوي او اخروي راتلونكي
په اړه ئې ورته ويلي چي دا ډله به نه خپلو آرمانونو
ته ورسېږي ،نه به ئې هيلي او اميدونه تر سره شي او
نه به ئې هڅي او كوښښونه كومه نتيجه وركړي؟! د دې
علم غيب سند چېري دئ؟!
 :11-48د دې ډلي بې بنسټه تبليغاتو ته هيڅ اهميت مه
وركوه ،صابر او ثابت قدم اوسه ،د دوى له مخالفتونو
او لجاجتونو ناهيلى او مأيوس كېږه مه .پام چي د يونس
عليه السالم په څېر د خپلو مخاطبينو له مخالفتونو او
د خپل دعوت له پايلو مأيوس نه شې ،د نورو خلكو په
لټه كي له دوى الس وانخلې ،مبارزه ناتمامه پرېنږدې ،د
دوى لجاجت او جهالت دي داسي غصه ناك نه كړي چي له
هدايته ئې نااميده شې ،د الهي عذاب مستحق ئې وگڼې،
او ترې الړ شې ،نه؛ صبر او ثبات له السه مه وركوه ،تر
هغه انتظار وكړه چي هللا تعالى خپل حكم او پرېكړه صادره
كړي ،مطمئن اوسه چي هللا تعالى به ډېر ژر خپل حكم صادر
كړي ،پام كوه چي سنگر پرېنږدې او له وخته مخكي ترشا
نه شې ،له دې ښه خبر يې چي څوك مأيوس شوى ،سنگر ئې
پرېښى ،له وخته مخكي تر شا شوى ،له كوم برخليك سره
مخامخ شوى؟! د يونس عليه السالم قصه دي په مخكي پرته،
د فرار له كبله د كب په نس كي د پرېوتو قصه ،كه د هللا
تعالى پېرزوينه ئې نه وى په برخه شوې ،يا به د تل
لپاره د ماهي په نس كي پاته كېدو ،او يا به په سپېره
ډاگ چي نه سيورى لري او نه بوټى ،غورځېدو ،او د مذمت
وړ به گڼل كېدو ،خو خپل رب ئې پرې مهربانه شو ،غوره
ئې كړ او د صالحانو له ډلي ئې كړ ،بېرته د خپل قوم
په لوري الړ ،دا توفيق ئې په برخه شو چي اصالح ئې كړي
او د دوى مصلح الرښود شي.
 :12-11دا دواړه وروستي آيتونه چي د سورې تتمه او
خالصه ده ،ښيي چي د رسول هللا ﹽ لجوج او جاهلو معاندينو
به د قرآن د اورېدو په وخت كي په غضبناكو او قهرجنو
سترگو ورته كتل او هغه به ئې مجنون گاڼو .د آيتونو
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په الفاظو او تركيب كي له لږ غور سره دا مطالب زموږ
مخي ته راځي:
الف :د مخالفينو غضبناكه معامله او په قهرجنو
سترگو هغه ته كتل ئې داسي وو چي گمان ئې كاوو په دې
سره به دى له خپل دعوت او مبارزې الس اخيستو ته اړ
كړي ،د دعوت له نتائجو به ئې مأيوس كړي ،نږدې وه چي
د يونس عليه السالم تجربه تكرار شي او رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم هم خپله مبارزه ناتمامه پرېږدي.
ب :له پيغمبر عليه السالم سره د قريشو مخالفت او
عناد هغه وخت پيل شو چي ده قرآن ته راوبلل ،قرآن ته
له بللو مخكي ئې نه يوازي له ده سره كوم مخالفت نه
درلود بلكي هغه ئې د لوړ شخصيت خاوند ،هوښيار او
عاقل انسان گاڼو ،د مشر ورور ،كريم ،صادق او امين
خطاب ئې ورته كاوو.
ج -د قرآن له اورېدو وروسته ئې د مجنون خطاب ورته
وكړ! كه رسول هللا ﹽ دوى قرآن ته نه وى بللي ،نو نه به
ئې په غضبناكو سترگو ورته كتل او نه به ئې د لېوني
او مجنون خطاب ورته كاوو.
د -د ډېر ډېر حيرت او تعجب ځاى دئ چي ځينو له دې
آيت د اصلي معنى او مطلب عكس او كامالً مخالفه معنى او
مطلب اخيستى دئ ،او وايي :له (ليزلقونك بابصارهم)
ً په نظر كړي ،د سترگو مرموز
مراد دا دئ چي تا به حتما
اغېز به ئې پرتا پرېوځي او هالك يا بيمار به دي كړي!!
عجيبه ده چي دوى نه تر دې آيت مخكي د يونس عليه
السالم قصې ته پام كوي ،چي د ليزلقونك بابصارهم لپاره
دقيق تفسير او شرح زموږ مخي ته ږدي ،او نه د هللا تعالى
له لوري رسول هللا ﹽ ته دا سپارښتنه او حكم چي صبر وكړه
او د كب وال په څېر مه كېږه ،او نه دې خبري ته چي د
دغو قهرجنو سترگو خاوندان رسول هللا ﹽ ته د حيرت په
سترگه نه گوري بلكي مجنون ئې گڼي ،د سترگو نظر خو
دوى د حيرت نتيجه گڼي ،نه د غضب نتيجه! حال دا چي د
دې غضبناكو سترگو خاوندان د قرآن په اورېدو سره داسي
غصه كېږي چي رسول هللا ﹽ ته د مجنون خطاب كوي!!! د چا
په خوله چي د بل لپاره د مجنون خطاب وي په سترگو كي
به ئې هغه ته څه پيغام وي؟ د قهر او غضب پيغام كه بل
څه؟! عجيبه ده چي دوى له دې آيت داسي مطلب اخلي چي د
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سورې له ټولو آيتونو سره تصادم كوي ،د سورې ټول
آيتونه له سره تر پايه په دې راڅرخي چي د دښمن
خصمانه او معاندانه تبليغات شنډ كړي او ځواب ئې
وركړي ،او دا آيت د ټولي سورې خالصه او مقصد ئې دا دئ
چي دا خلك د قرآن له كبله له تاسره دښمني كوي،
درباندي غصه دي ،په قهرجنو سترگو درته گوري او تا ته
مجنون وايي!!
په ايران كي خو خبره بيا داسي ده چي كه ته د هر
شيعه كور ته ننوځې نو لومړى به دي په داسي يوې لوحې
سترگي ولگېږي چي دا آيت به پرې ليكل شوى وي ،او مقصد
به ئې دا وي چي خپل كور او كورنۍ ستا له بد نظره
خوندي وساتي ،دوى ته خپلو اخوندانو ويلي چي دا آيت
بد نظر دفع كوي!!
هـ :د آيت د وروستۍ فقرې مقصد دا دئ :عجيبه ده چي
د قرآن اورېدل د دوى قهر او غصه راپاروي ،او د رسول
هللا ﹽ مخالفت او دښمنۍ ته ئې هڅوي ،په داسي حال كي چي
قرآن د دوى او ټولو عالميانو لپاره د پند ،نصيحت او
تذكر وسيله دئ ،دوى راويښوي ،هېر شوي حقائق ورپه
يادوي ،د ضمير صفحې ته ئې ځال وركوي ،انسان هغو فطري
غوښتنو ته رابولي چي ترې هېري شوې ،هغه ته ښيي چي د
انسان په څېر ژوند كول څنگه وي ،هر هغه څه ورپه
يادوي چي بايد پام ئې ورته كولى ،خو د خاصو عواملو
په سبب ترې غافل شوى ،عجيبه ده چي (د ټولو عالميانو
لپاره دا ذكر) له رسول هللا ﹽ سره د دوى د عناد او
دښمنۍ باعث شوى!!!
دې ته مو بايد پام وي چي نه د قرآن په دغه آيت كي
او نه په كوم بل آيت كي دا خبره راغلي چي بد نظر شته
او اغېز لري؛ خو په گن شمېر رواياتو كي د بد نظر
اغېز يو حقيقت گڼل شوى .په صحيح مسلم او بخاري كي
راغلي ځيني روايات دا دي:
عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :العين
حق ،العين حق
عن أبى هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :العين
حق.
دغو رواياتو ته په پام سره اهل سنت و جماعت بد نظر
او اغېز ئې حق گڼي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحاقة
د سورې معرفي:
د دې مباركي سورې نوم الحاقه (هماغه واقع كېدونكې)
دئ چي له لومړي آيت اخيستل شوى 12 ،آيتونه لري ،د نه
ويشتو لومړنيو آيتونو فواصل ئې حاقه او راضية ته
ورته وزن لري ،دېرشم ،يودېرشم ،او دوه دېرشم ئې په
دغو دريو هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي :فغلوه ،صلوه،
فاسلكوه ،له هغه وروسته له پنځو آيتونو پرته ټول
عظيم او يقين ته ورته هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي او
د دغو پنځو آيتونو فواصل خطئون ،تبصرون ،تؤمنون او
تذكرون دي .وزن او مد وجذر ئې ډېر ښكلى او خوندور
دئ .دا سوره هم د مكي دور په لومړيو كي نازله شوې.
د بحث محوري موضوع ئې (قيامت) دئ چي په دې سوره
كي د الحاقة په نوم ياد شوى ،د سورې په پيل كي د دې
ً راتلونكى دئ ،په
حقيقت د اثبات لپاره چي قيامت حتما
دوو مشهودو دالئلو استناد شوى او فرمايي:
الف :د تاريخ په اوږدو كي د دې شاهد يو چي هر هغه
قوم په الهي عذاب اخته او په زوال محكوم شوى چي له
قيامت ئې انكار كړى ،لكه چي ثمود او عاد قيامت تكذيب
كړ او هالك شول ،د فرعون قوم او له دوى مخكي او
وروسته قومونو دا غلطي وكړه چي په سبب ئې په الهي
عذاب اخته او ټغر ئې ټول شو ،د نوح عليه السالم قوم د
دغي غلطۍ له كبله غرق شو ،ده او اهل ته ئې ،چي ستاسو
اجداد او نيكونه دي ،هللا تعالى د كښتۍ په ذريعه نجات
وركړ تر څو د راتلونكو نسلونو لپاره پند وي او روغ
غوږونه ترې عبرت واخلي.
ب :د دغو عاصي او له قيامته د منكر قومونو نيونه
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او مؤاخذه ښيي چي زموږ په عالم كي د مكافات او
مجازات سنت حاكم دئ ،عملونو ته د سزا وركولو سلسله
تل وه او تل به وي ،په دنيا كي په نسبي توگه او په
آخرت كي په بشپړه او مكمله توگه.
بيا د قيامت د ورځي ستري ستري پېښي انځوروي ،زمكه
به په خوځېدو شي ،غرونه به سره تصادم وكړي ،آسمانونه
به شق شق شي ،او د عالم دا اوسنى مضبوط نظم به متالشي
شي .ورپسې له قبرونو د راپاڅېدو صحنه او په الهي
محكمې كي د حاضرېدو حالت په ډېره اغېزمنه توگه
انځوروي ،او ښيي چي په دې ورځ به ټول خلك د هللا تعالى
په وړاندي داسي ودرېږي چي هر څه به ئې څرگند او
بربنډ وي ،هيڅ عمل ،ستر او ووړ به ئې پټ نه وي پاته،
ځينو ته به خپله عملپاڼه په ښي الس كي وركړى شي او
ځينو ته په كيڼ الس كي ،څوك چي په آزمويني كي بريالى
شوى ،په دې ورځ او له هللا تعالى سره په مخامخ كېدو او
په حساب او كتاب ئې باور وو ،او همدغه باور له گناه
او تېري منع كول او نېك عمل ته ئې هڅول ،عملپاڼه به
ئې په ښي الس كي وركړى شي ،راضي او خوښ به وي،
خپلوانو ته به سرلوړى او خوښ راوگرځي ،له ډېري
خوشحالۍ به ټولو ته غږ كړي :راشئ زما عملپاڼه وگورئ،
زما باور دا وو چي د خپلو عملونو له حساب سره به
مخامخ كېږم ،خوښ او راضي كوونكى ژوند به ئې په برخه
شي ،هغه جنت ته به درومي چي مېوې ئې رسېدلې او
راشكول ئې آسانه .خو هغه چي عملپاڼه به ئې په كيڼ الس
كي وركړى شي ،وايي به :اى كاش عملپاڼه مي نه وى
راكړى شو ې ،كاش له حساب او كتابه نه وى خبر شوى ،اى
كاش دا د كار پاى وى ،او الهي عذاب او دوزخ ورپسې نه
وى ،مال مي څه گټه راونه رسوله ،سلطه او اقتدار مي
ختم شو .د ده په اړه به هللا تعالى امر وكړي چي وئې
نيسئ ،الس پښې ئې په زنځير او زولنو وروتړئ ،او د
جهنم په لوري ئې كش كړئ ،او وروئې غورځوئ ،او د دوزخ
له ستنو سره ئې په داسي زنځير وتړئ چي اوږدوالى ئې
اويا گزه وي ،ده خو نه په ستر هللا دا تر ټولو لوړ ذات
ايمان درلود او نه ئې پر بې وزلي مسكين دا تر ټولو
محتاج مخلوق زړه سوى او ترحم ،له ټولو هغو شيانو سره
ئې ظالمانه چلن كاوو چي د دوى دواړو ترمنځ ،په زمكه
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يا آسمان كي ول ،له هر څه سره ئې فطري او انساني
اړيكي شلولې وې ،نو ځكه به دلته چي د مكافات دار دئ،
او هر چا ته د خپل عمل متناسبه او وړ بدله وركول
كېږي ،هيڅ خوراك به ئې مخي ته نه اېښودل كېږي مگر د
زخمونو نو ،چي له خطاكارانو پرته ئې بل څوك نه خوري.
بيا د دې خبري د اثبات لپاره چي د رسول هللا ﹽ وينا د
قيامت په اړه نه د ده ذاتي او شخصي وينا ده ،نه د
كوم شاعر وينا او نه د كوم كاهن ،دى د هللا تعالى
استازى دئ او وينا ئې الهي پيغام ،هغه پيغام چي د
عالمونو رب رالېږلى ،د دې ادعاء د اثبات لپاره په
دوو شيانو لوړه كوي:
الف :هغه څه چي تاسو ئې وينئ.
ب :هغه څه چي تاسو ئې نه وينئ.
يعني د دې كريم او لوړ شخصيت د ژوند ټولو ابعادو
او اړخونو ته ځير شئ ،له اخالق او ويناوو ئې چي څه
تاسو ته څرگند دي ،هغه د نورو عادي انسانانو او د
خپلو شعراوو او مذهبي مشرانو له اخالق او ويناوو سره
مقايسه كړئ ،له شكه پرته به درته واضح شي چي دى د هللا
تعالى دروند پيغمبر دئ ،الړ شئ د ده د ژوند هغه برخي
وڅېړئ چي ستاسو له نظره پټي دي او يوازي نږدې دوستان
ً به درته ثابته شي چي دى د هللا
ئې پرې خبر دي ،حتما
تعالى استازى دئ ،نه شاعر دئ او نه كاهن ،مگر نه
گورئ چي د ده مېرمن خديجه رضي هللا عنها ،دا په پاك
لمنۍ ،عقلمنۍ او درايت كي نوميالۍ ښځه ،دا د رسول هللا
ﹽ له ټولو پټو اسرارو باخبره انسان ،لومړى كس دئ چي
پر ده ايمان راوړي او د ده پيغام الهي پيغام مني ،الړ
شئ د قرآن څېړني او بحثونه د هر هغه څه په اړه په
ځير او دقت سره وڅېړئ چي (مشهود) دي يا (غائب) ،چي
ً به درته
تاسو ئې وينئ او ستاسو له نظره پټ دي ،حتما
ثابته شي چي دا قرآن د هغه رب العالمين له لوري پر
رسول هللا ﹽ نازل شوى چي په ټولو اسرارو خبر دئ .د دې
كتاب عظمت ،د عالم د اسرارو په اړه ئې دقيق علمي
بحثونه ،ژوري څېړني ئې د ټولو هغو شيانو په اړه چي
تاسو ئې دا اوس اوس گورئ ،او هغه چي تراوسه ئې ال په
حقيقت نه پوهېږئ او ورو ورو به پرې پوه شئ ،ښيي چي
دا كتاب هغه ذات رالېږلى چي عالم الغيب و الشهاده
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دئ ،هيڅ انسان ته ممكن نه دئ چي داسي باعظمته او
دقيق كتاب له خپله ځانه وړاندي كړى شي او د قرآن په
څېر ،د شاهد او غائب په اړه داسي دقيق او علمي
بحثونه ولري ،مگر نه گورئ چي د قرآن د نزول له ورځي
تر نن پوري ،له هرو څو كلونو وروسته انسانانو ته په
سلهاوو داسي حقائق راڅرگند كېږي چي قرآن ال د مخه او
هغه وخت بيان كړي وو چي د هيچا په خيال كي هم نه
گرځېدل ،خو خلك د وخت په تېرېدو سره او د ژورو
تحقيقاتو په نتيجه كي پرې پوه شوي ،او همغه خبره ئې
كړې چي قرآن ال د مخه كړې وه!! د قرآن دا ويناوي ښيي
چي رسول هللا ﹽ د هللا تعالى استازى او كتاب ئې د هللا تعالى
له لوري لېږل شوى كتاب دئ.
په داسي حال كي چي هللا تعالى سركښ او عاصي قومونه په
دې گناه نيولي او خپل عذاب ئې پرې نازل كړى چي له
قيامته ئې انكار كړى او پيغمبران عليهم السالم ئې
تكذيب كړي ،آيا ممكنه ده چي يو څوك دي په درواغو د
پيغمبرۍ دعوى وكړي ،خپلي خبري دي الهي وحي وگڼي ،او
دروغجني خبري دي هللا تعالى ته منسوب كړي ،خو هللا تعالى
دي هغه خپلي مخي ته پرېږدي ،او هغه دي مؤاخذه او
مجازات نه كړي؟!! هللا تعالى د دغه غلط تصور د ترديد
لپاره په دې سوره كي فرمايي :كه ده له خپله ځانه څه
خبري موږ ته منسوب كړې ،داسي كار به ئې خامخا جدي
نيسو ،د غاړي رگ به ئې ورقطع او داسي عذاب به پرې
نازل كړو چي هيڅوك ئې ترې دفع نه كړى شي.
او د سورې په پاى كي راغلي چي دا پرهېزگارانو ته د
ً ترې انكار كوي ،د دغو
پند خبري دي ،ځيني به حتما
كافرو مكذبينو لپاره د حسرت او ندامت وسيله ده،
قيامت يو حقيقت دئ ،يقيني ،نه ظني ،نو د ستر رب په
نامه دي په تسبيح لگيا شه.
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 څه ده دا واقع-2 ! هماغه واقع كېدونكې-1
 څه شي پوه كړې چي څه ده دا واقع-6 كېدونكې؟
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كېدونكې؟  -4ثموديانو او عاديانو؛ تكذيب كړه دا
ځپونكې -1 .نو په سركښ عذاب هالك شول ثموديان-3 .
او په سركښ توند باد هالك شولو عاديان -3 .اوه شپې
او اته ورځي ئې دا پرېكنده (سيلۍ) پرې مسلط كړه،
دا قوم به دې په دې (وخت) كي داسي وو موندلى چي
پړمخي پراته دي ،لكه سټي د خرما ،تشي او له جرړو
ايستل شوې -8 .نو آيا څه پاته شوني ترې گورې؟ -2
فرعون او مخكنيو ئې هم او د نسكور شوو كليو
(كليوالو) هم گناه ته الس كړ -11 .او د خپل رب له
استازي ئې سرغړونه وكړه ،نو ځكه ئې په زياتېدونكي
(عذاب) اخته كړل -11 .نو كله چي هغو اوبو طغيان
وكړ ،تاسو مو په رواني (بېړۍ) كي سپاره كړئ-12 .
تر څو ئې درته پند وگرځوو او حساس غوږونه ئې په
ياد وساتي.
 :16-11په دې مباركو آيتونو كي د (الحاقه) لفظ راغلى
چي معنى ئې تحقق موندونكې او واقع كېدونكې ده ،بايد
وگورو چي له دې واقع كېدونكې مراد څه دئ؟ قيامت او
كه هغه عذابونه چي په عاصي او باغي قومونو نازل شوي؟
كه څه هم له نهو آيتونو (له 4تر  )12داسي
معلومېږي چي ښايي له الحاقه هغه عذابونه مراد وي چي
د ثمود ،عاد ،فرعون ،لوط او نوح عليهما السالم پر
قومونو نازل شوي ،خو له  14 ،16او  11آيتونو په ډېر
صراحت سره معلومېږي چي منظور ئې د قيامت ستره پېښه
ُ *
َة
ِع
َاق
لو
ََقع
ٍ و
ِذ
مئ
َيَو
ده ،د  11آيت الفاظ داسي دي :ف
َتِ اْ
َْ
نو په دې ورځ به دا واقع كېدونكې واقع شي.
د دوهم آيت لپاره دوه ترجمې لرو:
 څه ده دا واقع كېدونكې؟
 څه عجيبه واقع كېدونكې!!
درېيم آيت دا انتباه مخاطب ته وركوي چي د دې ستري
پېښي په عظمت او هيبت پوهېدل درته گران دي ،نه شې
كولى په هيبت ،ستر والي او څرنگوالي ئې پوه شې.
 -4په دې آيت كي (الحاقه) د (القارعه) په نامه ياده
شوې او ښيي چي دا يوه داسي ستره پېښه ده چي هر څه به
سره وځپي .له مخكني آيت سره د دې آيت او د وروستۍ
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شرحي د ارتباط په اړه څو توجيهات لرو:
الف :څوك چي دا ځپونكې پېښه نه مني ،او په دې باور
نلري چي قيامت راتلونكى دئ ،او د عالم دا اوسنى نظام
به له منځه ځي ،گمان ئې دا وو چي دا نظام ابدي او
تلپاته دئ ،وگورئ چي د دوى د انكار پايله څه وه ،له
كوم برخليك سره مخامخ شول؟ مگر تاريخ په دې خبري
شهادت نه وركوي چي د قيامت منكرين تل په شديد الهي
عذاب اخته شوي؟ او دا په خپله ثابتوي چي قيامت يو
حقيقت دئ او د انكار پايله او عاقبت ئې ډېر وخيم او
خطرناك.
ب :په آخرت نه باور د انسان د طغيان او سركښۍ
باعث كېږي ،او كار ئې هغه ځاى ته رسوي چي د عذاب
متروكه ئې پر سر راپرېوځي او په شديد الهي عذاب اخته
شي ،د انسان د ټولو نادودو ،ناوړو كړو وړو ،بدو
عملونو او نارواوو ،ظلمونو او فسادونو جرړي له هغه
گنده ډنډه خړوبه كېږي چي په آخرت نه باور او له
قيامته انكار ئې سرچينه ده ،او د ټولو الهي عذابونو
الملونه هم بايد په دغي بې باورۍ او انكار كي ولټوو.
ج :په عاصي او باغي قومونو د عذابونو نزول ښيي چي
دلته د مكافات او مجازات سنت حاكم دئ ،او قيامت د دې
سنت له اتمام او اكمال پرته بل څه نه دئ .نو په دغو
قومونو د عذاب نازلېدل د قيامت د اثبات مضبوط دليل
دئ.
 -1ثموديانو له قيامته د انكار له كبله بغاوت وكړ،
او هللا تعالى د دې بغاوت او طغيان مناسبه سزا وركړه،
عذاب ئې داسي لكه د دوى خپل طغيان ،باغي او طغيانگر
عذاب ،چي قرآن د االعراف سورې په  38آيت كي د الرجفة
(زلزله او شديد ټكان) په نامه ،او د هود د سورې په
 33آيت كي ئې د الصيحه (تونده او هېبتناكه چيغه) او
د فصلت په  13آيت كي ئې د الصاعقة (تندر) په نامه
ياد كړى ،يعني دا طاغي عذاب به له سختي زلزلې ،توندي
او هيبتناكي چيغي او آسماني تندر سره توأم وي.
 -3او دا هم عاديان چي سركښي او بغاوت ئې وكړ ،سزا
ئې دې سركښۍ ته ورته وه ،په سركښ عذاب اخته شول،
توندي سړې سيلۍ هر څه پرې رانسكور كړل.
 -3په دې مبارك آيت كي د عاد د سركښ قوم د هالكت
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څرنگوالى په ډېره عبرتناكه توگه انځور شوى او څو
حقائق زموږ مخي ته ږدي:
الف :دې عذاب اوه شپې او اته ورځي دوام وكړ ،خو
ولي اوه شپي او اته ورځي؟ ولي يوه اونۍ او يوازي اوه
شپې ورځي نه؟ آيا دا د دې لپاره چي څرگند گناهونه ئې
تر پټو زيات وو؟ او يا د دې لپاره چي د ورځي په رڼا
كي به ئې دومره جنايات كول چي د شپو په تياره كي به
د دوى تر خيانتونو زيات ول؟ او يا له دې امله چي د
اونۍ اوه شپي ورځي به ئې په گناه ،عصيان او خيانت كي
تېري كړې او د راتلونكي اونۍ په سبا به ئې هم د
جنايت او خيانت كلك هوډ كاوو؟ ښايي دا ټول ،ځكه چي
الهي عذاب تل د معذب شوو خلكو له كړنو سره متناسب او
ورته وي.
ب :عاديانو داسي لوړ لوړ او دنگ دنگ قدونه درلودل
چي د دوى په څېر خلك په هيځ ځاى كي نه تر سترگو
كېدل ،د دې توندي سړې سيلۍ له كبله له داسي عبرتناك
برخليك سره مخامخ شول چي د مړو اجساد ئې په هغي
وراني سيمي كي د ړنگو دېوالونو او نسكور شوو چتونو
شاوخوا ته خواره واره پراته وو ،داسي برېښېدل لكه د
خرما كاواكه سټي چي له جرړو ايستل شوې او هري خوا ته
نسكوري پرتې وي ،د دوى ظاهر ښايسته او ځواكمن
برېښېدو خو منځ ئې تش او كاواك ،ظاهر ئې د خرما د
سمسورو او دنگو ونو په څېر برېښېدو او دا گمان پرې
كېدو چي جرړي به ئې په زمكي كي ژوري تللې وي ،او
آسمان هم په خپلي غېږ كي نيولې او قد ئې ورلوړ كړى،
خو په حقيقت كي د دې ونو منځ تش او جرړي ئې وچي وې،
چي په يوې توندي سيلۍ له جرړو وايستلى شوې او پر
زمكه راپرېوتې.
 -8د دې مبارك آيت لپاره دوه ترجمې مومو:
الف :آيا له دوى كوم يو پاته مومې ؟
ب :آيا د دوى كومه پاته شونې وينې؟
هم دا عاصي ډله په خپله تباه شوه ،او هم ئې هر څه
له منځه والړل ،آباد ښارونه ئې ،مجلل قصرونه ئې ،زور
ځواك ئې او سمسوري زمكي او فصلونه ئې ،ټول له منځه
والړل ،او هيڅ څه ترې پاته نه شول!!
 :11-2فرعون او د لوط عليه السالم قوم؛ هماغه چي خپل
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كلي پرې رانسكور شول ،دوى هم د دغي خطأ او گناه
مرتكب شول ،قيامت ئې تكذيب كړ ،له بيا ژوندون او
الهي مكافات او مجازات ئې انكار وكړ ،او د همدې په
سبب د گناه او عصيان په گنده ډنډ كي پرېوتل او د
پيغمبرانو عليهم السالم مخالفت ته ئې مال وتړله ،نو
ځكه حسيب خداى په زياتېدونكي عذاب اخته كړل.
 -11د خپل جد؛ نوح عليه السالم طوفان راپه ياد كړئ،
قوم ئې ورسره مخالفت وكړ ،له قيامته ئې انكار وكړ،
له څو كسانو پرته هيچا پرې ايمان رانه ووړ ،خو موږ
دى او د ده مؤمن ياران او د سفر ملگري د نجات په
كښتۍ كي له غرقېدو وژغورل ،ټول د حق او حقيقت دښمن
ستمگران مو په هغه ستر طوفان كي غرق كړل چي ټوله
زمكه ئې ونيوله .دا دئ يو ځل بيا د مكافات او مجازات
الهي سنت خپل ځان وښود ،او د آخرت منكران يو ځل بيا
د خپل انكار او تكذيب سزا گوري ،دوى طغيان وكړ،
طغيانگر طوفان پرې راغى.
 -12دا ستره او هولناكه پېښه د دې لپاره وه چي تل تر
تله ستاسو لپاره د عبرت وسيله وي او د هوښيارو
غوږونو خاوندان ئې تل په ياد وساتي او ترې هېره نه
شي ،تل در په ياد كړي چي له آخرته د انكار پايله او
له دغه انكاره د راوالړو شوو گناهونو سزا ډېره وخيمه
او خطرناكه ده ،تر څو متوجه وئ چي گناه او سزا سره
تړلي دي ،رابطه ئې نه شلېدونكې ده ،چېري چي له
قيامته انكار او ورپسې عصيان او بغاوت پښه اېښې سزا
او عذاب ورپسې راغلى ،گناه او سزا سره تړل شوې او
سره ورته دي.
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 -16نو هغه وخت چي پو شي په شپېلۍ كي ،يو وار پو.
 -14او اوچت كړى شي هم زمكه او هم غرونه ،نو سره
وبه ټكول شي په يو وار ټكولو -11 .نو واقع به شي
په دې ورځ ،هماغه واقع كېدونكې -13 .او آسمان به
هم شق شق شي ،نو وي به په دې ورځي ،سست سست او
شلېدلى-13 .او فرشتې به ئې په ژيو كي وي ،او ستا
د رب عرش به په دې ورځ په خپل سر نيسي اته گونې.
 -16د آيت په سر كي د (فإذا) لفظ مخاطب ته دا انتباه
وركوي چي په مخكنيو آيتونو كي د قيامت د راتلو دالئل
بيان شوي او الر ئې په قيامت باندي باور ته پرانيستلې
ده .هو؛ قيامت به هم د هغو الهي عذابونو په څېر
ناڅاپي راځي چي په تېرو ياغي او باغي قومونو نازل
شوي ،آني او په شپېلۍ كي يوه پو سره به راځي.
 :14په دې مبارك آيت كي څو مهم ټكي توجه جلبوي:
الف :دا آيت وايي چي زمكه او غرونه به له خپل خپل
ځايه پورته او په خپلو كي به سره وټكول شي .د غرونو
د پورته كېدو په معنى خو پوهېدل آسانه دي خو د زمكي
د پورته كېدو په څرنگوالي پوهېدا لږ غور او دقت
غواړي ،بايد وگورو چي زمكه به څنگه او د څه له سره
پورته كېږي؟ موږ اوس په دې حقيقت پوه شوي يو چي زمكه
د لمر ،سپوږمۍ او نورو آسماني اجرامو په څېر د آسمان
په پراخي غېږ كي معلقه ده ،د بل څه په سر نه ده
اېښودل شوې چي ترې پورته كړى شي ،خو دا آيت وايي چي
زمكه او غرونه به له خپل خپل ځايه پورته كړى شي او
بېرته به په خپلو كي سره ووهل شي ،نو د دې معنى دا
ده چي زمكه به د دوو ځواكمنو او سترو ستورو تر منځ
راشي ،د دوو ځواكمنو جاذبو تر منځ به داسي واقع شي
چي د زمكي زړه به په يوه لوري او غرونه به ئې په بل
لوري جذب شي ،د دې قوي جاذبې په نتيجه كي به غرونه
له زمكي بېل او له جرړو به وايستل شي ،خو د دې په
ځاى چي له زمكي په ډېر واټن لري او د جاذبې له منبع
سره يو ځاى شي ،بېرته به د زمكي په لور جذب او په
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ډېر شدت سره به له زمكي سره تصادم وكړي.
ب :له دې پېړۍ د مخه او مخكي له دې چي انسان د
ستور ليكو ،شمسي منظومو ،په دوى كي له سترو سترو
چاودنو او د يوې برخي له بلي سره د يو ځاى كېدو په
اړه كافي معلومات ترالسه كړي ،هيڅوك په دې خبري نه شو
پوهېدى ،خو نن او د قوي تلسكوپونو په ذريعه د داسي
ټكر او تصادم د بې شمېرو بېلگو په ليدو سره په دې
خبري پوهېدا ورته آسانه شوې.
 -11په دغي مرحلې كي به هغه ستره پېښه واقع شي ،د دې
آيت له الفاظو په واضح توگه معلومېږي چي له
(الواقعه :هماغه واقع كېدونكې) ځني مراد هغه پېښه ده
چي د سورې په سر كي د الحاقه په نوم ياده شوې.
 :13-13په دې مباركو آيتونو كي څو اساسي ټكي د زياتي
توجه وړ دي:
الف :د قيامت په ورځ به د آسمان دا اوسنى دقيق
نظام متالشي شي ،آسمان به دړي وړي او چاود چاود شي،
ټول هغه سماوي اجرام به خواره واره شي چي نن آسمان
په خپلي غېږي كي كلك نيولي.
ب :په هغه ورځ به دا فرشتې چي د عالم چاري
سمبالوي ،خپل خپل ځاى له السه وركړي او د متالشي شوي
آسمان كنارو ته به منتقلي شي .له ملك دلته ټول مالئك
مراد دي نه يوه فرشته.
ج :ستا د رب عرش چي ټول اوه گوني آسمانونه ئې
احاطه كړي او ټول كائنات ئې تر سيوري الندي دي ،په دې
ورځ به ئې اته فرشتې ،يا د فرشتو اته ټولگي حمل كوي.
د :په دې پوهېږو چي هللا تعالى په دې عالم كي خاص سنن
او ضوابط وضع كړي ،چي هر كار د دغو سننو او ضوابطو
مطابق ترسره كېږي ،او د دې عالم د چارو د سمبالولو
لپاره ئې د مالئكو په نامه مأموران ټاكلي چي د دغو
سننو مطابق عمل كوي ،د ټول كائنات له متالشي كېدو
وروسته به دا الهي سنن عاطل شي او دا مأمورين به
گوښه شي ،يوازي اته ټولگي به چي د عرش حمله دي ،پاته
شي.
هـ :دا آيت له متشابه آيتونو دئ چي په هغه كي د
تشبيه فن كارول شوى ،د هللا تعالى عرش چي د انسان له
درك او فهم اوچت ،فوق مشهود او غائب مفهوم دئ ،او
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انسان په خپل قاموس كي بل ځانگړى او خاص لفظ او نوم
ورته نه لري ،او په داسي لفظ معرفي شوى چي په اصل كي
د يوه مشهود او ملموس شي لپاره وضع شوى ،د تشبيه فن
كارول شوى او له دې الري د انسان ذهن او فهم ته نږدې
كړى شوى ،بايد متوجه وئ چي په دا ډول آيتونو كي
راغلي الفاظ په متبادر او متداوله معنى وانخلئ ،داسي
نه چي د هللا تعالى له عرش هغه تصور او انگېرنه ولرئ چي
د زمكي پر سر د كوم تخت او عرش په اړه ئې لرئ!! هللا
تعالى د مخلوق په څېر مكان ته اړ او محتاج نه دئ ،د
عالم هيڅ څه په ذات او افعالو كي هللا تعالى ته ورته نه
دئ ،نه ئې عرش د زمكي د كوم عرش او تخت په څېر دئ او
نه په عرش استوى په كوم تخت د كوم مخلوق ناستي ته
ورته!! كه د قرآن په هر ځاى كي له دې آيت سره ورته
آيت مو مخي ته راغى نو بايد دا مطلب مو په پام كي وي
چي نه د عالم كوم څه هللا تعالى ته ورته دي او نه هللا
تعالى په كوم څه كي له مخلوق سره شباهت لري( .ليس
كمثله شئ) .پام كوئ چي د فرشتو په ذريعه د هللا تعالى د
عرش حمل كېدا داسي ونه گڼئ لكه چي په دنيا كي ځيني
كوم تخت پر اوږو وړي ،كه داسي تصور دي په ذهن كي
راوالړ شو ،اشتباه دي كړې او هللا تعالى دي له خپل مخلوق
سره تشبيه كړى.
رسول هللا ﹽ دا مطلب د يوه حديث په ترڅ كي څومره
ښايسته او دقيق انځور كړى هلته چي فرمايي:
َكُم
ُحَدث
َن ا
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ان هللا أذن لى ا
َن ملك قد مرقت رجاله االرض السابعة السفلى و العرش
ع
على منكبه و هو يقول سبحانك انت أين كنت و أين تكون.
مسند ابو يعلى
ً چي هللا (جل جالله) اجازه راكړه
رسول هللا ﹽ وفرمايل :يقينا
چي له داسي يوې فرشتې مو خبر كړم چي پښې ئې له اومي
زمكي تېري شوې ،او عرش ئې پر اوږو دئ او هغه وايي:
پاكي تا لره ده اې ربه! چي چېري وې او چېري يې!!
گورئ چي هغه باعظمته فرشته چي قامت ئې له اوو
آسمانونو او زمكي تېر شوى او د عرش حامل ده د هللا
تعالى د ذات له دركه عاجزه او په عرش ئې د استوى له
څرنگوالي بې خبره ده!! او په دې اړه خپل كامل عجز په
دې الفاظو بيانوي :پاكي تا لره ده چي هر ځاى وې!!
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 -18په دې ورځ به داسي راوړاندي كړى شئ چي هيڅ
پټېدونكې به مو پټه پاته نه شي -12 .نو چا ته چي
خپله عملپاڼه په ښي الس كي وركړى شي ،نو وايي به:
آى! تاسو ته وايم! راشئ عملپاڼه مي ولولئ-21 .
ً به له خپل حساب
ً چي ما باور كاوو چي حتما
يقينا
سره مخامخ كېږم -21 .نو دى به په راضي كوونكي
ژوند كي وي -22 .په لوړ پوړي جنت كي -26.مېوې ئې
نږدې نږدې -24 .وخورئ او وڅښئ په خوند خوند ،د
هغه څه په وجه چي په تېرو ورځو كي مو وړاندي
لېږلي وو.
 -18د كائنات د مخكني نظام له متالشي كېدو وروسته به
نوى نظام له نويو سننو او ضوابطو سره او له بلي زمكي
او آسمان سره رامنځته شي ،ټول انسانان به بېرته
راژوندي شي ،د هللا تعالى په لوري به وخوځېږي ،هللا تعالى
ته به وروړاندي شي ،هر څه به ئې څرگند وي ،نه به كوم
څه په خپله له دوى پټ وي او نه به ئې هيڅ پټ عمل له
حسيب او خبير خداى جل شأنه پټ.
د دې آيت د وروستۍ فقرې په اړه دوه ترجمې مومو:

الف :هيڅ مخفيانه عمل به مو پټ پاته نه شي.
ب :هيڅ پټ (راز او رمز) به درنه پټ نه وي.
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دوهمه ترجمه د آيت د الفاظو له تركيب سره سمون
خوري ،لومړۍ ترجمه له دې بل تركيب سره سمون خوري
(التخفى خافيتكم) ،حال دا چي د آيت تركيب داسي نه دئ،
د (التخفى منكم خافيه) د الفاظو او تركيب دقيقه ژباړه
هماغه دوهمه ژباړه ده ،او دا مفهوم د الطارق په سوره
كي په دې الفاظو راغلى( :يوم تبلى السرائر :هغه ورځ
چي ټول اسرار بربڼډ شي).
 :24-12د انسانانو تر منځ معمول دا ده چي ارزښتمن او
مهم شيان په ښي الس اخلي ،او هغه څه چي ورته اهميت او
ارزښت نه لري يا ئې له اخيستو كركه لري ،نو په كيڼ
الس ئې اخلي .د محاسبې په ورځ به چي د بريا او ناكامۍ
اسناد وېشل كېږي ،صالح افراد او نېكوكاران به خپله
عملپاڼه په ښي الس اخلي او په خوشحالۍ به په جگ غږ
وايي :اې خلكو! راشئ زما سند وگورئ ،ما پر آخرت باور
درلود ،يقين مي دا وو چي له الهي محاسبې سره به
خامخا مخامخ كېږم ،د دغه باور له كبله مي له گناه او
عصيان ځان ساتو ،دا دئ زما عملپاڼه وگورئ ،توره پاڼه
او بد عمل به په كي ونه گورئ .خوښ ،ډاډه او راضي
كوونكى ژوند به ئې په برخه شي ،په لوړ جنت كي به ځاى
وركړى شي ،مېوې ئې تل تياري ،نږدې او د شكولو لپاره
به الس وراوږدولو او ورغځولو ته هم ضرورت نه وي .ورته
وبه ويل شي :د دې جنتونو نعمتونه هر څومره ،هر وخت
او له هره ځايه چي خوښه مو وي ،تازه تازه او په خوند
خوند ئې وخورئ وڅښئ ،د هغو عملونو په سبب چي مخكي مو
كړي وو.
عن ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول "يدنى هللا العبد يوم القيامة فيقرره
بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال هللا تعالى إنى
سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى
كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول
األشهاد هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على
الظالمين".
له ابن عمر رضي هللا عنه چي كله د نجوى په اړه پوښتنه
وشوه ،وئې ويل :له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مي
اورېدلي چي فرمايل ئې :هللا تعالى به د قيامت په ورځ
خپل بنده ورنږدې كړي ،په خپلو ټولو گناهونو به ئې
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قائل او اقرار كړي ،تر هغه چي دى به گمان وكړي چي
تباه شوم ،هللا تعالى به وفرمايي :په دنيا كي مي ستا په
گناهونو پرده وغوړوله ،او نن ئې درته بخښم ،بيا به
ئې د حسناتو او نېكيو پاڼه په ښي الس كي وركړى شي ،خو
د كافر او منافق په اړه به شهادت وركوونكي ووايي :دا
همغه خلك دي چي د خپل رب په اړه ئې دروغ ويل ،په دغو
ظالمانو دي د هللا تعالى لعنت وي.

   





   















 
 -21او هغه چي پاڼه به ئې په كيڼ الس كي وركړى شي
وايي به :اى كاش عملپاڼه مي نه وى راكړى شوې! -23
او په دې نه وى پوه شوى چي حساب مي څنگه دئ! -23
كاش دا (خو د كار) پاى ته رسوونكې وى -28 .مال مي
بې نيازه نه كړم -22 .واكمني مي تباه شوه.
 :22-21په دې مباركو آيتونو كي بله ډله ،خصلتونه او
پايله ئې انځور شوې:
الف :دوى په دغي ورځ باور نه درلود ،د خپلي
عملپاڼي له اخيستو به الس راتموي ،ځكه پوهېږي چي په
دې كي به څه وي او دوى ته به څه پيغام لري ،خو په
كيڼ الس كي به ئې وركړى شي.
ب :وايي به :كاش دا عملپاڼه نه وى راكړى شوې ،نه
زه پرې خبر شوى وى او نه نور زما له عملونو خبر شوي
وى ،دې پاڼي خو هر څه بربنډ كړي ،زما د ژوند هيڅ
برخه ئې پټه نه ده پرېښې ،څنگه ئې د نورو په وړاندي
پرانيزم ،د دې افتضاح او رسوايي به څه چاره كوم؟ دې
ته په پام سره چي په مخكني آيتونو كي ويل شوي چي
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مؤمن به په خپل سند فخر او مباهات كوي او ټول به ئې
لوستلو ته رابولي ،بايد په دې آيت كي د مخكني مطلب
عكس مفهوم د كافر په اړه په نظر كي وي ،يعني دا به د
هغه بل برعكس د خجالت او شرمندگۍ احساس كوي ،او دا
تمنا به كوي چي كاش هيڅ پاڼه نه وى وركړى شوې او له
دې افتضاح او رسوايي سره نه وى مخامخ شوى.
ج :له دې خبري چي وايي :كاش همدا (د كار) پاى ته
رسوونكې وى ،يا ئې مراد دا دئ چي كاش زما مرگ د كار
پاى وى ،بېرته نه وى راژوندى شوى ،او له دې برخليك
سره نه وى مخامخ شوى ،او يا ئې مراد دا چي :كاش
همدلته خبره پاى ته رسېدلې وى ،نه خلكو زما عملپاڼه
ليدى او نه دوزخ ته تگ وى او يا دا چي :كاش اوس مرگ
راورسېږي او كار پاى ته ورسوي .دوهمه توجيه د دې
لپاره تر نورو دقيقه ده چي د آيت په متن كي او ترې
مخكي او وروسته د مرگ لفظ نه دئ ذكر شوى.
د :شتمن او قدرتمن وو ،قدرت او ثروت مغرور او بې
الري كړ ،د ده په نزد كي د فالح او بريا معيار ثروت او
قدرت وو ،خو اوس او له هغه وروسته چي حقائق څرگند
شول او د ده كمزورى عقل هم په اسرارو پوه شو ،وايي
به :نه مي مال كوم درد رادوا كړ ،او نه واك او قدرت
وژغورلم ،دواړه تباه شول ،او اوس په تش الس او تور مخ
د هللا تعالى او د ټول مخلوق په وړاندي والړ يم.
ځيني درانه مفسرين دې خبري ته په پام سره چي ټول
دوزخيان خو يوازي بډايان او واكمنان نه دي ،نيستمن
او بې قدرته دوزخيان هم شته ،كله چي گوري يوازي د
شتمنو او واكمنو دوزخيانو په اړه خبره شوې او يوازي
دوى دوزخيان گڼل شوي ،له اشكال سره مخامخ كېږي او
عجيب غريب توجيهات كوي ،دوى د دې آيت (هلك عنى
سلطانيه) په اړه ويلي :له دې امله چي ټول دوزخيان خو
د سلطې او اقتدار خاوندان نه وو ،البد به له (سلطان)
كوم بل څه مراد وي!! وايي :د سلطان معنى ،حجت او
برهان دئ ،او د آيت مقصد دا دئ چي دوزخيان به وايي:
ټول دالئل مي خوشي وختل ،هيڅ يوه ئې گټه راونه رسوله،
اوس له ځانه د دفاع لپاره هيڅ حجت او برهان نه لرم!!
د دوى په ځواب كي وايو:
ً سمون نه
الف :دا توجيه د آيت له روح سره قطعا

82پلوشې
د قرآن
الحاقة

خوري.
ب :كه دا توجيه ومنو نو بايد په مخكني آيت كي د
(مال) لفظ هم په غير اصلي معنى واخلو او له ثروت
پرته په بله معنى ئې ونيسو!!
ج :قرآن په دې اړه ډېر صريح او قاطع حكم كوي چي د
پيغمبرانو عليهم السالم اصلي معاندين او مخالفين د
مال او قدرت خاوندان او د قرآن په اصطالح مترفين او
مستكبرين دي ،د قرآن دغو صريح او قاطع پرېكړو ته په
پام سره به هيڅ قرآن پوه دا توجيه ونه مني.
د :ولي د داسي تأويلونو په ځاى صاف او شفاف نه
وايي چي قرآن تل د مترف او مستكبر كفارو په محكومولو
او غندلو تأكيد كوي او دوى د اصلي دښمن په توگه
معرفي كوي ،او وايي :دا دوى دي چي مستضعفين او بې
وزلي مظلومان غولوي او د قرآن په اصطالح ئې استخفاف
كوي ،د پيغمبرانو عليهم السالم د مخالفي جبهې قيادت د
دوى په الس كي وي ،خپل واك ،ځواك او امكانات د اسالم
او د مؤمنو دعوتگرانو په ضد كاروي؟! دا دوستان ولي د
قرآن دا دريځ د يوه څرگند او پرېكنده حقيقت او اصل
په توگه نه مني او په خپل دعوت ،مبارزې او تحليلونو
كي ئې خپل الرښود نه گڼي؟!! ولي نه وايي چي قرآن د
كافرو بډايانو او واكمنانو په غندلو او تقبيح سره
موږ ته الرښوونه كوي چي د مبارزاتو په جريان كي بايد
دې ټكي ته په جدي توگه متوجه وو چي ټول گوزارونه مو
د دغي ډلي په سر وي ،او د هغو كسانو په څېر نه وو چي
د مستضعفينو او بې وزلو ترمنځ شايع گناهونو په اړه
په ډېر جرأت او صراحت سره خبري كوي ،خو د هغو
جناياتو او خيانتونو په ضد له څه ويلو ځان ساتي چي
واكمنان ،او بډايان پرې اخته وي!! د دوى په خالف د
ويلو لپاره هيڅ نه لري؟! د قبرونو له لمانځني سره په
مخالفت كي ډېر جري او زړه ور وي خو د قصرونو له
عبادت او بندگۍ سره د مخالفت يوه عادي خبره هم نه
كوي!! ولي نه وايي چي مترفين او مستكبرين د جهل
پالونكي ،د شرك حاميان ،د فساد ،بېدينۍ ،ظلم او بې
عدالتۍ عامل دي ،په ټولني كي د ټولو جرائمو مسئوليت
دوى ته راجع كېږي او باعث ئې دوى وي ،بايد تر ټولو د
مخه دوى وغندل شي ،بايد د كفر ،شرك او جهل د جبهې د
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مشرانو په توگه تر نورو زيات د مؤاخذې وړ او د شديد
الهي عتاب مستحق وگڼل شي؟!
بايد دې ته هم متوجه وو چي په دې آيتونو كي يوې
خوا ته تر ټولو غوره جنتيان او بلي خوا ته تر ټولو
بد دوزخيان سره مقايسه شوي ،د يوه په عملپاڼي كي به
هيڅ تور داغ نه وي ،او ټول اهل محشر به ئې ويلو ته
رابلي ،او بل داسي چي د خپلي پاڼي له اخيستو به
منزجر وي ،ځان ته د مرگ غوښتونكى ،په دې معترف چي
مال او قدرت ئې هيڅ گټه ورونه رسوله ،او له داسي
پايلي سره ئې له مخامخ كېدو ونه ژغورو ،بې ځايه ئې
ثروت او قدرت هر څه ،او د فالح او بريا معيار گاڼو.
دې ته مو هم پام وي چي كتابيه ،ماليه ،سلطانيه په
اصل كي كتابي ،مالي او سلطاني ده ،هاء د سكتې لپاره
او له دې امله چي د فواصلو وزن سره ورته شي ،پرې
زياته شوې.





   



































 
 -61وئې نيسئ او د غاړي كړۍ ورواچوئ -61 ،بيا ئې
په دوزخ كي واچوئ -62 .بيا ئې په داسي زنځير وتړئ
ً چي ده نه
چي اوږدوالى ئې اويا گزه دئ -66 .يقينا
په ستر هللا ايمان راوړ -64 ،او نه ئې مسكين ته د
خوراك د وركړي هڅونه كوله -61 .نو نن به ئې دلته
نه كوم دوست وي -63 ،او نه (د زخمونو) له نو پرته
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كوم طعام -63 .چي له خطاكارانو پرته ئې بل څوك نه
خوري.
 :63-61دا آيتونه د كافر او بې ايمانه شتمنو او
قدرتمنو د تعذيب څرنگوالى توضيح كوي او څو ټكيو ته
زموږ پام اړوي:
الف :د عذاب فرشتو ته به وويل شي :دا مجرم ونيسئ،
په الس پښو كي ئې ولچك او زولنې ورواچوئ ،دا ځكه چي
ثروت او قدرت مغرور او سركښه كړى وو ،په خپلو شتمنيو
كي به ئې په خالص الس او بې باكۍ او له پايلو ئې له بې
پروايۍ سره تصرف كاوو ،اوس بايد ونيول شي ،په غاړه
كي طوق او په الس پښو كي ئې ولچك او زولنې واچول شي.
ب :ټاټوبى ئې دوزخ دئ ،د هغو شرارتونو او فتنو
مناسبه او وړ سزا چي په دنيا كي ئې راوالړولې او دنيا
ئې د نورو لپاره د دوزخ په څېر گرځولې وه.
ج :په داسي زنځير به د دوزخ له ستنو سره تړل كېږي
چي اوږدوالى ئې اويا گزه دئ ،د انسان د متوسط عمر،
اوياوو كلنو سره متناسب.
د :ده بر پر ستر رب ايمان نه درلود او الندي
پرزمكه ئې په مسكين او بې وزلي انسان ترحم او عاطفه
نه درلوده ،او په خپل كفر سره ئې هم د زمكي له هر څه
سره اړيكي شلولې وې او هم د آسمان له هر څه سره ،له
ځان پرته ئې هيڅ څه ته اعتناء نه كوله ،نو ځكه به د
قيامت په ورځ داسي څوك نه لري چي زړه پرې وسوزوي او
مرسته ئې وكړي.
هـ :په دنيا كي ئې له حرامو الرو مال راغونډ كړ ،د
وجود سلول سلول ئې له حرامه ډك ،مطعم او ملبس ئې
حرام ،د مظلومانو ويني ئې زبېښلې ،نن به د خپلو
جناياتو سزا گوري ،خوراك ئې د زخمونو نو ،د مظلومانو
د وينو په سزا كي ،د خطاكارانو لپاره وړ او مناسب
خوراك ،چي له دوى پرته ئې بل څوك نه خوري ،په دنيا
كي ئې په ناروا د بې وزلو د مال خوړلو غلطي كوله اوس
به ئې داسي طعام په كومي كي لوېږي چي د دغو
خطاكارانو لپاره ډېر مناسب او وړ وي.
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 -68نو نه ،داسي نه ده ،قسم په هغه څه چي گورئ.
ً دا ده
 -62او په هغه څه چي نه ئې گورئ -41 .يقيا
وينا د مخور استازي -41 .او دا نه ده د كوم شاعر
وينا ،ډېر لږ ايمان راوړئ -42 .او نه د كوم كاهن
وينا ،لږ پند اخلئ -46 .رالېږنه د رب العالمين له
لوري -44 .او كه ئې ځيني خبري راباندي تړلى-41 .
ً به مو په ښي الس ترې اخيستلى -43 .بيا به مو
حتمأ
د غاړي رگ ترې پرې كولى -43 .نو ستاسو هيڅوك به
ترې دفع كوونكى نه وى.
 :41-68په  68او  62آيتونو كي په (ما تبصرون :څه چي
وينئ ئې) او (ما التبصرون :څه چي نه ئې وينئ) لوړه
ْل
َو
لق
نه
شوې او ورپسې په څلوېښتم آيت كي ويل شوي :إ
َِّ
َُ
ُ
ً د مخور رسول وينا ده.
ٍ * بې شكه چي دا حتما
ِيم
َر
ٍك
َسول
ر
مخكي له دې چي د قسمونو او ځواب ترمنځ ارتباط تشريح
شي بايد څو خبري توضيح كړو:
َ :څه چي نه ئې وينئ) باندي قسم ،يو
ُون
ِر
تبْص
ما ال ُ
 په (َ
له هغو دوو قسمونو دئ چي په نامرئي شيانو لوړه شوې،
دلته په نه ليدل شوو او د القيامة په سوره كي د
قيامت په ورځ ،او دا د قرآن د عمومي قاعدې خالف
برېښي ،په ټولو نورو مواردو كي په څرگندو شيانو لوړه
شوې ،خو دا بايد وگورو چي آيا په دې دوو مواردو كي
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ً عمومي قاعده نه ده مراعات شوې ،او كه نه ،دا
واقعا
هم د عمومي قاعدې مطابق ده خو په سطحي نظر بېل
برېښي؟
 دا هم بايد وگورو چي آيا له (ما تبصرون) او (ما
التبصرن) ټول شيان په عام طور له كومي استثناء پرته
مراد دي ،كه نه د كالم مخكنۍ يا وروستنۍ برخه ئې
محدودوي او په خاصو شيانو كي ئې راخالصه كوي؟
 له قسمونو وروسته آيتونه په دې مطلب تأكيد كوې چي
دا د يوه مخور پيغمبر وينا ده ،نه د شاعر وينا ده او
نه د كاهن ،د رب العالمين له لوري رالېږل شوى قول
دئ:
ِ
َ *
ُون
ِن
ْم
تؤ
ا
م
ِيال
ل
ق
ر
ع
شا
ل
و
ق
ِ
ب
و
ه
ا
م
و
*
م
ي
ر
ك
ل
سو
ر
ل
و
ق
ل
نه
إ
ِ
ٍ
ٍَ
َِّ
ً َّ ُ
َِ ٍ
َ َ ُ َ َْ
ُ َ َ ُْ َ
َ *
ِين
َم
َل
لع
من ر
ِيل
تنز
ُون
َّر
َك
تذ
ِنٍ َقل
ِ ك اه
ْل
َو
ِق
َ ال ب
و
َّب اْ
َ * َ
ما َ
ِيالًَّ
ٌ ِّ
ً د مخور رسول وينا ده او د شاعر
بې شكه چي دا حتما
وينا نه ده ،ستاسو باور كول لږ دي ،او نه هم د كاهن
وينا ده ،ستاسو پند اخيستل لږ دي ،د رب العالمين له
لوري رالېږل شوى دئ.
او ورپسې وايي :كه ده له خپلي خوا څه ويلي وى او
ً داسي كار جدي
هغه ئې هللا ته منسوب كړي وى ،نو هللا حتما
ً ئې هغه ته سخته سزا وركوله ،له دې په
نيولو او حتما
څرگنده معلومېږي چي قسمونه هم د رسول هللا ﹽ په اړه دي
او له (ما تبصرون) او (ما التبصرن) هم د ده د شخصيت
څرگندي او ناڅرگندي برخي مراد دي.
دا صحيح نه ده چي د يوې عامي خبري نطاق ،د هغې
مخكي او وروسته كالم ته له پام پرته ،هر څه ته عام
وگڼو.
دا هم يوه اشتباه ده چي د يوه كالم يوه برخه د ورته
برخو او د عمومي قاعدې خالف تعبير كړو .په داسي حال
كي چي د قرآن په ټولو قسمونو كي په ډېرو څرگندو او
واضح شيانو لوړه شوې دا صحيح نه ده چي يو دوه قسمونه
دي داسي تعبير شي چي له دې عمومي قاعدې سره تصادم
كوي.
د دې مطالبو په پام كي نيولو سره د قسمونو او ځواب
ترمنځ ئې ارتباط ډېر په آسانۍ درك كولى شو ،او هغه
دا چي :دلته قريشو او د قرآن ټولو مخاطبينو ته ويل
شوي چي د رسول هللا ﹽ د ژوند هغو برخو ته پام وكړئ چي
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تاسو ته څرگندي دي ،دا د خپلو شاعرانو او كاهنانو له
شخصيت سره مقايسه كړئ ،د دوى ترمنځ دا ژور او ستر
ً تاسو په دې قانع كړي چي دى نه شاعر دئ
تفاوت به حتما
نه كاهن ،بلكي د هللا مخور استازى دئ او وينا ئې د هللا
تعالى قول .ستاسو شاعران خو د مفسدو او ظالمو
حاكمانو خدمت كي دي ،د څو پيسو لپاره د دوى مدح او
ستاينه كوي ،د هغه چا هجو كوي چي څه ورنكړي او يا د
دوى په هجوي سره له بل څه ترالسه كړي .ستاسو كاهنان
خو هغه دي چي هر يوه ،دلته او هلته ،په بازار او
كوڅه كي ،دكانونه پرانيستي ،خلك غولوي ،په فال ،كوډو
او تعويذونه سره له خلكو شكرانې ترالسه كوي ،خو
پيغمبر هغه څوك دئ چي تاسو په خپله د ده په صداقت،
عدالت ،امانت او زړه سوي شهادت وركوئ ،د ظلم او تېري
مخالف ،د مظلومانو ملگرى ،د ظالمانو دښمن ،د برابرۍ
او عدالت داعي ،هغه چي فساد ،تېرى ،خدعه او دروغ
حرام گڼي ،نه يوازي دا چي په خپلي مبارزې له خلكو د
څه اجر او بدلې طمع نه لري بلكي قرباني وركوي ،له
خطرونو سره ډغري وهي او ستونزي گالي ،هغه خو خلكو ته
ً و هم مهتدون) په هغه
وايي( :اتبعوا من اليسئلكم اجرا
چا پسي اقتداء وكړئ چي په سمه الر روان دئ ،قول او
عمل ئې سم دئ او له تاسو د څه شكولو هڅه نه كوي ،لږ
د رسول هللا ﹽ د ژوند هغه برخي هم وڅېړئ چي ستاسو له
سترگو پټي دي او يوازي نږدې ملگري او د كورنۍ غړي ئې
ورباندي پوهېږي ،دا برخي د خپلو مشرانو ،شاعرانو او
كاهنانو د شخصي ژوند له پټو برخو سره مقايسه كړئ ،له
ژور تفاوت به په خپله پوه شئ چي دى د هللا مخور استازى
دئ او وينا ئې د هللا كالم ،آيا د ده په قول ،عمل او
اخالق كي يوه داسي بېلگه په گوته كولى شئ چي د ده د
لوړ شخصيت او د رسالت د ادعاء منافي وي؟ لومړى كس چي
پر ده ايمان راوړي او د ده وينا د هللا تعالى له لوري
وحي گڼي ،د ده هغه درنه مېرمن ده چي د ده له ټولو
پټو اسرارو خبره او له هره اړخه ئې ښه پېږني ،هغه
ښځه چي تاسو د قريشو ترټولو صالح ،نېكه ،عقلمنه او
پوهه ښځه گڼله!!
همدا راز دا قسمونه وايي :الړ شئ د قرآن څېړني او
بحثونه د هر هغه څه په اړه په ځير او دقت سره وڅېړئ
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چي (مشهود) دي يا (غائب) ،چي تاسو ئې وينئ او يا
ً به درته ثابته شي چي دا
ستاسو له نظره پټ دي ،حتما
قرآن د هغه رب العالمين له لوري پر رسول هللا ﹽ نازل
شوى چي په ټولو اسرارو خبر دئ .د دې كتاب عظمت ،د
عالم د اسرارو په اړه ئې دقيق علمي بحثونه ،ژوري
څېړني ئې د ټولو هغو شيانو په اړه چي تاسو ئې دا اوس
اوس گورئ ،او هغه چي تراوسه ئې ال په حقيقت نه پوهېږئ
او ورو ورو به پرې پوه شئ ،ښيي چي دا كتاب هغه ذات
رالېږلى چي عالم الغيب و الشهاده دئ ،هيڅ انسان ته
ممكن نه دئ چي داسي باعظمته او دقيق كتاب له خپله
ځانه وړاندي كړى شي او د قرآن په څېر ،د شاهد او
غائب په اړه داسي دقيق او علمي بحثونه ولري ،مگر نه
گورئ چي د قرآن د نزول له ورځي تر نن پوري ،له هرو
څو كلونو وروسته انسانانو ته په سلهاوو داسي حقائق
راڅرگندېږي چي قرآن ال د مخه او هغه وخت بيان كړي وو
چي د هيچا په خيال كي هم نه گرځېدل ،خو خلك د وخت په
تېرېدو سره او د ژورو تحقيقاتو په نتيجه كي پرې پوه
شوي ،او همغه خبره ئې كړې چي قرآن ال د مخه كړې وه!!
د قرآن دا ويناوي ښيي چي رسول هللا ﹽ د هللا تعالى استازى
او كتاب ئې د هللا تعالى له لوري لېږل شوى كتاب دئ.
 -41راشئ د ده وينا د خپلو شعراوو له اشعارو سره
مقايسه كړئ ،د دوى ترمنځ ژور توپير او تفاوت به تاسو
ته ثابته كړي چي دى شاعر نه ،بلكي پيغمبر دئ ،د ده
لوړ كالم ستاسو د شعراوو د اشعارو په څېر نه د يوه
مدح او د بل هجو دئ ،نه له يوې وادي بلي ته كوزېدا
او نه له يوه شاخه بل ته بې مقصده الوت ،بلكي سر تر
پايه د يوه لوړ الهي پيغام حامل ،سراسر حكمت او ژوره
علمي وينا ،واى واى چي په حقائقو ستاسو باور او يقين
څومره كمزورى دئ!!
 -42راشئ د ده كړني او ويناوي د خپلو كاهنانو له
كړنو او ويناوو سره مقايسه كړئ ،له هماغه كاهنانو
سره چي د غيب په اړه وړاندويني كوي او ادعاء ئې دا
ده چي په غيب پوه مراجعو سره ئې اړيكي دي ،او هڅه ئې
دا چي د غيبي چارو په اړه په دروغو ويناوو سره ساده
لوح او كمعقله خلك وغولوي ،شكرانې ترالسه ،د نورو
جېبونه تش او خپلي كڅوړي ډكي كړي ،راشئ د غيب په اړه
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د دې دروند پيغمبر ﹽ د الهي كتاب بحثونه د خپلو
كاهنانو له غيب وينو سره مقايسه او قضاوت وكړئ ،تر
څو در ته ثابته شي چي دى د هللا تعالى پيغمبر دئ ،خو
څومره لږه ده ستاسو پند اخيستنه!!
 :46دغه ټول دالئل شهادت وركوي چي دا مقدس او باعظمت
كتاب د عالمونو رب رالېږلى ،هغه رب چي غائب او مشهود
ئې پيدا كړي او د عالم له ذره ذره اسرارو خبر دئ ،د
دې كتاب مطالب په خپله دا حقيقت ثابتوي.
 :41-44آيا گمان كوئ چي كه څوك په درواغو ځان پيغمبر
وگڼي ،له ځانه خبري جوړي او هللا تعالى ته ئې منسوب
كړي ،نو هللا تعالى به دې كار ته هيڅ التفات نه كوي او
داسي كس ته به سزا نه وركوي؟! كه پيغمبر عليه السالم
داسي كار كړى وى ،هللا تعالى به هيڅكله فرصت او مجال نه
ً به ئې داسي بې باكي جدي گڼله او د
وو وركړى ،حتما
زړه رگونه به ئې ور پرې كړي او ژوند ته به ئې خاتمه
وركړې وه!!
د  41آيت په اړه د مفسرينو ترمنځ د ډېر اختالف شاهد
يو :ځيني وايي( :با) په (باليمين) كي زائده ده ،او د
آيت معنى داسي ده :د ده ښى الس به مو ترې اخيستى وو،
يعني د ده ښى الس به مو قطع كړى وو او يا د ده قدرت
به مو ترې سلب كړى وو!!
ځيني نور وايي( :من) زائد دئ او آيت ئې داسي ترجمه
كړى :په خپل ښي الس به مو نيولى وو ،يعني په شديده
توگه به مو دى مؤاخذه كړى وو.
په دې دواړو او ځينو نورو ترجمو كي ډېر او بې ځايه
تكلف شوى ،او د آيت له تحت اللفظي ژباړي او د الفاظو
له اصلي معنى سره سمون نه خوري ،د آيت د الفاظو اصلي
ً به مو په ښي الس
او له تكلف پرته معنى داسي ده :حتما
ترې اخيستى وو .څوك چي نه دي توانېدلي له دې تركيبه
واضح مفهوم واخلي نو دې ته اړ شوي چي د آيت په تركيب
كي تغييرات راولي ،څه ئې زائد وگڼي او ترې حذف ئې
كړي ،او داسي ئې جوړ كړي چي دوى ته قابل فهم شي ،د
دوى اصلي مشكل په دې كي دئ چي د (اخذ باليمين :په ښي
الس اخيستو) لپاره ئې په دې آيت كي كوم مادي شى نه
ترسترگو كېږي ،گمان ئې دا دئ چي اخذ او نيول او
اخيستل يوازي د مادي شيانو لپاره كارول كېږي ،نو ځكه
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ئې (باء) او (من) زائد گنلي ،او آيت ئې ژباړلى ،حال
دا چي (اخذ باليمين) د كلك نيولو په معنى هم راځي،
او د (اخذ :نيول) لفظ يوازي د مادي شيانو لپاره نه
كارول كېږي بلكي د غيرمادي شيانو لپاره هم راځي .دا
تر بحث الندي آيت د مخكني تتمه ده ،په مخكني آيت كي
دا مطلب راغلى چي (كه رسول هللا ﹽ له خپله ځانه څه خبري
جوړي او هللا تعالى ته ئې منسوب كړي) خو دا چي په دې
صورت كي به له ده سره څه كېږي ،په راتلونكي آيت كي
ً به مو په ښي الس ترې
توضيح شوي او ويل شوي :نو حتما
نيولي وو ،يعني د ده تقول ،افتراء او له ځانه خبره
جوړول به مو جدي نيولې وه ،او جدي چلن به ورسره
كېدو.
د (اخذ باليمين) الفاظ د پيغمبر عليه السالم په يوه
حديث كي د دې مطلب لپاره راغلي چي هللا تعالى مخلصانه
او له شوائبو منزه صدقه ارزښتمنه گڼي ،خاصه اعتناء
او التفات ورته كوي ،هلته چي فرمايي:
ما تصدق احد بصدقة من طيب و اليقبل هللا اال الطيب اال اخذ
ها الرحمن بيمينه .رواه مسلم و الترمذي
هيڅوك كومه پاكيزه صدقه نه وركوي ،په داسي حال كي چي
هللا يوازي پاكيزه شى مني ،مگر دا چي رحمان خداى ئې په
ښي الس ترې اخلي.
 :43-43د (ثم) لفظ په دې آيت كي ښيي چي په مخكني آيت
كي مشار اليه كار او هغه كار چي په دې آيت كي ورته
اشاره شوې په يوه وخت نه ترسره كېږي ،دا لفظ په خپله
ښيي چي هغه توجيه سمه نه ده چي وايي مخكنى آيت د ښي
الس قطع كول ،يا تر ښي الس كلك نيول يا په ښي الس كلك
نيول افاده كوي ،برعكس دا دواړه آيتونه څنگ په څنگ
دا معنى افاده كوي چي هللا تعالى به دا تقول او افتراء
جدي نيوله او بيا به ئې د زړه رگ ورپرې كاوو او په
هغه صورت كي به ستاسو هيڅ يوه د ده مرسته نه شوى
كولى او د دې شديدي نيوني او مؤاخذې مخنيوى به مو نه
شو كولى.
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 -48او بې شكه چي دا تذكر دئ پرهېزگارانو ته-42 .
ً په دې پوهېږو چي ستاسو ځيني دروغ
او موږ خو يقينا
ً د كافرانو د
گڼونكي دي -11 .او دا خو به حتما
حسرت باعث شي -11 .او بې شكه چي دا يو يقيني
حقيقت دئ -12 .نو د ستر رب په نامه دي تسبيح
وايه.
 :48بايد وگورو چي (إنه) چا ته راجع دئ؟ دوه توجيه
مومو:
الف :په مخكنيو آيتونو كي مندرج مطلب ته راجع دئ.
ب :قرآن ته راجع دئ.
د لومړۍ توجيه په تأييد كي دوه دالئل لرو:
 ضمير بايد تل تر ټولو نږدې مرجع ته راجع كړو.
 راتلونكى آيت د دې توجيه سموالى بيانوي .او په دې
توگه د آيت معنى داسي ده:
په مخكنيو آيتونو كي مندرج مطلب د هغو كسانو لپاره
يو تذكر او پند دئ چي غواړي له داسي عذابه خوندي وي
او ځان ترې وقايه كړي.
 :42او هللا تعالى پوهېږي چي ستاسو ځيني به دا حقائق
ً او نه د
ً به ئې تكذيبوي ،نه اشتباها
تكذيبوي ،عمدا
دالئلو په حكم ،په حقيقت كي به د دوى ادعاء دروغجنه
وي ،په هللا تعالى به افتراء كوي ،او د عذاب راتگ او د
هللا تعالى نيونه او شديده مؤاخذه به تكذيبوي.
 -11او دا به د كافرانو د حسرت او ندامت باعث كېږي،
ً رارسي ،كافران به الهي عذاب خامخا
داسي ورځ به حتما
وگوري او له حسرت او ندامت سره به مخامخ شي.
 -11او دا يو يقيني حقيقت دئ ،هيڅ شك په كي نشته،
ً به تحقق مومي.
حتما
ً به متوجه شوي وئ چي دا سوره د (الحاقه :تحقق
حتما
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موندونكې) په لفظ پيل شوې ،او دا آيت د سورې د تتمې
په توگه وايي :انه لحق اليقين ،د هري سورې د مقدمې
او تتمې تر منځ چي معموالً كوم تړاو او ارتباط وي دا
تقاضا كوي چي په دې آيت كي بايد هماغه مطلب په نظر
كي وي چي په لومړي آيت كي راغلى.
 -12نو د خپل ستر رب نوم دي په پاكۍ ياد كړه.

ال111
معارج
د قرآن پلوشې

بسم هللا الرحمن الرحيم

المعارج
د سورې معرفي
د دې سورې نوم المعارج (د عروج وختونه) دئ ،چي له
درېيم آيت اخيستل شوى 44،آيتونه لري ،لومړي درې
آيتونه ئې د واقع ،دافع او معارج په صيغو پاى ته
رسېدلي ،كه څلورم او پنځم آيت يو وگڼلى شي نو له
شپږم او اوم آيت سره به د ټولو فواصل ورته او د
جميال ،بعيدا ،قريبا هموزنه صيغې وي ،د اتم او نهم
ِهن دي ،او د لسم ئې حميما
مهل او ع
آيتونو فواصل ئې ُ
چي شپږم او اوم ته ورته دئ ،د يولسم ،دولسم ،ديارلسم
او څوارلسم ئې د بنيه ،اخيه ،تئويه او ينجيه هموزنه
صيغې دي ،له پنځلسم تر اتلسم پوري لظى ،شوى ،تولى او
اوعى او بيا تر يويشتم پوري هلوعا ،جزوعا او منوعا
دي ،له دې وروسته د سورې تر پايه درې وزنه گورو چي د
لومړيو دريو آيتونو د فواصلو په څېر مصلين ،دائمون
او محروم ته ورته دي ،محروم او معلوم د وزن او غږ له
مخي دائمون ته ورته دي ،چي په دې ترتيب له دوه ويشتم
آيت تر پايه همدا دوه وزنه مراعات شوي ،ډېر ئې
دائمون ته او لږ ئې مصلين ته ورته دي.
دا سوره هم په مكي دور كي او هغه وخت نازله شوې
چي په مكې باندي د قيامت او بياژوندون په اړه د
شديدي مناقشې او جدل سيورى غوړېدلى وو ،د سورې له
متنه معلومېږي چي په دې وخت كي قريشو له قيامت د
انكار په ارتباط ويل :كه قيامت حقيقت لري او د الهي
عذاب د راتلو خبره رښتيا وي ،نو ولي تر اوسه رانه
غى؟ د دومره ځنډ وجه څه ده؟ ولي هغه خلك په الهي
عذاب نه اخته كېږي چي ته ئې د عذاب مستحق گڼې؟ په دې
سوره كي دغو پوښتنو ته ځواب ويل شوى.
د سورې د بيان له اسلوب او لهجې معلومېږي چي رسول
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هللا ﹽ خپل دعوت علني كړى او مخالفين په هر محفل او هري
غونډي كي د ده شا وخوا راغونډېږي او د پوښتنو تر
هجوم الندي ئې نيسي ،خو ال خبره تصادم او قهرجن چلن ته
نه ده رسېدلې .سوره په دې آيت پيل شوې چي وايي :يو
سؤال كوونكى د هغه عذاب غوښتونكى دئ چي خامخا واقع
كېدونكى دئ او هيڅوك ئې له كافرانو نه شي دفع كولى،
دا عذاب خو د هغه هللا له لوري دئ چي د معراجونو خاوند
دئ ،د هغه حضور ته د هر پورته تلو لپاره خاص خاص وخت
ټاكل شوى ،مالئكي او ساالر ئې جبرئيل عليه السالم هم د
حضور لپاره د پورته تلو خپل خپل ځانگړى وخت لري ،د
پنځوسو زرو كلونو منصوبه ورته سپارل كېږي ،د خپل
مأموريت په پاى كي د هللا جل شأنه په لوري پورته درومي،
ترڅو د تېر مأموريت رپوټ وړاندي كړي او نوي
مأموريتونه په غاړه واخلي .هركار په خپل معين او
ثابت وخت كي ترسره كېږي ،د آخرت منكرين هسي عجله
كوي ،د قيامت او الهي عذاب د فوري راتلو غوښتنه كوي،
او په دې كي ځنډ د دوى د انكار او ترديد المل كېږي!!
د دوى د مخالفتونو په وړاندي صبر وكړه ،په پوره ثبات
او صبر خپل دعوت او مبارزې ته ادامه وركړه ،د دوى
انكار او مخالفت دي تا مأيوس او متردد نه كړي ،او
ستا ثبات او استقامت دي متزلزل نه كړي ،دوى د الهي
عذاب راتگ محال او ډېر لري گڼي ،دا ځكه چي ليد واټن
ئې لنډ او تنگ دئ ،لنډه فاصله ورته اوږده برېښي،
عجول دي ،ورځ او اونۍ د وخت لپاره معيار گڼي ،د دوى
د معيارونو له مخي قيامت ډېر لري برېښي ،په داسي حال
كي چي د دوى پنځوس زره كاله د هللا تعالى په نزد د يوې
ورځي په څېر دي ،قيامت به په خپل وخت راځي ،نه ئې د
دوى انكار او نه ئې د دوى عجله او تلوار په راتلو كي
څه اغېز كولى شي ،په هر صورت كي به راځي ،په هغه ورځ
به آسمان د ويلي شوي فلز په څېر ومومئ او غرونه به د
ورېشلو (حالجي شوو) وړيو په څېر ،د دوى په معيارونو
كي خو آسمان تر دې ډېر ستر او لوړ برېښي چي ټوټې
ټوټې او متالشي شي ،او غرونه تر دې ډېر درانه چي له
خپل ځاى وخوځولى شي ،نو دوى پرېږده چي په خپلو
ماشومانه خياالتو كي لگيا وي ،كله د وخت او زمان په
اړه د ماشومانو په څېر قضاوت وكړي او كله د زمكي او
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آسمان په اړه ،كله ئې مال او دولت مغرور كړي او كله
ئې وجاهت او د پلويانو گڼه گوڼه ،په خپلو ماشومانه
انگېرنو سره واقعيتونه معكوس گوري او باطل ورته
حقيقت برېښي ،چي كله هغه ورځ راشي ،وبه گوري چي نه
ئې په الس كي مال دولت شته او نه ئې په خوا كي پلويان
او حاميان ،ټولي پرونۍ اړيكي شلېدلې ،هر څوك د ځان
په غم كي او له خپلو ټولو دوستانو او خپلوانو بې
خبره ،كه څه هم يو به بل ته گوري ،خو نه به ئې
پوښتنه كولى شي او نه مرسته ،دومره به هم نه شي كولى
چي ترې وپوښتي ولي په دې برخليك اخته شوى؟ مجرم
انسان چي جرم ئې د آخرت تكذيب وو او يا خپل جرم او
گناه له آخرته انكار ته هڅولى وو ،د دې تمنا به كوي
چي كاش د دې ورځي له عذابه په دې وژغورل شي چي خپل
زامن ،مېرمن ،او وروڼه په فديه كي وركړي ،خپله هغه
قبيله او ټبر په عوض كي ترې ومنلى شي چي په ښه او بد
او روا او ناروا كي به ئې د ده پلوي كوله ،كاش د
ټولي زمكي اوسېدونكي د ده په ځاى په عذاب اخته او دى
ترې وژغورل شي!! خو د دوزخ اور داسي نه دئ چي وچ
النده سوزوي ،او د مستحق او غير مستحق ترمنځ توپير نه
كوي ،بلكي په كامله پوهه او هوښيارۍ عمل كوي ،د
سوزولو وړ خلك او هغه پېژني چي بايد په خپلي غېږي كي
ئې ونيسي او وريت ئې كړي ،له نورو به ئې رابېلوي ،د
ځان په لوري به ئې رابلي ،او په اوچت غږ به وايي :چا
چي په دنيا كي حقيقت ته شا كړه ،له حرامو الرو ئې مال
او دولت غونډ كړ ،نن دي زما خوا ته راشي ،د اوسېدو
مناسب ځاى ئې زما غېږ ده.
انسان؛ هلوع او عجول دئ ،قضاوتونه ئې تل د
احساساتو تر اغېز الندي راځي ،د درد او رنځ په وخت كي
جزع و فزع كوي ،او له هر چا او هر څه شكوه او شكايت
كوي ،خو د (خير) ترالسه كولو په وخت كي ټول هېر كړي
او له بل سره له مرستي او احسان ډډه كوي ،او هيڅوك د
دې مستحق نه گڼي چي په (خير) كي ئې له ځان سره شريك
كړي ،د چا قضاوتونه چي دومره عجوالنه وي او دومره د
شخصي اغراضو او احساساتو تر اغېز الندي ځي ،آيا صحيح
ده چي د قيامت او الهي عذاب په اړه د ده انگېرنو،
خياالتو او قضاوتونو ته او په دې اړه ئې تلوار او

116پلوشې
د قرآن
المعارج

عجلې ته اهميت وركړو او جدي ئې وگڼو؟!!
د بې ځايه تلوار او عجلې ،حرص ،جزع ،فزع او بخل له
بدو خصلتونو هغه څوك ژغورل كېږي چي دا مواصفات ولري:
الف :تل له هللا تعالى سره خپلي اړيكي پالي او خپل
لمانځه ته تل پام او اهتمام كوي.
ب :په خپل (مال) كي د سائل او محروم لپاره يوه
برخه ټاكي او دا برخه مسكين او بې وزلي ته په دې
نامه نه وركوي چي پر ده ئې كوم احسان كړى او يا دا د
ده له لوري صدقه يا پېرزوينه ده ،نه؛ بلكي دا د ده
مسلم حق گڼي او مسكينانو ته ئې وركړه خپله وجيبه
بولي.
ج :په آخرت ،مكافات او د عملونو په بدلې او سزا
باور لري.
د :د خپل رب له عذابه وېرېږي ،هغه عذاب چي امان
ترې نشته.
هـ :پاك لمنى دئ ،خپل عورت ساتي ،د هوس بنده نه
دئ ،خپل جنسي روابط قانونمن كوي ،او په هغه څه
اكتفاء كوي چي ورته حالل او جائز دي.
و :امين دئ او په امانتونو كي له خيانته ځان
ساتي.
ز :له نورو سره په خپلو ژمنو او تعهداتو وفا كوي
او رعايت ئې په ځان الزم گڼي.
ح :د حق په پلوۍ شهادت وركوي او له حقيقته دفاع
كوي او په دې شهادت او دفاع كي تل مضبوط او ټينگ والړ
وي.
ى :د خپلو لمونځونو ساتنه او پالنه كوي ،لمونځ ئې
هسي بې روح حركات نه وي ،د يوه دود او عادت په توگه
ئې په غفلت او بې خبرۍ كي نه ترسره كوي ،بلكي په
پوره اعتناء او خاص التفات سره لمونځ كوي.
دوى به جنت ته درومي او په بشپړ اكرام او اعزاز
سره به په كي د تل لپاره ژوند كوي.
خو له آخرت منكر كافران چي كله د آخرت او مكافات
او مجازات په اړه د پيغمبر عليه السالم خبري اوري
داسي ئې محاصره كړي او ډله ډله ترې راتاو شي او
مخالفت ئې كوي چي ته به وايې هر يو ئې له خپل مخالفت
او دښمنۍ د هللا د راضي كېدو او جنت ته د رسېدو طمع لري
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د ننوتو سند
جنت او دوزخ
مخالفت داسي
كار جنت ته د

او گواكي په هر مخالفت سره به جنت ته
ترالسه كوي ،كه څه هم دوى خو په آخرت،
باور نه لري خو له رسول هللا ﹽ سره ئې
برېښي او دومره شديد دئ چي گواكي له دې
رسېدو طمع لري!!
ولي دا ډله له بيا ژوندون انكار كوي او د قيامت
په اړه د پيغمبر عليه السالم وينا داسي د نه منلو وړ
گڼي؟! مگر په دې نه پوهېږي چي هللا تعالى له څه پيدا
كړي؟ له دغي خاوري چي د مور او پالر په وجود كي ئې په
نطفې بدله شوې .آيا له دغي خاوري خپل مجدد خلقت محال
گڼي؟ مگر هغه رب چي دا پراخ عالم اداره كوي ،لمر له
ځانگړي ختيځه راپورته كوي او په خاص لوېديځ كي ئې
كوزوي ،د انسان له مجدد پيدايښت عاجز گڼي؟ په داسي
حال كي چي د مشارق او مغارب رب ته نه يوازي بيا
پيدايښت آسان دئ ،بلكي كولى شي تر دې ئې په غوره بڼه
كي راپيدا كړي ،هيڅ څه او هيڅ كار ئې نه شي ناتوانه
كولى.
دا ډله په خپلو ماشومانه مشغولتياوو كي تر هغي
ورځي پرېږده چي وعده ئې دركول كېږي ،تر هغي ورځي چي
له خپلو خپلو قبرونو به په تلوار راپاڅي ،په ځغاسته
به وي ،داسي لكه چي د نصب شوو نښو په لور ځغلي،
سترگي ئې خړي ،وېري او خوف اخيستي ،د ذلت آثار ئې په
څېرو كي راڅرگند ،ورته وبه ويل شي :دا دئ هغه څه چي
وعده ئې دركول كېده!!
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 -1وغوښت يوه غوښتونكي يو عذاب واقع كېدونكى! -2
چي كافرانو ته ئې نشته ،هيڅ دفع كوونكى -6 .له
لوري د هللا ،څښتن د معراجونو -4 .فرشتې او روح تر
ده ورپورته كېږي؛ په داسي يوې ورځ كي چي مقدار ئې
دئ پنځوس زره كالونه.
 :1په دې اړه د مفسرينو تر منځ څو توجيهات گورو چي
(د عذاب له غوښتونكي) مراد څوك دئ ،چا عذاب غوښتى او
د ده د خبري معنى څه ده؟:
الف :مراد له عذاب غوښتونكي د آخرت منكرين دي ،او
له عذاب د قيامت عذاب دئ ،او مقصد ئې دا چي كه د
قيامت خبره او ادعاء رښتيا وى نو تر اوسه به قيامت
راغلى وو.
ب :ځيني وايي چي رسول هللا ﹽ دا عذاب د كافرانو
لپاره غوښتى.
ج :ځيني نور وايي چي له دې يو معين شخص مراد دئ،
چي يا (مغان بن حارث) نومېږي يا (نضربن حارث) .دوى
وايي چي كله په غدير خم كي علي رضي هللا عنه په خالفت
منصوب شو او دا خبره خوره شوه نو نوموړى شخص سخت غصه
شو ،پيغمبر عليه السالم ته راغى او ورته وئې ويل :آيا
دا كار تا له خپلي خوا كړى كه هللا تعالى درته ويلي؟
رسول هللا ﹽ ورته وويل چي دا د هللا تعالى له لوري ويل
شوي!! هغه ال زيات غصه شو او وئې ويل :خدايه! كه دا
حق وي او ستا له لوري وي نو پر موږ له آسمانه تيږي
ووروه ،په همدې وخت كي يوه ډبره له آسمانه د ده په
سر راپرېوته او وئې واژو!!...
په ډېر لږ دقت سره پوهېدى شو چي دوهمه توجيه ډېره
كمزورې او درېيمه ډېره ډېره بې بنسټه او غلطه ،د
سورې له محتوى سره بې ربطه ده او له ټولو وروستيو
آيتونو سره تصادم كوي ،په دې دالئلو:
الف :له دې آيت د سورې تر پاى چي په دې آيت ختمېږي
(ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون) ،د قيامت په اړه بحث
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كېږي ،آيتونه داسي سره تړلي دي او په همدې يوې موضوع
تركيز لري چي د سورې په هيڅ ځاى كي انقطاع نه گورو،
بېلول ئې امكان نه لري او بل مطلب ترې اخيستل ممكن
نه دئ .په هيڅ استدالل سره نه شو كولى د لومړي آيت
مطلب د قيامت له عذاب پرته بل څه وگڼو.
ب :پنځم آيت او پيغمبر عليه السالم ته د صبر
سپارښتنه په ډېر وضاحت سره ښيي چي دا عذاب به په خپل
ثابت او ټاكلي وخت راځي ،د دوى لجاجتونه دي تا بې
صبره نه كړي.
ج :شپږم آيت د هر ډول شك او ترديد مجال له منځه
ً ښيي چي له سائل مراد يو شخص نه ،بلكي
وړي او صريحا
يوه ډله ده ،گورئ چي د (هم :دوى) لفظ چي د جمع غائب
مذكر صيغه ده ،د (هو) په ځاى راغلى ،همدا راز دا آيت
ښيي چي دوى د دې ورځي راتگ بعيد او له امكان لري
گاڼو ،حال دا چي په الهي معيارونو كي نږدې ده او ژر
به رارسي.
د :وروستي آيتونه په الزيات تفصيل سره دا عذاب او
هغه ورځ توضيح كوي چي په كي نازلېږي ،او فرمايي :په
دې ورځ به آسمان د ويلي شوي فلز په څېر شي او غرونه
به د ورېشل شوو وړيو په څېر.
د ډېر تعجب او حيرت ځاى دئ چي څنگه دا ټول
وضاحتونه او صراحتونه له پامه غورځوي ،له نورو
آيتونو سره ئې ارتباط ته توجه نه كوي او پرته له دې
چي وگوري د سورې د بحث موضوع څه ده او دا آيت له
نورو سره په گډه كوم مطلب افاده كوي ،داسي كوږ تأويل
او بې بنسټه تعبير ته به مال تړي چي له څرگند تحريف
پرته بل نوم نه شو وركولى! گمان كوو چي دا بيماري په
اصل كي له ړوند مذهبي تعصب او له دې راوالړېږي چي
ځيني خلك خپل خاص مذهب ته مربوط هر روايت ،كه څه هم
له قرآن سره هيڅ اړخ نه لگوي او سل په سلو كي له
قرآن سره په ټكر كي وي ،سل په سلو كي ئې مني ،هغه
روايات معيار گڼي چي د خپلي مذهبي فرقې له كوم كس ئې
اورېدلي وي ،كه روايت له آيت سره تصادم وكړ؛ دې ته
ترجيح وركوي چي روايت معيار وگڼي او آيت ئې په گټه
تأويل كړي او په تكلف سره داسي څه ترې جوړ كړي چي له
روايت سره سمون وخوري ،هيڅكله دې ته تيار نه دي چي
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له قرآن سره متصادم روايات په دېوال ووهي او لري ئې
وغورځوي او له منلو ئې ډډه وكړي ،كه څه هم دا روايات
څو سوه كاله له رسول هللا ﹽ وروسته راغونډ شوي وي او دا
ثابتول ډېر ډېر گران وي چي آيا روايت موثق دئ او
راوي ئې د اعتماد وړ دئ كه نه ،په داسي حال كي چي د
هللا تعالى په مقدس كتاب د ايمان تقاضا دا ده چي د هري
خبري لپاره ئې وروستى معيار وگڼو او په هغه صورت كي
ئې ومنو چي له قرآن سره متصادمه نه وي.
هـ :دا سوره نږدې شل كاله له حجة الوداع مخكي
نازله شوې ،هيڅ داسي روايت او د سورې په متن كي هيڅ
داسي نښه نه گورو چي وښيي د دې سورې كومه برخه له
ً په هغه وخت كي
نورو بېله ،په مدينه كي او مخصوصا
نازله شوې وي چي رسول هللا ﹽ له حجة الوداع وروسته
مدينې ته راستنېدو ،د سورې آيتونه داسي سره تړلي دي
چي په دوو برخو ئې وېشل ممكن نه دي ،يوازي هغه څوك
به دا بې باكي او جسارت كوي چي په لومړي آيت كي ذكر
شوى (واقع كېدونكى عذاب) له قيامت پرته په بله معنى
ونيسي چي د سورې له ټولو آيتونو سترگي پټي كړي.
و :كوم عقل او ايمان به دا خبره ومني چي رسول هللا ﹽ
به علي رضي هللا عنه د ځاى ناستي په توگه ټاكلى وي او
صحابه رضي هللا عنهم به د خپل محبوب پيغمبر د توصيې خالف
ابوبكر رضي هللا عنه ،بيا عمر رضي هللا عنه او بيا عثمان
رضي هللا عنه د خليفه په توگه غوره كوي!!! په غدير خم
كي يوازي دومره خبره شوې چي رسول هللا ﹽ ته اطالع ورسېده
چي د علي رضي هللا عنه له هغو ملگرو چي د ده په شمول
يمن ته لېږل شوي ول ،ځيني ئې د ده له اجراءاتو
ناراضه دي او د ده په اړه منفي تبليغات كوي ،رسول هللا
ﹽ له ده دفاع وكړه او وئې فرمايل :د چا چي زه دوست
يم علي به ئې هم دوست وي.
 :6-2د دې دواړو آيتونو ترمنځ د ارتباط د څرنگوالي
په اړه دوه توجيه مومو:
الف :دا عذاب د كافرانو لپاره مختص شوى ،د
ذوالمعارج هللا له لوري ،هيڅوك نه شي كولى هغه له
كافرانو دفع كړي.
ب :دا عذاب د كافرانو لپاره دئ ،د هللا تعالى له
لوري هيڅ دفع كوونكى ورته نه دئ ټاكل شوى.

ال118
معارج
د قرآن پلوشې

د ذو المعارج لپاره هم څو د پام وړ تعبيرونه لرو:

الف :ځينو معارج د معرج جمع او د لوړ تلو د
مكان او وسيلې په معنى اخيستى او وايي چي مراد
ترې آسمانونه او هغه لوړ لوړ ځايونه دي چي فرشتې
ئې د هللا تر حضور د رسېدو په بهير كي پلي كوي.
ب :ځيني ئې معنوي مدارج ،د فضيلت مراتب او اخالقي
فضائل گڼي.
ج :غوره تعبير دا دئ چي معارج د معرج جمع او د
عروج او لوړ تلو د وخت او زمان په معنى دئ او مراد
ئې دا دئ چي د هللا تعالى حضور ته د لوړ تلو لپاره خاص
خاص وختونه ټاكل شوي.
له وروستي آيت چي وايي د فرشتو او د دوى د ساالر
لپاره پنځوس زره كلن معرج ټاكل شوى ،په وضاحت سره
معلومېږي چي له معارج مراد هغه وختونه دي چي د هللا
تعالى حضور ته د لوړ تلو لپاره ټاكل شوي .يعني د هللا
تعالى په وړاندي هر حاضرېدا او لوړ تگ ثابت موعد او
وخت لري.
 -4فرشتې او د دوى ساالر او سردار جبرئيل عليه السالم
چي د روح او ژوند متعلق چاري ورسپارل شوې ،د لوړ تلو
لپاره ځانگړى او خاص معرج لري ،پنځوس زره كلنه
منصوبه ورسپارل كېږي ،د خپل مأموريت په پاى كي لوړ
درومي او د هللا تعالى په حضور مشرف كېږي ،تر څو د
مخكنيو مأموريتونو معلومات وړانډي او نوې دندي په
غاړه واخلي ،يعني دلته هر كار د دقيقي او اوږدمهالي
منصوبې له مخي په خپل خپل وخت ترسره كېږي ،د قيامت
منكران هسي تلوار او عجله كوي او د الهي عذاب د فوري
راتلو غوښتنه كوي.
دا مطلب چي د قيامت منكرينو له پيغمبر عليه السالم
د عذاب د راوستو غوښتنه كړې او د قيامت په راتگ كي
ئې ځنډ د دې دليل ښودلى چي قيامت نشته ،د قرآن په گڼ
شمېر آيتونو كي په بېلو بېلو الفاظو راغلى ،لكه چي د
حج د سورې په  43كي لولو:
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او له تا په تلوار سره د عذاب غوښتنه كوي حال دا چي
ً چي
هللا هيڅكله له خپلي وعدې ترشا كېږي نه ،او يقينا
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ستا د رب په نزد كي يوه ورځ د داسي زرو كلونو په
اندازه ده چي تاسو ئې گڼئ.

   













  




















   




 
 -1نو صبر وكړه ،ښكلى صبر -3 .بې شكه چي دوى ئې
لري بولي -3 .او موږ ئې نږدې گورو -8 .هغه ورځ چي
دا آسمان به وي په څېر د ويلي شوي فلز -2 .او دا
غرونه به وي د ورېشلو وړيو په څېر -11 .او هيڅ
دوست به د هيڅ دوست پوښتنه نه كړي -11 .كه څه هم
هغوى ئې تر نظر شي ،مجرم به خوښوي چي كاش خپل
زامن د دې ورځي د عذاب فديه كړي -12 ،او خپله ښځه
او خپل ورور -16 ،او ټبر ئې چي پناه وركوي-14 ،
او ټول هغه چي په زمكه كي دي ،چي وئې ژغوري.
 -1په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ په ښكلي صبر او
استقامت گمارل شوى ،داسي صبر چي نه په كي شكوه او
شكايت شته او نه يأس او نا اميدي ،نه د ثبات او
استقامت د پرې ښودو الملونو ته موقع وركوي او نه د
مبارزې د قطع كولو او په نيمايي كي د پرېښودو اجازه
وركوي ،بايد د دښمنانو د لجاجتونو او د آخرت د
منكرينو د مخالفتونو په وړاندي تر پايه صابر او ثابت
قدم وي .رسول هللا ﹽ ته د صبر له دې سپارښتني معلومېږي
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چي د مقابل لوري مخالفتونه د رسول هللا ﹽ د اذيت او
ځورولو تر كچي زيات شوي او كار هغه ځاى ته رسېدلى چي
ده ته وايي :كه ته په رښتيا د خداى پيغمبر يې او د
عملونو د مكافات او مجازات په اړه ستا ادعاء حقيقت
لري ،نو ولي زموږ له دغو مخالفتونو سره سره دا موعود
عذاب نه راځي او موږ نه پرې اخته كېږو؟ دا ستا د رب
عذاب چېري دئ؟ دا ستا قيامت به كله راځي؟ رسول هللا ﹽ
ته توصيه كېږي چي د دوى د لجاجت په وړاندي صابر وي
او په الهي عذاب كي ځنډ ئې مشوش نه كړي.
 :3-3په  3آيت كي د (انهم) لفظ ښيي چي د (عذاب سائل)
يو كس نه بلكي يوه ډله ده او له (يرونهم بعيدا) ئې
معلومېږي چي له واقع كېدونكي عذاب د دوى منظور او
هدف د آخرت د ورځي عذاب وو ،د دې آيت مراد دا دئ چي
د قيامت منكرين بې ځايه قيامت لري گڼي ،دا ځكه چي
دوى خپلي لنډي ورځي او اونۍ معيار نيولې او د خپلو
دغو وړو او محدودو معيارونو له مخي قيامت ورته ډېر
لري برېښي ،په داسي حال كي چي هللا تعالى ته او په الهي
معيارونو كي ډېر نږدې دئ ،كه دوى خپل واړه واړه
معيارونه پرېږدي ،له خپل تنگ چاپېريال راووځي او د
قيامت موضوع ته د داسي معيارونو له مخي وگوري چي د
ً به
دې عالم له ستروالي او عظمت سره ښايي نو حتما
متوجه شي چي په خپلو تنگ نظره قضاوتونو كي ئې اشتباه
كړې او د يوه عجول انسان په څېر ئې چلن كړى ،د دوى
په معيارونو كي قيامت لري برېښي خو په الهي معيارونو
كي ،هلته چي يوه ورځ د پنځوس زره كلونو په اندازه
ده ،نږدې دئ .قرآن همدغه حقيقت ته په څو نورو مواردو
كي هم اشاره كړې ،چي د ټولو مقصد دا دئ :زمانه نسبي
امر دئ  ،له يوه تر بل او له يوه حالت تر بل ئې وضع
بدلېږي ،ويښ او ويده ،مړ او ژوندى ،لټ او تېز ته يو
شان نه وي ،هغه زمانه چي يوه ته په يوه حالت كي بې
انتهاء برېښي بل ته د څو ثانيو او دقيقو وي ،كومه
فاصله چي مېږي ته بې انتهاء برېښي د يوې مرغۍ لپاره
د څو ثانيو وي ،كه په يوه اطاق كي له يوه ويده او
ويښ چي ټوله شپه ئې په خوب او ويښه تېره كړې ،پوښتنه
وكړئ ،ويښ به درته وايي :ډېره اوږده شپه وه ،لټ په
لټ اوښتم ،سخته راباندي تېره شوه ،او ويده به درته
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وايي زه نه يم پوهېدلى چي شپه څنگه تېره شوه او
څومره خوب مي كړى!! دا تاسو يئ چي كلونه او پېړۍ
درته اوږده زمانه برېښي او په واړه ذهن مو د دې
سيورى پروت دئ چي په مړو باندي د اوږدې مودې له
تېرېدو وروسته به څنگه بيا راژوندي كېږي! خو هللا تعالى
ته دغه ستاسو په نظر اوږده زمانه د څو شېبو په
اندازه ده .د نسبيت په اړه د قرآن دغه خبره دولس
پېړۍ وروسته ،د المان يوه ساينس پوه انشټين ،د ساينس
په ژبه وكړه او په دې سره ئې د فزيك د پالر نوم
وگاټو .د دې وينا په اهميت هغه وخت ښه پوهېدى شو چي
وگورو د شلمي پېړۍ ساينس پوهان ،د ستور ليكو تر منځ
د واټن او فاصلې ټاكلو لپاره دې ته اړ شول چي د
ورځي ،اونۍ ،مياشت ،كال او پېړۍ معيار پرېږدي او په
ځاى ئې هغه واټن معيار وگڼي چي نور (رڼا) ئې په يوه
كال كي پلى كوي ،او دې ته ئې د نوري كال نوم وركړ،
او وئې ويل :دا ستور ليكى (كهكشان) له هغه بله څو
سوه مليونه نوري كاله فاصله لري .وئې ليدل چي د
سپوږمۍ او مريخ ورځي د زمكي له ورځي توپير لري ،هر
ستورى خاصه ورځ ،مياشت او كال لري ،او دا د قرآن يو
بل علمي اعجاز دئ ،رسول هللا ﹽ څنگه په دې پوه شو چي هر
مقام او مكان ځانگړى زماني معيار لري ،كوم معيارونه
چي موږ ئې د زمكي په سر كاروو دا په بل ځاى كي نه شي
تطبيقېدى؟
 :2-8د دغو كم ظرفو او لنډ ليدو منكرينو په نظر
آسمان تر دې ډېر ستر او مضبوط برېښي چي متالشي او
نسكور شي ،او غرونه تر دې ډېر درانه چي څوك ئې له
خپل ځاى وخوځوي ،پرېږده چي دوى په خپلو ماشومانه
تصوراتو او خياالتو كي مشغول وي ،كله زمانه په خپلو
وړو وړو معيارونو كي او د ورځي او اونۍ په حساب
وشمېري او نږدې واټن ډېر لري وگڼي او كله د زمكي د
غرونو او د آسمان د ستورو په اړه ماشومانه انگېرني
ولري ،كومه ورځ چي وگوري آسمان د ويلي شوي فلز په
څېر شي او راوڅڅېږي ،او غرونه د ورېشل شوو وړيو په
څېر خواره واره شي ،هله به په خپلي خطأ او اشتباه
پوه شي.
 :14-11اجتماعي روابط او ځانگړي شرائط ئې كله كله
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انسان داسي تر اغېز الندي راولي او د ده ذهن داسي په
خپل گورت كي ونيسي او د ده په افكارو ،مشاعرو او
عواطفو خپل وزر داسي وغوړوي او انسان داسي راگير كړي
چي د وتلو او ځان ايستلو ټولي الري پرې وتړي او په
هغو حقائقو پوهېدا ورته گرانه كړي چي له دې تنگ محيط
او چاپېريال بهر دي ،انسان د دغه اغېز تر سيوري الندي
خپل قومي دود دستور ،افكار او اخالق مقدس گڼي ،يو د
بل لپاره پرې منگولي خښي كړي ،له هر هغه څه سره مينه
او محبت كوي چي په خپل ځانگري تنگ چاپېريال كي ئې
مومي او هغه څه ته په بده سترگه گوري چي له دې دائرې
بهر وي ،حقيقت د دې لپاره نه مني چي د ده په اړوند
ډلي او قبېلې كي څوك پرې باور نه لري او له باطل په
دې خاطر دفاع كوي چي له پالر نيكه ورته په ميراث پاته
دئ .تل (قوم پالنه) او تعصب د (خداى پالني) او اسالم
په وړاندي خنډ شوى او تل هغه مخور قومي مشران او
واكمنان د پيغمبرانو عليهم السالم مقابلې ته راوړاندي
شوي او د مخالفت لپاره ئې مال تړلې چي خپل نفوذ او د
پلويانو ډېرښت مغرور كړي وو ،د قيامت په ورځ به دغه
په جاهالنه تعصباتو والړي اړيكي غوڅي شي ،هغه خلك به
يو بل سره هېر كړي چي دغو اړيكو سره نږدې كړي وو ،يو
د بل مرسته به نه شي كولى ،يو به د بل خوا ته
تېرېږي ،خپل دوستان به په عذابونو اخته گوري ،خو نه
به اعتناء او التفات ورته كولى شي او نه به ئې مرسته
كولى شي ،نه يوازي دا چي د خپل گران دوست په اړه به
بې اعتناء وي بلكي دا تمنا به كوي چي كاش خپل زامن،
مېرمن ،وروڼه ،هغه ټبر چي په دنيا كي د ده حامي وو،
او د زمكي ټول اوسېدونكي ،له الهي عذابه د نجات
لپاره په فديه كي وركړى شي ،تر څو دى له عذابه
وژغورل شي ،داسي دئ د دغو قومي تعصباتو ماهيت او د
دغو اړيكو پاى.
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 -11نه؛ داسي نه ده ،دا خو يوه لمبه ده -13 ،ښه
ايستونكې د وريتولو لپاره -13 .وربولي به هغه چي
شا ئې اړولې او ډډه ئې كړې -18 .او راغونډول ئې،
بيا ئې ساتل.
 :18-11كوم عذاب چي دا دوزخيان ترې تښتي د اور سره
لمبه ده چي خصوصيات ئې دا دي:
الف :هغه دوزخيان ښه پېژني چي د وريتولو او
سوزولو وړ وي ،يو يو به د خلكو له منځه رابېل او د
وريتولو لپاره به ئې په خپلي غېږ كي ونيسي.
ب :چا چي په دنيا كي حقيقت ته شا كړې وه ،حق ته له
تسليمېدو ئې ډډه كوله او له حرامو الرو ئې مال دولت
راغونډولو ،دا لمبه به ئې ځان ته رابولي.
يعني د دوزخ دا لمبه د دنيا د اور په څېر نه ده چي
وچ له لندو نه شي بېلولى او دواړه سوزوي ،بلكي درك
او تشخيص لري ،هغه كسان پېژني چي د سوزولو وړ او
مستحق وي ،هم به ئې له څېرو پېژني او هم په نوم،
ځيني به په خپله رانيسي ،او ځيني به په نامه يادوي
او ځان ته به ئې وربلي.
ځينو درنو مفسرينو (نزاعة للشوى) داسي ترجمه كړې:
د الس او پښو ايستونكې ،او ځينو داسي :د سر او مخ د
پوستكي ايستونكې ،چي دا دواړه ترجمي غير دقيقي او
ناسمي دي ،دوى (شوى) د (شواة) جمع گني ،او په
(للشوى) كي (الم) زائد شمېري ،په داسي حال كي چي
(شوى) اسم مصدر او د وريتولو په معنى ده ،او د آيت
دقيقه او بې تكلفه ترجمه دا ده :د وريتولو لپاره ښه
او ماهر راايستونكې ،يعني دا لمبه د مجرمينو په
پېژندو او د نورو له منځه ئې په راايستو كي ښه مهارت
او استعداد لري ،دوى به د وريتولو لپاره د نورو له
منځه راوباسي .وروستى آيت هم دغه معنى تأييدوي او د
مخكني مطلب په دوام كي وايي :دا لمبه به دوزخيان له
څېرې او نامه پېژني او هر هغه څوك به ځان ته رابلي
چي له حقيقت ئې مخ اړولى وو ،او له حرامو الرو ئې مال
او دولت غونډولو.
كله چي زه د دې آيت تفسير ته راورسېدم ،له عجيب
حالت سره مخامخ شوم ،د دې آيت د دقيق تفسير معلومولو
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لپاره مي ټولو هغو مراجعو ته رجوع وكړه او ټول هغه
تفسيرونه او ترجمې او د لغت كتابونه مي ولټول چي
راته مقدور وو ،خو اشكال مي رفع نه شو او د خپلو
پوښتنو ځواب مي ترالسه نه كړى شو ،چا (شوى) په غير
اصلي معنى اخيستى وو او چا الم زائد گڼلى وو ،او ما
ته دا دواړه خبري صحيح نه برېښي ،ما ليدل چي د دې
آيت لفظ په لفظ او دقيقه ترجمه دا ده :ښه ايستونكې د
وريتولو لپاره .په دغو تفسيرونو او تراجمو كي مي
داسي تعبيرونه مخي ته راتلل چي د آيت له دقيقي ترجمې
سره ئې سمون نه خوړ ،څو ورځي راباندي داسي تېري شوې
چي په تفسيرونو او ترجمو كي مي لټوني وكړې ،په وار
وار مي دا سوره په لمونځونو كي او له لمانځه بهر
تالوت كړه ،له ويدېدو مخكي او چي كله به هم له خوبه
راوېښ شوم دا سوره به مي تالوت كوله او په دې آيت كي
به مي غور كاوو ،تر څو ئې په دقيقه معنى پوه شم ،يوه
شپه ناڅاپي له خوبه راوېښ شوم ،او په هماغه نيم وېښ
نيم ويده حالت كي دا رأيه راته القاء شوه چي :د دوزخ
اور په پوهه او هوښيارۍ عمل كوي ،دوزخيان له خپلو
څېرو پېژني ،د وريتولو لپاره ئې د نورو له منځه
راباسي ،او هغه چي حقيقت ته ئې شا كړې او له حرامو
الرو ئې شتمنۍ راغونډي كړې ،ځان ته به ئې وربلي ،د
آيت دقيقه معنى همدا ده .غوښتل مي دا رحماني القاء
وليكم چي هېره ئې نه كړم ،ساعت ته مي وكتل چي دوو ته
څو دقيقې پاته وې ...په سبا ئې د مطالعې په ترڅ كي
څو داسي روايات مخي ته راغلل چي همدا تعبير ئې
تأييدولو ،په يوه كي راغلي چي جهنم به دوزخيان داسي
د خلكو له منځه راباسي لكه مرغان چي له زمكي دانه
راټولوي ،او په بل كي راغلي :جهنم به ځانگړې منگولي
لري ،چي ځيني به پرې كلك كلك نيسي او ځان ته به ئې
راكښوي ،ځيني به پرې وگرژي ،او ژوبل به ئې كړي ،او
ځيني به ئې روغ رومټ تر خوا تېر شي.
قال ابن عباس :تدعو (النار) الكافرين والمنافقين
بأسمائهم بلسان فصيح :إلي يا كافر ،إلى يا منافق; ثم
تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب.
عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه وويل( :د جهنم اور به)
كافران او منافقين په فصيح ژبه په خپلو نومونو ځان
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ته وربلي؛ زما خوا ته راشه اې كافره! زما خوا ته
راشه اې منافقه! بيا به ئې داسي رانيسي لكه مرغان چي
.دانه ټولوي
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ً چي انسان دئ پيدا شوى ډېر كم ظرفه او
 -12يقينا
بې صبره -21 .چي شر ور ورسېږي ،زگېروى كوونكى شي.
 -21او چي خير ئې شي په برخه سخت مانع ( د خير د
كار) شي -22 .غير له لمونځ كوونكو -26 ،هغه چي په
خپل لمانځه پايښت كوي -24 .او هغه چي په مالونو
كي ئې ځانگړى معلوم حق وي -21 .لپاره د سؤالگرو
او بې وزلو -23 .او هغه چي د بدلې ورځ رښتينې
گڼي -23 .او هغه چي د خپل رب له عذابه وېرېدونكي
دي -28 .بې شكه چي د رب عذاب ئې بې امانه دئ-22 .
او هغه چي د خپل عورت ساتونكي دي -61 .مگر په
خپلو جوړه وو (مېرمنو) او يا وينځو ،چي بيا نو
مالمت نه دي -61 .او چا چي له دې پرته څه لټولي
دوى تېرى كوونكي دي -62 .او هغه چي د خپلو
امانتونو او ژمنو رعايت كوونكي دي -66 .او هغه چي
په خپلو شهادتونو په نېغه درېدونكي دي -64 .او
هغه چي پر خپلو لمونځونو مواظبت كوي -61 .دوى به
په جنتونو كي وي ،معزز او مكرم.
 :21-12په دې آيتونو كي هغه څوك په دقيقه توگه انځور
شوى چي په آخرت ايمان نلري او خصلتونه ئې دا دي:
الف :حريص او بې صبره دئ ،حرص ئې نه پاى لري او
نه په څه قناعت كوي.
ب :له ستونزي او كړاو سره د مخامخ كېدو په وخت كي
جزع و فزع كوي ،له هر چا سرټكوي او شكوه او شكايت
كوي.
ج :كه ئې (خير) ،مال او دولت په برخه شي؛ نو خپل
دوست او ملگرى ترې هېر شي ،له نورو سره له احسان او
ښېگڼي ډډه كوي ،خپل ډېر نږدې دوست هم په دې خير كي د
راگډولو وړ او مستحق نه گڼي.
انسان تل په خپلو قضاوتونو كي د خپلو احساساتو،
عواطفو او اغراضو تر اغېز الندي راځي ،د دې په ځاى چي
حقيقت ته په درنه سترگه وگوري ،اهميت وركړي ،د خپلو
قضاوتونو مبنا او اساس ئې وگرځوي ،خپل شخصي مصلحت
مبنا او اساس گڼي ،هر څه په دې تلي او معيار تلي ،كه
ده ته كوم درد ،رنځ او كړاو ورورسېږي دا حق ځان ته
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وركوي چي جزع و فزع وكړي ،په شكوه او شكايت خوله
پرانيزي ،او له هر چا دا وغواړي چي ده ته پام وكړي
او د مرستي الس وراوږد كړي ،خو كه دى په خپله هوسا او
سوكاله وو ،خير ئې په برخه شوى وو ،بيا نو د دې پروا
نه لري چي بل په څه حالت كي دئ ،نه د بل (جزع) و
(فزع) ته اعتناء كوي ،نه ئې كوكاري او زگېروي پرې
اغېز لري ،او نه ئې د دې وړ گڼي چي الس وراوږد كړي او
مرسته ئې وكړي .آيا دا سمه ده چي د قيامت په اړه د
دغه عجول ،كم ظرفه او حريص انسان قضاوتونو ته د
اهميت په سترگه وگورو او د الهي عذاب په اړه د ده
پوښتنو او په تلوار او عجله غوښتني ته اهميت وركړو؟!
او كه دى په فوري توگه د قيامت او الهي عذاب د راتلو
غوښتنه كوي؛ نو غوښتني ته ئې مثبت ځواب وركړى شي؟!!
د ستونزو او كړاوونو په وخت كي بې صبري ،سرټكول،
بده ورځ جوړول او شكوه او شكايت كول او د شتمن كېدو
په صورت كي بخل كول ،د خير په الر كي د خپل مال له
خرڅولو ډډه او له خپلي شتمنۍ د ښېگڼي د هر كار د
مخنيوى په الر كي كار اخيستل ،د انسان هغه دوه ناوړه
او بد خويونه دي چي د ده اكثر اجتماعي مشكالت له همدې
راوالړېږي ،له دې يوازي (مصلين) يعني لمونځ كوونكي
خوندي پاته كېږي.
 :61-22په دې آيتونو كي د انساني شخصيت بله بېلگه
انځور شوې ،او څو اساسي خصلتونه ئې ښودل شوي:
الف :د مخكنۍ ډلي له كركجنو ،شنيع او قبيح
خصلتونو د لمانځه په سبب خوندي دي ،دا لمونځ دئ چي
انسان له حرص ،جزع و فزع او بخل ژغوري او نه پرېږدي
چي لمونځ كوونكى انسان ئې تر اغېز الندي راشي.
ب :كوم لمونځ چي دا كركجن خصلتونه مهار نه كړى شي؛
هغه لمونځ يا اصالً لمونځ نه دئ او يا په دوامداره
توگه نه دئ اداء شوى .په لمانځه كي تداوم د دې سبب
كېږي چي په انسان كي د دغو خصلتونو د راوالړېدو لپاره
هيڅ مجال پاته نه شي ،چا چي له خپل رب سره خپلي
اړيكي ټيڼگي وساتلې او خپل لمانځه ته ئې اهتمام وكړ،
دا ميكروبونه نه شي كولى د ده په زړه او دماغ كي وده
وكړي.
هغه به څوك وي چي په دې نه پوهېږي چي په انسان كي
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داسي محركات او غريزې شته چي گناه ته ئې هڅوي ،تل
هغه وسوسه كوي چي خپل نفس څورب كړه ،ټولو غوښتنو ته
ئې ځواب ووايه ،په خپل جائز او روا حق قناعت پرېږده،
په حالل رزق اكتفاء ته شا كړه ،ځان په دې مه مقيد كوه
چي د خپلو غرائزو د اشباع لپاره به يوازي مشروع او
روا الري لټوې ،او خپل تمايالت به مهاروې ،پرېږده نور
خلك ستا د نفس د خوشحالۍ په الر كي قرباني شي ،په كار
دا ده چي ټول نفيس ،قيمتي ،گټور ،غوره ،خوندور او
ښايسته شيان ستا وي ،كه خوراك وي ،كه پوښاك وي ،كه
كور ،ښځه ،موټر ،منصب او مقام وي ،پروا نه كوي چي له
كومي الري ئې ترالسه كوې!! دا حريص محرك ،دا د گناه
مشوق او د نورو په حق تېري ته هڅوونكى حرص ،يوازي په
هللا تعالى او آخرت باندي ايمان او باور ،له هللا تعالى
سره دائمي تعلق او په لمانځه سره مهار كېدى شي.
ج :كوم اخالقي ارزښتونه چي په دې آيتونو كي د دغي
ډلي ځانگړتياوي گڼل شوې ،پيل ئې په لمانځه مداومت او
پاى ئې د لمانځه حفاظت او ساتنه ښودل شوې ،او د دې
معنى دا ده چي لمونځ د ټولو ښېگڼو پيل او بنسټ دئ،
په ټولو ئې احاطه كړې ده ،هم ئې د پيل المل دئ او هم
ئې د كمال او دوام موجب.
د :كه له قيامته منكره ډله حريصه او بخيله ده او
سره له دې چي مال دولت ئې په واك كي دئ او كولى شي
بې وزلى او محتاج انسان له كړاوه وژغوري خو نه يوازي
د بخل په سبب د هغه له مرستي ډډه كوي ،بلكي خپله
شتمني او امكانات د ښېگڼو په مخنيوي او د بديو او
بدكاريو په خورولو كي كاروي ،خو لمونځ كوونكې ډله له
محروم او محتاج انسان سره مرسته خپله وجيبه گڼي ،د
مظلوم او بې وزلي انسان په اړه دا احساس ورسره وي چي
دا مي همنوع دئ ،په دې مال كي راسره شريك دئ ،يوه
برخه ئې د ده حق دئ ،كومه مرسته چي زه ورسره كوم دا
بسپنه او صدقه نه بلكي د ده مسلم حق دئ ،په وركړي
سره ئې په ده كوم احسان او منت نه دئ كړى بلكي خپل
حق ئې وركړى.
هـ :قيامت او د عملونو مكافات او مجازات رښتينى
گڼي او په هغه ئې كلك باور دئ.
و :له قيامت منكر انسان د دې لپاره چي عجول دئ،
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الهي عذاب په عجله او تلوار غواړي ،دروغ ئې گڼي او
بې پروا دئ ،خو په قيامت باور لرونكى له الهي عذاب
وېرېږي او بې امانه ئې گڼي او د گناهونو له ارتكابه
ئې راگرځوي.
ز :د هوس بنده نه دئ ،خپلو جنسي اړيكو ته قانوني
او پاكيزه بڼه وركوي او په هغه څه اكتفاء كوي چي
حالل ،قانوني او د ده د فطري غوښتنو مطابق دي ،په دې
توانېږي چي خپل هوس مهار كړي او خپل عورت وساتي.
ح :امين وي او په امانتونو كي خيانت د خپل ايمان
منافي عمل گڼي.
ط :په خپلي ژمني او عهد وفا كوي ،د ژمنو رعايت
خپله وجيبه گڼي ،له هللا تعالى او د ده له بنده سره عهد
خالفي او بې وفايي گناه او حرام شمېري.
ى :له حق دفاع كوي ،د حق په گټه شهادت وركوي او
په شهادتونو او له حق او حقيقت د دفاع په الر كي تل
ثابت قدم او استوار وي.
ك :پر خپل لمونځ مواظبت كوي ،لمونځ ئې هسي د څو بې
روح او بې مقصده حركاتو مجموعه او يو عادت ،دود او
عنعنعه نه وي او په غفلت او بې خبرۍ سره ئې نه اداء
كوي ،بلكي په پوره اعتناء او خاص التفات او د ټولو
حقوقو له مراعات سره ئې اداء كوي.
دوى به جنت ته درومي او په اعزاز او اكرام سره به
په كي ژوند كوي.
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 -63نو په دې كافرانو څه شوي چي په تلوار ستا
لوري ته راځغلي -63 .له ښي او له كيڼ لوري ډله
ډله -68 .مگر هر يو ئې دا طمع كوي چي داخل كړى شي
له نعمتونو ډك جنت ته؟!  -62نه؛ داسي نه ده ،دا
موږ يو چي له داسي څه مو پيدا كړل چي په خپله پرې
پوهېږي -41 .نو نه ،د ختيځو او لوېديځو په رب مي
قسم چي موږ قادر يو -41 ،په دې چي تر دوى په غوره
ئې بدل كړو ،او موږ مغلوبېدونكي نه يو.

 :68-63په دې كافرانو څه شوي چي په قيامت د باور
لرونكو او بې باورو تر منځ له اخالقي او عملي اړخه د
دې ژورو توپيرونو له ليدو سره سره له دې انكار كوي
چي قيامت يو حقيقت دئ او د انكار پايلي ئې خرابي؟
مگر نه گوري چي د قيامت منكران څنگه پليت او ناولي
شخصيتونه لري او په آخرت باور لرونكي څومره غوره او
ښكلى شخصيت؟ مگر د دوى ترمنځ دا ژور توپير ،يو ئې له
هغو لوړو لوړو ښايسته اخالقو سره او بل ئې له دې
ناولي او پرېوتو خصلتونو سره دا نه ثابتوي چي په
آخرت ايمان د انسان د شخصيت په جوړولو كي ژور او
اساسي اغېز لري؟! د انسان اخالقي وضع په دې پوري غوټه
شوې ،په قيامت نه باور انسان د حرص ،تلوار ،كم ظرفۍ،
جزع و فزع ،مال غونډولو او له حق مخ اړولو ته بيايي
او په قيامت ايمان ئې له دغو ناولو او ناوړو اخالقو
ژغوري .د دې توپير له مشاهدې سره سره څنگه او په كوم
دليل له قيامته انكار كوي او په دې اړه د رسول هللا ﹽ
بلني ته د رد ځواب وركوي او حساسيت ښيي؟!! له هري
خوا پرې رابرگ كېږي او د مخالفت غږونه اوچتوي؟ او
مخالفت ئې هم داسي سخت او جدي چي گواكي په دې سره به
هللا تعالى ترې راضي كېږي او د جنت مستحق به گڼل كېږي!!
هر يو ئې دا مخالفت له (خپل حق دين او مذهب) دفاع
گڼي او داسي برېښي لكه چي له دې تر ټولو غوره او له
نعمتونو ډك جنت ته د رسېدو طمع كوي!!!
 :62دا دومره شديد مخالفت د څه لپاره ،او دا دومره
حساسيت ولي؟! مگر نه پوهېږي چي موږ له څه پيدا كړي؟
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چي موږ ئې نطفه له خاورو راپيدا كړه؟
پيدايښت او بياژوندون محال او گران
ذات چي دوى ئې له خاورو او بيا له يوې
كړل ،له خاورو د دوى په بيا پيدايښت

مگر نه پوهېږي
ولي خپل مجدد
گڼي؟! مگر هغه
وړې نطفې پيدا
قادر نه دئ؟!!
 :41-41يو ځلي شرق او غرب ته پام وكړئ ،د لمر راختو
او لوېدو ته ځير شئ ،چي هره ورځ له ځانگړي ختيځه
طلوع كوي او په ځانگړي لوېديځ كي پرېوځي ،په خپله الر
درومي او خپله دنده ترسره كوي ،مگر هغه ذات چي دا
پراخ عالم ،له دغو بې شمېره ستورو سره اداره كوي،
هره ورځ لمر په خپل وخت او له خپل خاص ځاى راپورته
كوي او په خپل وخت ئې په خپل خاص ځاى كي پرېباسي،
پرته له كوم تغيير او تأخير ،آيا د انسان په مجدد
پيدايښت قادر نه دئ؟!
په دې ذات مي قسم چي دى نه يوازي په داسي كار ښه
قادر دئ بلكي كولى شي تاسو تر اوسني حالت په ډېره
غوره بڼه كي راپيدا كړي .دى نه يوازي د داسي كار له
كولو عاجز نه دئ بلكي د هيڅ كار په وړاندي
مغلوبېدونكى نه دئ.
په  41او  41آيتونو كي څو ظريف ټكي د پام وړ دي:
الف :د لته په (مشارق) او (مغارب) لوړه شوې او
ورپسې ويل شوي :موږ په دې قادر يو چي دوى تر اوسني
حالت په ښه بڼه واړوو او تر دې په غوره كيفيت كي ئې
بياراپيدا كړو او موږ وروسته پاته كېدونكي نه يو.
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نو نه ،د ختيځو او لوېديځو په رب مي قسم چي موږ
قادر يو ،په دې چي دوى تر اوسني حالت په ښه بڼه
واړوو (تر دې ئې په غوره كيفيت كي بياراپيدا كړو) او
موږ وروسته پاته كېدونكي نه يو.
دلته هم د قرآن د عمومي قاعدې مطابق په يوه څرگند
حقيقت لوړه شوې او د دې ادعاء لپاره د شاهد په توگه
وړاندي شوې چي هللا تعالى د انسان په بياراژوندي كولو
قادر دئ او هيڅ څه ئې په هيڅ كار كي نه شي ناتوانه
كولى .د مشارق او مغارب په پالونكي ،په هغه ذات چي د
ده په اراده دا ستوري او لمر سپوږمۍ ،راخېژي او
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لوېږي ،لوړه شوې ،راشئ وگورو چي مشارق او مغارب څنگه
په دې خبري شهادت وركوي چي هللا تعالى د انسان په بيا
راژوندي كولو قادر دئ؟
يو ځل مشرق او مغرب ته توجه وكړئ ،د لمر او ستورو
ختو او لوېدو ته لږ په غور سره پام وكړئ ،په دې غور
وكړئ چي دا لمر څنگه هره ورځ له خاص ځاى طلوع كوي او
په خاص ځاى كي پرېوځي ،هر ستورى همداسي ځانته معين
ختيځ او لوېديځ لري ،ځاى او وخت ئې ټاكل شوى ،په خپل
خاص وخت او په خپل خاص ځاى كي ئې ختل او پرېوتل دي،
مگر هغه ذات چي دا پراخ او ستر عالم له خپلو ټولو
سماوي اجرامو سره اداره كوي ،هره ورځ لمر او ستوري
له خپل خاص ځاى ،له هيڅ تغيير او تأخير پرته،
راپورته كوي او پرې باسي ،آيا دا ستر او ځواكمن ذات
له دې عاجز گڼې چي انسان له مرگ وروسته بيا راژوندى
كړي؟!! زما دي په دې ذات قسم وي چي هغه نه يوازي په
دې كار قادر دئ بلكي كولى شي تاسو په داسي نوې بڼي
كي راپيدا كړي چي تراوسني حالت مو ډېر ډېر غوره وي،
هغه نه يوازي له دې كاره عاجز نه دئ بلكي د هيڅ كار
په وړاندي بې وسه او مغلوبېدونكى نه دئ.
همدا راز د لمر طلوع او غروب د ژوندون له اساسي
عواملو دي ،كه دا د لمر راختل او پرېوتل نه وى نو د
زمكي په سر به يو ژوندى موجود هم نه وو راپيدا شوى،
ټول ژوندي موجودات د خپل پيدايښت او د خپل ژوند د
دوام لپاره هغي تودوخي او رڼا ته اړ دي چي لمر ئې
زمكي ته وركوي ،كه دا نه وى او په دې سره د زمكي هوا
داسي معتدله نه ساتل كېدى چي ژوندون ورته ضرورت لري،
نو د زمكي پر سر به هيڅ ژوى نه وو راپيدا شوى .كه دا
مطلب په پام كي ولرو نو په دې خبري پوهېدل آسان دي
چي په مشارق او مغارب باندي د بيا ژوندون لپاره ولي
استناد شوى.
ب :دا مطلب هم د پام وړ دئ چي په دې آيتونو كي د
(مشارق) او (مغارب) صيغې كارول شوې چي د مشرق او
مغرب زياتوالى افاده كوي ،او له دې معلومېږي چي قرآن
كريم د خپلو مطالبو په بيان كي څومره دقيق دئ او د
څومره دقيقو او ظريفو نقاطو خيال ساتي .په دې پوهېږو
چي د لمر طلوع او غروب هره ورځ له بلي فرق كوي ،نن
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له يوه ځاى او سبا له بل ځاى ،د كال د ورځو په شمېر
مشارق او مغارب لري ،د همدې لپاره قرآن كريم د مشارق
او مغارب صيغې كارولې ،همدا راز لمر په يوه كال كي
دوه مشرقه او دوه مغربه په دوبي او ژمي كي لري ،يو د
دوبي تر ټولو اوږدې ورځ كي او بل ئې د ژمي ترټولو
لنډي ورځ كي ،د همدې لپاره قرآن په بل ځاى كي د
مشرقين او مغربين الفاظ كارولي چي دوه مشرق او دوه
مغرب افاده كوي.





  









   










 -42نو دوى پرېږده چي خوشي گډ وي او لوبي كوي ،تر
څو له خپلي هغي ورځي سره مخامخ شي چي وعده ئې
وركول كېږي -46 .هغه ورځ چي له قبرو به په تلوار
سره راوځي داسي لكه چي د نښو په لور ځغلي-44 .
سترگي ئې خړي ،په ذلت اخته ،دا ده هماغه ورځ چي
وعده ئې وركول كېده.
 :44-42كه د قيامت منكران په دې دالئلو نه قانع كېږي،
له خپلو خوشو خبرو الس نه اخلي ،په خپلو طفالنه او
ماشومانه افكارو او لوبو كي مشغول دي ،حقائقو ته له
اهتمام او سترو سترو واقعيتونو ته له التفات او
اعتناء عاجز دي ،دوى په همدې خوشې مشغولتيا او لوبو
كي پرېږده ،تر هغه چي هغه ورځ په خپلو سترگو وگوري
چي نن ترې انكار كوي .په هغه ورځ به له خپلو قبرونو
په عجله راوځي ،داسي به ځغلي لكه چي نصب شوو نښو ته
په تلوار د ځان رسولو هڅه كوي ،هماغسي لكه نن چي پر
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تا رابرگ شي ،په منډه ستا خوا ته رادرومي ،له ښي او
كيڼ لوري ډله ډله ،او د مخالفت غږ اوچتوي!! پرون ئې
په بې شرمۍ مخالفت كاوو نن به شرمنده وي له شرمه ئې
سترگي ټيټي؛ د وېري او خوف آثار ئې په څېرې كي
راڅرگند.
پرون ئې په مستۍ ،تكبر او غرور مخالفت كاوو ،نو
ځكه به نن ذليل او سپك وي ،او د ذلت او سپكاوي آثار
به ئې په څېرو كي راښكاره ،او ورته وبه ويل شي :دا
ده هغه ورځ چي وعده ئې دركول كېده او تاسو ترې انكار
كاوو.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

نوح
د سورې معرفي:
(نوح) د دې سورې هم نوم دئ او هم ئې د مضامينو
لپاره عنوان 28 ،آيتونه لري ،د لومړي او دوهم آيتونو
فواصل ئې د اليم او مبين هموزنه صيغې دي ،د درېيم او
څلورم ئې د اطيعون او تعلمون هموزنه صيغې ،بيا له
ً) ته ورته صيغې ،ډېر
پنځمه د سورې تر پايه (نهارا
ښكلى وزن او سجع لري .دا هم مكي سوره ده ،د سورې له
متنه معلومېږي چي رسول هللا ﹽ د دې سورې د نزول په وخت
كي له داسي شرائطو سره مخامخ وو چي دا سوره ئې د نوح
عليه السالم د قصې په ترڅ كي موږ ته بيانوي ،د دې قصې
د ځينو پړاوونو په لوړو ژور كي موږ ته د دغي مرحلې
حاالت داسي انځور شوي:
 -1نوح عليه السالم له دې رسالت سره د خپل قوم په
لوري والړ چي دوى ته د كفر او شرك له خطرناكو پايلو
خبردارى وركړي.
 -2خپل قوم ته د ده د پيغام خالصه دا وه :د هللا تعالى
عبادت وكړئ ،ترې ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ .په دې
عبادت ،تقوى او اطاعت سره به ستاسو ځيني هغه گناهونه
درته وبخښي چي د بخښلو وړ دي ،او هغه دردناك عذاب به
وځنډول شي چي په الره دئ ،او تر يوې ټاكلې بلي نېټې
به تاسو ته مهلت دركړي ،په دې پوه شئ چي الهي پرېكړي
پرېكنده دي او موعد ئې نه بدلېدونكى.
 -6نوح عليه السالم خپل امت په پرله پسې او ستړيا نه
منونكې توگه ،شپه او ورځ او له هره فرصته په استفادې
سره ،حق ته راوبلل ،خو د ده مفسد او ظالم قوم د دې
په ځاى چي له فسق او فساده الس واخلي او د ده دعوت
ومني ،له ده لري شول ،د ده وينا ته ئې په كركه وكتل،
له اورېدو ئې ډډه وكړه ،په خپل جهل او كفر ئې ټينگار
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وكړ ،او په غرور او تكبر سره ئې د ده د مخالفت لپاره
مال وتړله ،نوح عليه السالم كله په پټه او كله ښكاره
او په جگ غږ ورته ويل :له شرك ،فساد او ظلم الس
واخلئ ،هللا تعالى ته مخه كړئ او د خپلو گناهونو بخښنه
وغواړئ ،تر څو بخښنه درته وكړي او د گناه له هغو بدو
پايلو مو وژغوري چي ستاسو ژوند گواښي ،او ستاسو په
ټولني كي ئې د فتنو اورونه بل كړي ،فقر او لوږه ئې
رامنځته كړې ،تر څو آسمان ته امر وكړي چي د بركت
تړلې دروازې دي پرانيزه ،د باران له ورولو ډډه مه
كوه ،زمكي ته الرښوونه وكړي چي د دانې او مېوې له
راټوكولو ډډه مه كوه ،له خپل زړه باغونه راوټوكوه او
په خپلي سينې د نهرونو بهېدو ته اجازه وركړه ،او په
دې سره هللا تعالى ستاسو مالونه درته زيات كړي او په
اوالد كي مو بركت واچوي ،ولي مو د هغه عزت او وقار د
الس ته راوړو هيله او طمع ختمه شوې چي څښتن ئې هللا
تعالى دئ او وروستۍ پرېكړه ئې د ده له لوري كېږي؟
آيا دا سمه ده چي له هغه مهربان رب مأيوس او نااميده
وئ چي تل ئې د خپل عنايت او رعايت تر سيوري الندي
پاللي يئ ،ستاسو پيدايښت له يوې وړې نطفې پيلوي ،ورو
ورو او مسلسل وده وركوي ،د كمال او رشد پړاو ته ئې
رسوي؟! مگر نه گورئ چي اوه آسمانونه ئې ستاسو د كور
چت گرځولى ،سپوږمۍ ئې ځالنده قنديل او لمر ئې روڼ او
تود څراغ ،اوبه دا د ژوندون ستر المل له آسمانه
راوروي ،ستاسو سړې او تياره زمكي ته رڼا او تودوخه
له لمره وركوي ،مگر نه پوهېږئ چي هللا تعالى تاسو د
بوټي په څېر له زمكي راوټوكولئ ،او د ده په امر
بېرته زمكي ته درومئ او بيا به له دغي زمكي ژوندي
راپاڅئ؟!! مگر دې ته پام نه كوئ چي هللا تعالى زمكه
داسي پيدا كړې چي ستاسو لپاره فرش وي ،په ډاډ او
اطمئنان سره ئې پر سينه ژوند وكړئ او پر اوږو ئې
وخوځېږئ؟!!
 -4مفسد قوم د خپل زړه سواند مرشد او مهربان الرښود
ويناوو ته اعتناء ونكړه ،د ده د ملگرتيا په ځاى ئې
هغه چا ته سر ټيټ كړ چي د زر او زور خاوندان ول ،هغه
قومي مشران ئې ځان ته الرښود ونيول چي خپل زر او ځواك
ئې په باطله الر او د ځان او نورو د تاوان په الر كي
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كارول ،هغه ټگمار او مكار مشران چي د خپل اقتدار او
واكمنۍ دوام او بقاء په دې كي لټوي چي خلك په جهل او
شرك كي غرق وي ،دوى د هر الهي دعوت مقابله په دې سره
كوي چي په دروغجنو او جعلي معبودانو تأكيد وكړي او
له شرك او بت لمانځني دفاع وكړي او هغه د پالر نيكه
مقدس ميراث او سپېڅلى مذهب وگڼي ،او دا د پيغمبرانو
عليهم السالم او د هر ناجي الرښود او مصلح دعوتگر په
ضد د مفسدينو تر ټولو خطرناك كيد او مكر دئ ،مفسد او
ټگمار مشران تل د خپل زر او زور ،او د خپلي سلطې او
اقتدار د دفاع لپاره د پيغمبرانو عليهم السالم او
مصلحينو مقابلې ته مال تړي خو له مذهب د دفاع تر نامه
الندي ،چي قرآن دا تر ټولو ستر مكر او خطرناك كيد
گڼي.
 -1نوح عليه السالم له اوږدې مبارزې وروسته او پس له
هغه چي متوجه شو په پر له پسې او ستړيا نه منونكو
هڅو ئې ډېره لږه نتيجه مرتبه شوې او لږو كسانو پرې
ايمان راوړ ،دې نتيجې ته ورسېدو چي په دې خلكو كي د
هدايت استعداد ځپل شوى ،د هدايت امكان ئې له منځه
تللى ،د دې بې الري ټولني په زړه كي د كفر ،جهل،
فساد ،شرك او ظلم جرړي دومره ژوري اوپه گنده ډنډ كي
ئې داسي غرق شوي چي راايستل ئې محال دي ،دا نسل نه د
اصالح وړ دئ او نه د ژوند ،نه په خپله سمي الري ته
راگرځي او نه راتلونكو نسلونو ته د دې مجال وركوي چي
ځان د دې مفسدي او ناولې ټولني له قيد او بند وژغوري
او د دې گنده فضاء له اغېزه خوندي پاته شي ،هللا تعالى
ته د دعاء السونه اوچتوي او سره له دې چي پراخه حوصله
او لوى زړه لري ،د ثبات او استقامت خاوند دئ ،د
اوږدې زر كلني مبارزې ټولي ستونزي ئې په سړه سينه
گاللې ،په خپل ولس ئې زړه سوى درلود ،خو له دې پرته
ئې بله چاره نه ليده چي هللا تعالى ته شكايت وكړي او
ووايي :خدايه! دا قوم اصالح كېدونكى نه دئ ،د زمكي پر
سر د ژوند وړ نه دئ ،له كافر او فاجر پرته بل ترې نه
زېږي ،د دې وړ دئ چي ټغر ئې ټول شي ،كورونه ئې
رانسكور او تر خاورو الندي شي.
 -3او وروستۍ دعاء ئې دا :خدايه! ما وبخښه ،زما مور،
پالر ،د كورنۍ هر هغه غړى مي چي له ايمان سره زما
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كورنۍ كي داخل شوى او ټول باايمانه نارينه او ښځي
وبخښې او د ظالمانو په حق كي له تباهۍ پرته بل څه
زيات نه كړې!
په دې عبرتناكي قصې كي قريشو ته ويل شوي چي ستاسو
په ټولني كي هم نږدې ده هغه د نوح عليه السالم او له
ده سره د جاهل او مشرك قوم د مخالفت او د دې مخالفت
د پايلو قصه تكرار شي ،محمد عليه السالم د خپل دروند
جد نوح عليه السالم په څېر په پر له پسې او ستړيا نه
منونكې توگه ،په جهر او خفيه ،سري او علني توگه ،شپه
او ورځ تاسو د هللا تعالى په لوري راوبللئ ،په زړه سوي،
استدالل ،منطق او حكمت سره ئې توحيد او عدالت ته بلنه
دركړه ،د شرك ،كفر او ظلم له بدو پايلو ئې خبردارى
دركړ ،ټول هغه څه ئې درته وويل چي نوح عليه السالم
خپل قوم ته ويلي وو ،خو تاسو د ده دعوت ونه مانو ،ده
په تاسو زړه سوى درلود او تاسو په خپلو زړونو كي
ورته كركه او دښمني ،د ده حكيمانه الرښوونو او استدالل
ته مو د اعتناء په ځاى په خپل جهل او شرك ټينگار
وكړ ،د هغو ټگمارو او مكارو مشرانو په وړاندي مو سر
ټيټ كړ چي زر او زور ئې د فساد او له حق سره د
مقابلې په الر كي كارول ،هغه مفسد مشران چي له پلرني
مذهب د دفاع خبره ستاسو د غولولو لپاره كوي ،په
بتانو تأكيد ،له شرك دفاع ،او په غلط مذهب باندي
ټينگار ئې د دې لپاره نه دئ چي گواكي دوى ته حق
برېښي او باور پرې لري ،بلكي دا ئې دام دئ ،تاسو پرې
غولوي ،د خپل اقتدار د بقاء او د ناپوه خلكو د
غولولو ښه وسيله ئې گڼي ،خبردار چي د نوح عليه السالم
د مشرك قوم برخليك درته منتظر دئ ،كار هغه ځاى ته
رسېدلى چي نږدې ده رسول هللا ﹽ له تاسو مأيوس شي او هللا
تعالى ته د نوح عليه السالم په څېر شكايت وكړي ،چي په
هغه صورت كي به د عذاب متروكه ستاسو په سر راپرېوځي،
ټغر به مو ټول او د نوح عليه السالم د قوم په څېر به
غرق شئ.
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 -1موږ خو نوح خپل قوم ته ورولېږو ،چي خپل قوم ته
دي خبردارى وركړه ،له دې مخكي چي په دردناك عذاب
اخته شي -2 .وئې ويل :اې زما قومه! بې شكه چي زه
درته څرگند نذير يم -6 .چي د هللا عبادت وكړئ ،پروا
ئې وكړئ او زما اطاعت وكړئ -4 .تر څو مو ځيني
گناهونه دروبخښي او تر ټاكلې نېټې مو وځنډوي ،بې
شكه كله چي الهي نېټه راورسېږي نه شي ځنډول كېدى،
كاش كه تاسو پوهېدى!!
 :1په دې آيت كي څو مهم ټكي د غور وړ دي:
الف :لكه څنگه چي محمد عليه السالم ستاسو په لوري
د هللا تعالى استازى دئ ،تر ده وړاندي نوح عليه السالم د
خپل قوم په لوري لېږل شوى وو ،قريشو ته د رسول هللا ﹽ
خبردارى داسي وگڼئ لكه د نوح عليه السالم خبردارى خپل
قوم ته ،د مخالفت پايله ئې هم سره ورته.
ب :د (انذار) په لفظ تأكيد او رسول هللا ﹽ د نذير په
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نامه يادول ښيي چي له پيغمبرانو عليهم السالم سره د
خپلو قومونو مخالفت د دوى د دغه صفت په سبب وي ،كه
پيغمبران عليهم السالم يوازي بشارت وركوونكي وى او د
ټولني په فساد ،د واكمنانو په خيانت ،ظلم ،او د
عوامو په جهل او شرك ئې اعتراض او نيوكي نه كولى او
ولس ئې د دې حالت له پايلو نه وېرولى ،هيڅوك به ئې
نه مزاحم كېدو او د دوى د مخالفت لپاره به ئې مال نه
تړله .هغه دعوتگران چي په دعوت او پيغام كي ئې انذار
او خبردارى وركول نشته ،له واكمنانو او حاكم نظام
سره له تصادم ځان ساتي ،د ظالم او مفسدو واكمنانو په
كړنو د انتقاد گوته نه ږدي ،په ناوړه دود دستور
اعتراض نه كوي او خلك دې ته نه رابلي چي خپله وضع
بدله كړي ،خپل افكار او اطوار اصالح كړي ،د ټولني په
سياسي ،اجتماعي او اقتصادي مناسباتو كي تغيير راولي،
نېكانو ته د جنت زېرى وركولى شي خو بدانو ته نه د
دنيا د عذاب خبردارى وركولى شي او نه د دوزخ د
دردناك عذاب ،داسي دعوتگران له مخالفت سره نه مخامخ
كېږي ،خو هر څوك چي داسي وي ،مخالف ونلري او له
مخالفتونو سره الس او گرېوان نه وي ،د پيغمبرانو
عليهم السالم په الره نه دئ روان ،او هغه دعوتگر نه دئ
چي د پيغمبر او د پيغمبر د پيغام وارث وي.
ج :د دې آيت له الفاظو په وضاحت سره معلومېږي چي
له اليم عذاب منظور د دنيا هغه موعود عذاب دئ چي
ظالم او باغي ولسونه پرې اخته كېږي ،څلورم آيت دا
مطلب الزيات توضيح كوي او ښيي چي د هللا تعالى د عبادت،
تقوى او د ده د پيغمبر د اطاعت په نتيجه كي دا عذاب
ځنډېږي.
 :6-2په دې مباركو آيتونو كي الندي ټكي زموږ توجه
جلبوي:
الف :نوح عليه السالم خپل قوم ته وايي :زه درته
څرگند گواښونكى يم ،په بشپړ صراحت تاسو د دې وضعي له
پايلو وېروم ،ستاسو دا تگالره او فكري او اخالقي وضعيت
مو بدي پايلي لري .گورئ چي د ده په دعوت كي نه سكوت
شته ،نه سترگي پټول ،نه سازش ،مجامله او مداهنت،
بلكي څرگند او صريح خبردارى.
ب :د نوح عليه السالم دعوت په دريو اساسي ټكيو كي
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خالصه شوى:
 يوازي د هللا تعالى عبادت او د بل هر څه له لمانځني
او عبادت نه ډډه كول.
 ځان ساتنه ،له هر هغه څه چي هللا تعالى ناراضه كوي
او د الهي عذاب باعث كېږي.
 د ده اطاعت هم د هللا تعالى د عبادت په څرنگوالي كي
او هم له هللا تعالى نه د وېري او تقوى په څرنگوالي كي،
كه غواړئ دعاء او عبادت مو يوازي د هللا تعالى لپاره وي
او وېره مو يوازي له هللا تعالى ،نو د ده په پيغمبر پسي
اقتداء وكړئ ،له ده ئې زده كړئ او دى خپل الرښود او
مطاع ونيسئ ،پيغمبران عليهم السالم هم تاسو ته د
عبادت او دعاء حقيقت او څرنگوالى درښيي او هم له هللا
تعالى د طمعي او وېري حقيقت او څرنگوالى.
 -4په تفسيرونو كي د دې آيت د لومړۍ فقرې په اړه دوه
تعبيرونه مومو:
الف :ځيني وايي :دلته يا (من) زائد دئ او د تأكيد
لپاره راغلى او يا د (عن) په معنى دئ ،او دا فقره
داسي ترجمه كوي :گناهونه مو دروبخښي او تر يوې ټاكلې
مودې مو وځنډوي ،دوى وايي چي ايمان د ټولو هغو
گناهونو د بخښل كېدو سبب دئ چي له ايمان مخكي شوي.
ب :او ځيني نور په دې باور دي چي د الفاظو دقيقه
ترجمه دا ده :ستاسو ځيني گناهونه دروبخښي او تر
ټاكلې نېټې مو وځنډوي ،د قرآن په ترجمې كي احتياط دا
تقاضا كوي چي نه (من) زائد وگڼو او نه ئې په غيراصلي
معنى واخلو ،دلته خو (من) د (عن) په معنى اخيستل اصالً
صحيح نه ده ځكه چي (عن) د (يغفر) لپاره صله كېدى نه
شي او داسي نه شو ويلى چي (يغفر عن ذنوبكم) .دلته د
ځينو گناهونو له بخښلو مراد هغه گناهونه دي چي د
الهي عذاب د راتلو سبب دي او د بخښلو په صورت كي د
الهي عذاب راتگ ځنډېږي .پر دې دليل سربېره بايد
ووايو چي ځيني گناهونه داسي دي چي د ايمان له راوړو
سره سره نه بخښل كېږي ،كه څوك د كفر په حالت كي د
كوم مسلمان زمكه او مال غصب كړي ،له ايمان راوړو
وروسته نه شو كولى دا گناه بخښل شوې او د مال او
زمكي استرداد منتفي وگڼو!!

162
نوح
د قرآن پلوشې

دوهم تعبير دقيق دئ ،له ټول آيت سره سمون خوري او
ښيي چي د نوح عليه السالم د قوم ذنوب او گناهونه
هومره ستر ستر او د مؤاخذې وړ وو چي الهي عذاب ئې د
دوى پر سر ودرولى وو ،كه ئې ايمان نه راوړو ،د خپل
زړه سواند الرښود دعوت ئې نه مانو او گواښونو ته ئې
اعتناء نه كوله نو له ځنډه پرته پر دوى راپرېوتو،
يوازي د هللا تعالى د عبادت ،تقوى او د خپل پيغمبر د
اطاعت په صورت كي ترې ژغورل كېدل او راتگ ئې ځنډېدو.
په الهي نېټې او اجل كي د عدم تأخير معنى دا ده چي
هيڅوك او هيڅ څه نه شي كولى په دې مهلت او موعد كي
تغيير راولي ،د هللا تعالى له لوري ټاكل شوي مواعيد
ثابت او تغيير نه منونكي دي.
متأسفانه ځيني داسي گمان كوي چي د آيت د لومړۍ او
وروستۍ برخي تر منځ څه تباين شته ،لومړۍ برخه وايي
چي په عذاب كي ځنډ راتلى شي او دوهمه برخه ئې وايي
چي الهي نېټه او اجل نه بدلېږي ،د دې دواړو ترمنځ د
تلفيق لپاره ئې داسي توجيهات كړي چي خبره ئې د عام
فهم كولو په ځاى مزيد پېچلې كړې ،او دا نظريه ئې
وړاندي كړې چي اجل دوه ډوله دئ :معلق اجل او مطلق
اجل ،يو ئې بدلېدى شي او بل ئې نه!! دوى دې ته پام
نه دئ كړى چي په دې عالم كي هيڅ څه ،هيڅ حادثه او
هيڅ كار داسي نه دئ چي هللا تعالى په خاصو عواملو او
اسبابو پوري منوط او معلق كړى نه وي ،له هري پېښي
مخكي د هغې الملونه او عوامل رامنځته كېږي ،همدغه
عوامل دي چي اړوند پېښه ورپسې راځي ،هيڅ داسي دليل
نشته چي ځيني مواعيد معلق وگڼو او ځيني ئې ثابت او
مطلق .دا آيت ښيي چي د هللا تعالى له لوري ټاكل شوى اجل
او نېټه ثابت او تغيير نه منونكې ده ،خو په اسباب
اوعواملو پوري مربوطه ده ،گنهگارانو ته تر ثابت او
تغيير نه منونكي موعد او تعيين شوې نېټې مهلت وركول
كېږي ،كه ئې د دې مهلت تر پايه خپلي گناه ته ادامه
وركړه ،الهي عذاب په خپل ثابت موعد رارسي ،خو كه د
عذاب له راتلو د مخه ئې له گناه الس واخيست او د مهلت
له پاى ته رسېدو مخكي ئې توبه وكړه ،عذاب ئې ځنډېږي.
دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي په عذاب كي ځنډ په
دې معنى مه نيسئ چي اجل تغيير مومي ،اجل مطلق دئ او
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هيڅكله تغيير په كي نه راځي ،په يوه آيت كي د دې
دواړو خبرو څنگ په څنگ او يو په بل پسي يادول د همدې
لپاره دي چي څوك دا غلطي ونه كړي او اجل مطلق او
معلق ونه گڼي او گمان ونه كړي چي اجل تغيير مومي او
نېټې بدلېږي .خو نه پوهېږو چي ولي او كوم آفت د دې
باعث شوى چي ځيني خلك د قرآن له صريح او واضح آيتونو
معكوسه انتباه اخلي؟ او ځيني بيا د خپلو كمزورو او
بې بنسټه آراوو لپاره د قرآن آيتونه معكوس توجيه
كوي ،په قرآن د ايمان تقاضا دا ده ،او د دې اعتقاد
چي قرآن د عليم او حكيم هللا تعالى كالم دئ ،غوښتنه دا
ده چي موږ د قرآن د قضاوتونو په وړاندي تل السونه
اوچت كړو ،خپل نظريات لري وغورځوو او خپل شخصي آراء
د قرآن د آيتونو په پښو كي ذبح كړو ،دا سمه نه ده چي
قرآن اجل مطلق گڼي او موږ ئې معلق وگڼو او د اجل
معلق په نامه يوه اصطالح له خپله ځانه جوړه كړو!!
په معلق اجل اعتقاد په دې معنى دئ چي گواكي د هللا
تعالى علم معلق دئ!! حال دا چي د هللا تعالى علم مطلق
دئ ،نه كمېږي او نه زياتېږي ،په عواملو پوري مربوط
او منوط نه دئ ،حاضر او غائب ،نږدې او لري ،ماضي او
مستقبل ورته يو شانته دي ،پوهېږي چي د يوې پېښي
اسباب او مقدمات برابرېږي كه نه ،هغه عذاب چي په
خاصو عواملو پوري ئې منوط كړى ،د راتلو شرائط ئې
رامنځته كېږي كه نه ،د دغه جامع او شامل علم له مخي
ئې اجل ټاكلى ،كوم موعد او اجل چي عالم الغيب و
الشهاده رب تعيين كړى هيڅكله تغيير نه كوي او ځنډ په
كي نه راځي ،د هغه چا مواعيد تغيير كوي چي علم ئې
محدود وي او په پېښو او عواملو ئې بشپړه احاطه ونه
لري.
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 -1وئې ويل :اې زما ربه! قوم مي شپه او ورځ دعوت
كړ -3 .خو بلني مي له تېښتي پرته بل څه په كي
زيات نه كړل -3 .او چي كله مي بلنه وركړه چي وئې
بخښې ،نو خپلي گوتي ئې په غوږونو كي كړې ،په خپلو
جامو كي پټ شول ،لجاجت ئې وكړ او په عجيب تكبر
سره ئې لويي غوښتنه وكړه -8 .بيا مي په جگ غږ
دعوت كړل -2 .بيا مي (دعوت) ورته علني كړ ،بيا مي
په ښه پټوالي ورته سري كړ -11 .نو ومي ويل :له
خپل رب بخښنه وغواړئ ،چي بې شكه هغه ډېر بخښونكى
دئ -11 .تر څو له آسمانه پرله پسې ورښت درباندي
راولېږي -12 .او په مالونو او زامنو مو مرسته
وكړي او باغونه درته جوړ كړي او ويالې درته جوړي
كړي -16 .ولي د هغه عزت هيله نه كوئ چي (اساسا) د
هللا دئ -14 .حال دا چي تاسو ئې په ډول ډول پيدا
كړئ.
 :2-1دا آيتونه چي د نوح عليه السالم شكايات له خپل
عاصي او لجوج قومه توضيح كوي؛ څو مهمو ټكيو ته اشاره
كوي:
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الف :هغه خپل رب ته شكايت كوي فرمايي :قوم مي شپه
او ورځ دعوت كړ خو زما پرله پسې دعوت په دوى هيڅ
اغېز ونكړ ،ترمخكي ئې له حق تېښته الزياته شوه.
ب :ما دې ته راوبلل چي له فساد او گناه الس واخلي،
ستا لوري ته راوگرځي ،بخښنه وغواړي ،خو دوى د دغو
خبرو اورېدو ته تيار نه ول او اعتناء ئې ورته نه
كوله.
ج :كله مي په جگ غږ او په غونډو كي او په علني او
څرگنده توگه دوى ته بلنه وركړه او كله مي په خصوصي،
انفرادي او سري توگه دعوت كړل ،خو هيڅ يوه ئې پرې
اغېز ونه كړ ،ټول توان او ځواك مي وكاراوو ،ټولي الري
مي وآزمويلې ،زما د ټولو هڅو نتيجه دا وه چي د دوى
كركه او تېښته له ما او زما له دعوت ال هم زياته شي.
 :12-11دوى ته مي وويل :له خپل رب بخښنه وغواړئ چي
هغه بخښونكى دئ ،نه يوازي گناهونه بخښي بلكي په نادم
گنهگار او د مغفرت طلبگار بنده باندي خپل عنايات
پېرزو كوي ،هغه آسمان ته چي په عاصي او باغي
انسانانو ئې د پېرزوينو دروازې تړلې دي ،امر كوي چي
خپلي تړلې دروازې پرانيزه او خپل بارانونه له سره
پيل كړه ،اموال ئې نه يوازي ورته زياتوي بلكي د دوى
خدمت ته ئې چمتو كوي ،نن دوى د خپلو مالونو په خدمت
كي دي ،د زر او ثروت بنده ،هغه ثروت چي د دوى د
بغاوت او عصيان او د دوى په ټولني كي د فتنو او فساد
سبب شوى ،له دې حالته راووځي ،د دوى خادم او ممد شي،
زامن ئې مرستندوى شي ،نن اړيكي شلېدلې ،مور پالر له
زويه بې زاره ،او زوى د مور پالر د ځورولو وسيله،
گناهونو ژوند ورته گران كړى او ټولنه ئې د اور كنده
گرځولې ،د دوى د نسل دوام او بقاء ئې له گواښ سره
مخامخ كړى ،كه له گناه الس واخلي او خپل رب ته رجوع
وكړي؛ له استئصال او تباهۍ به وژغورل شي ،هللا تعالى به
زمكي ته امر وكړي چي د رزق او روزي خزانې پرانيزي،
له خپل زړه دانه او مېوه راوټوكوي او په خپلي سينې د
نهرونو بهېدو ته الر وركړي ،تر څو ستاسو باغونه او
فصلونه خړوبه كړي.
 :16د دې آيت په اړه په تفسيرونو كي څو تعبيرونه
مومو:
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الف :ځينو (الترجون) د (التخافون) په معنى اخيستى
او آيت ئې داسي ترجمه كړى :ولي د هللا تعالى له عظمت نه
وېرېږئ؟
ب :ځينو نورو (ترجون) د (تعتقدون) په معنى اخيستى
چي د دوى له نظره د آيت معنى دا ده :ولي د هللا تعالى
په عظمت باور نلرئ؟
ج :او ځينو نورو (هلل) د (من هللا) په معنى اخيستى او
آيت ئې داسي ترجمه كړى :ولي له هللا تعالى د عزت هيله
نه كوئ .خو په دغو ژباړو كي څو جدي اشكاالت شته:
( رجاء) او (خوف) دوه متضاد مفاهيم دي ،په هيڅ
توجيه سره نه شو كولى (رجاء) د (خوف) په مفهوم
واخلو ،دا سمه نه ده چي (الترجون) د (التخافون) په
معنى ونيسو.
( رجاء) د اعتقاد او باور په معنى نه شو اخيستى ،د
(تعتقدون) او (تؤمنون) صيغې چي كومي صلې ته ضرورت
ً )
لري په دې آيت كي ئې نه مومو ،د (الترجون هلل وقارا
تركيب او د (تؤمنون بوقارهللا) يا (تعتقدون بوقار هللا)
تركيب ترمنځ ډېر توپير شته!
 همدا راز د آيت تركيب داسي نه دئ( ،الترجون من هللا
ً) ،دا صحيح نه ده چي د دغه تركيب ترجمه د
وقارا
نوموړي آيت ترجمه وگڼو.
ً) د (الترجون) مفعول
په لږ دقت سره مومو چي (وقارا
دئ ،او د آيت تركيب په اصل كي داسي دئ :مالكم الترجون
ً) د دې لپاره د آيت پاى ته وړل
ً هلل) ،خو (وقارا
وقارا
شوى چي د آيتونو فواصل سره يو شانته شي ،دا ځكه چي
ً) پاى
ً) او وروستى آيت په (اطورا
مخكنى آيت په (انهارا
ته رسېدلي .كه وغواړو د آيت الفاظ په ډېر دقت او
احتياط ترجمه كړو او له څه كمولو او زياتولو ډډه
وكړو او الفاظ په خپل اصلي معنى ونيسو نو د آيت
ترجمه داسي كېږي :تاسو لره څه دي چي د هغه وقار هيله
نه كوئ چي د هللا تعالى دئ ،يعني ولي په هيله منۍ سره د
هغه عزت په لټه كي نه يئ چي يوازي ئې د هللا تعالى په
خوا كي موندلى شئ ،اصلي خاوند ئې هللا تعالى دئ ،په بل
ځاى كي ئې نه شئ موندلى .د دې آيت دا تفسير په خپله
په قرآن كي مومو ،هلته چي فرمايي:
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فاطر11 :
څوك چي عزت غواړي نو (پوه دي شي چي) عزت ټول له هللا
سره دئ.
تاسو عزت ته د رسېدو لپاره داسي الري غوره كړې چي
هيڅكله په عزت نه منتهي كېږي ،څه چي تاسو له هللا تعالى
لري كوي له عزت او سرلوړۍ مو هم محروموي ،د هللا تعالى
په لوري تلو سره په حقيقت كي د عزت او شرف په لوري
درومئ .يعني له هللا تعالى د بخښني په غوښتو او د هللا په
لوري رجوع سره به نه يوازي د آسمان او زمكي د
بركتونو دروازې ستاسو په مخ پرانيستى شي ،هللا تعالى به
ستاسو اموال او اوالد درزيات كړي او ستاسو ممد به ئې
وگرځوي ،بلكي عزت او سر لوړۍ ته به ورسېږئ .نو تاسو
ولي د هغه عزت او وقار هيله نه كوئ چي اصلي مالك ئې
هللا تعالى دئ او پرېكړه ئې د ده له لوري كېږي؟!! ولي
له غير الهي الرو عزت ته د رسېدو هيله كوئ؟!
 -14آيا دا صحيح ده چي له هغه مهربان هللا مأيوس او نا
اميده شئ چي تل ئې خپل عنايات درباندي پېرزو كړي؟
هغه رب چي ستاسو پيدايښت له يوې نطفې پيل كوي ،په پر
له پسې توگه وده دركوي ،رشد او كمال ته مو رسوي ،د
ماشومتوب له طفالنه او بېهوده لوبو او مشغولتياوو مو
د ځوانۍ او زړښت وقار او دروندوالي ته رسوي او ستاسو
مشغولتياوي هدفمني او ارزښتمني كوي؟ څومره ناپوه او
كمعقله دئ هغه كس چي د عزت او وقار په لټه كي له هللا
تعالى پرته د بل ور ټكوي!!
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 -11آيا نه گورئ چي هللا څنگه اوه آسمانونه پوړ پوړ
پيدا كړل؟  -13او سپوږمۍ ئې په كي يوه رڼا او لمر
ئې يو څراغ وگرځاوو؟  -13او هللا له زمكي په ځانگړي
راټوكولو سره راوټوكولئ -18 .بيا مو بېرته
ورگرځوي او په بل راايستو سره مو راباسي -12 .او
هللا زمكه درته خور فرش وگرځوله -21 .تر څو ئې په
پراخو الرو الړ شئ.
 :13-11مگر نه گورئ چي ستاسو رب اوه گوني آسمانونه
ستاسو د كور چت گرځولى ،سپوږمۍ ئې د دې كور روڼ
قنديل ،او لمر ئې ځالنده څراغ؟ د آسمان دا اوه طبقې
چي يو د بل د پاسه او د دوى ترمنځ مطابقت او تنسيق
دئ ،نه يوازي اوبه؛ دا د ژوندون اساسي تومنه او ستر
ضرورت ،ترې راورېږي او ستاسو د تنفس لپاره ضروري هوا
ئې په خپلي غېږ كي درته ساتلې ،بلكي ستاسو زمكي ته
رڼا او تودوخه وركوي .په دې تعبير سره دا آيت د لسم
آيت ادامه ده .خو د دې آيت يو بل تعبير هم زموږ مخي
ته راځي چي دا آيت له مخكنيو آيتونو سره تړي په دې
شرح :كوم طبيعي مدارج چي تاسو د آسمانونو په بڼه كي
گورئ ،هغه ذات چي دا مدارج ئې پيدا كړي بايد د معنوي
ارتقاء او د عزت او وقار لوړو پوړو ته رسېدا هم د ده
خوا كي ولټوئ.
دا آيتونه د قرآن يو بل علمي اعجاز زموږ مخي ته
ږدي ،او ښيي چي قرآن په خپلو بحثونو او څېړنو كي
څومره دقيق دئ او د انسان تر علمي السته راوړنو څومره
مخكي!! په دې آيت كي د سپوږمۍ لپاره د نور او د لمر
لپاره د څراغ لفظ راغلى او ښيي چي لمر د څراغ په څېر
له ځانه نور او رڼا توليدوي او سپوږمۍ د بل په نور
رڼا كېږي ،او د هنداري په څېر د نور وړانگي منعكس
كوي ،او دا هغه حقيقت دئ چي انسان اوس او له ډېرو
څېړنو او تحقيقاتو وروسته پرې پوه شوى.
 :18-13دا آيتونه څو ډېر ظريف او اساسي ټكي توضيح
كوي:
الف :د انسان پيدايښت د زمكي پر سر او د زمكي له
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زړه ترسره شوى.
ب :هللا تعالى د انسان نطفه له زمكي راپيدا كړې او
دا پيدا كول ئې داسي وو لكه د يوه بوټي راپيدا كول.
ج :هغه رب چي انسان ئې له زمكي د نبات په څېر
راپيدا كړى ،بېرته به ئې همغي زمكي ته ورگرځوي چي
ترې پيدا شوى او بيا به ئې د يوه نبات په څېر بېرته
ترې راژوندى كوي.
د :دې آيت د زمكي پر سر د انسان د پيدايښت
څرنگوالى په دومره صراحت او وضاحت سره بيان كړى چي
هيڅ شك او شبهې ته مجال نه پرېږدي او د هر ډول تأويل
او تعبير مخه نيسي ،څوك چي په قرآن ايمان لري او
معتقد دئ چي د قرآن حرف حرف او هره كلمه د هللا تعالى
له لوري ده او د الفاظو په انتخاب او تركيب كي ئې
بشپړ او كامل دقت مراعات شوى ،هغه بايد د قرآن هره
وينا او د حقائقو په اړه د قرآن هره توضيح او شرح،
په بشپړه توگه او له هر راز زياتولو او كمولو پرته
ومني ،خپله رأيه او د ځان په څېر د كوم بل انسان
رأيه پر قرآن تحميل نه كړي او د قرآن د آيتونو دقيق
الفاظ د خپلي خاصي رأيي او نظريې لپاره په تكلف سره
تأويل او تعبير نه كړي ،كه د عظيم الشأن قرآن په
صريح او تأويل نه منونكو آيتونو كي لولو چي انسان مو
د نبات په څېر له زمكي راوټوكاوو ،همدا بايد زموږ
عقيده وي ،آمنا و سلمنا ووايو ،د دې خالف له هر څه
ويلو بايد ډډه وكړو او هغه رأيه لري وغورځوو چي له
دې صريح بيان سره تصادم كوي ،بايد د انسان د پيدايښت
د څرنگوالي په اړه زموږ رأيه هماغه وي چي قرآن ويلي،
د انسان د پيدايښت د څرنگوالي په اړه د آل عمران او
النساء په سورتونو كي مفصل بحث شوى اميد دئ هلته
مراجعه وكړئ.
هـ :له هغه هللا تعالى بخښنه وغواړئ چي ستاسو لومړى
پيدايښت د ده له لوري دئ ،د مرگ او ژوند پرېكړه دى
كوي ،معاد او رجوع مو د ده په لوري ده ،مخكي له دې
چي په نه زړه وروگرځول شئ په خپله رجوع وكړئ ،عزت او
سرلوړۍ ته د رسېدو طمع مو بايد له ده وي.
 :21-12په دې آيتونو كي د زمكي دوو مهمو خصوصياتو ته
اشاره شوې:
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الف :هللا تعالى ستاسو لپاره غوړولې ،د فرش په څېر،
سينه ئې آواره ستاسو د اوسېدو لپاره تياره.
ب :داسي ئې جوړه كړې چي تگ راتگ او له يوې سيمي
بلي ته ئې تلل درته آسان ،پراخي الري ئې په كي راپيدا
كړې ،نه شگمنه ده ،نه نرمه خاوره او نه تمبولۍ او د
خټو د ډنډ په څېر چي تگ په كي گران ،او نه ئې لوړي
او غرونه داسي چي له يوې سيمي بلي ته تېرېدل ترې
محال ،په غرونو كي ئې درې راايستلې او په دښتو كي ئې
الري.
ولي له هغه بخښونكي رب بخښنه نه غواړئ او عزت ته د
رسېدو طمع ترې نه كوئ چي زمكه ئې درته فرش كړه چي په
ډاډ او اطمئنان ئې په سينې ژوند كوئ او پر اوږو ئې
گرځئ.











   










    
   




   














 -21نوح وويل :زما ربه! دوى خو له ما سرغړاوى وكړ
او د هغه چا متابعت ئې وكړ چي مال او اوالد له
تاوانه پرته بل څه ورزيات نه كړل -22 .او مكر ئې
وكړ ،ستر مكر -26 .او وئې ويل :خپل معبودان مه
پرېږدئ ،مه له كوم (ود) الس اخلئ او مه له كوم
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(سواع) او مه له كوم (يغوث) او (يعوق) او (نسر).
ً ډېر ئې بې الري كړل او
 -24سره له دې چي يقينا
ظالمانو ته له ضاللت پرته بل څه مه زياتوه -21 .د
خپلو گناهونو له كبله غرق شول او په اور كي داخل
كړى شول ،نو له هللا پرته ئې ځان ته هيڅ مرستندويان
ونه موندل.
 :21دا آيت له خپل شرك ځپلي قوم د نوح عليه السالم
يوه ستر شكايت ته گوته نيسي ،داسي شكايت چي ټول
دعوتگران ئې د زمانې په هر پړاو كي له جاهل مخاطب او
ذلت ته تسليم شوو ولسونو لري ،شكايت له دې چي
مخاطبين ئې د دې په ځاى چي د هللا تعالى لوري ته د دوى
حكيمانه دعوت ومني ،عزت او آزادۍ ته د رسېدو الر غوره
كړي او هغو بې الري مشرانو ته د رد ځواب وركړي چي دوي
ئې په ذلت او اسارت كي ساتلي ،د شر او فساد باعث دي
او په ټولني كي فتنې راوالړوي ،برعكس پيغمبرانو عليهم
السالم او زړه سواندو دعوتگرانو ته د رد ځواب وركوي،
د دوى له ملگرتيا ډډه كوي او د هغو بې الري مشرانو د
غالمۍ كړۍ په غاړه كي اچوي چي زر او زور لري ،واكمن
او شتمن دي ،سره له دې چي گوري د دغو مفسدو مشرانو
زر او زور تل د دوى په تاوان او د ولس په ضد كارول
شوي ،په ټولني كي د فساد او تباهكارۍ سبب شوي ،ناپوه
مخاطبينو ئې زر او زور معيار گڼلى ،د زر او زور بنده
شوي ،دا خبره ئې نه شوى درك كولى چي د هللا تعالى بندگي
ئې بايد له بلي هري بندگۍ وژغوري ،له مصلح او ناجي
دعوتگرانو سره د ملگرتيا په ځاى د زر او زور د
خاوندانو پښو ته لوېدلي ،د هللا تعالى لوري ته د بلونكو
په څنگ كي له ودرېدو ئې له دې كبله ډډه كړې چي
(شتمن) او (واكمن) نه ول ،او دوى ئې د مفسدو شتمنو
او ظالمو واكمنو مقابلې ته رابلل ،د دغو دواړو جبهو
ترمنځ د مبارزې په دوران كي ئې ځكه د الهي دعوتگرانو
د جبهې په ځاى د شتمنو او واكمنانو جبهه غوره كړې چي
يوه ئې ځواكمنه برېښي او بله ئې د ځواكمنو په ضد
مقابله كوي!!
 :24-22دا آيتونه څو ډېر مهم مطالب زموږ مخي ته ږدي:
الف :د دې عاصي او باغي قوم هغو مفسدو او بې الري
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مشرانو چي د قدرت او شتمنيو خاوندان ول او پر ټولني
ئې حكومت كاوو ،د نوح عليه السالم مقابلې ته مال وتړله
او د دې لپاره چي د ټولني روانه وضع بدله نه شي ،د
دوى اقتدار له گواښ سره مخامخ نه شي ،خلك وغولوي او
له نوح عليه السالم سره ئې ملگرتيا ته پرې نږدي،
خطرناكو توطئو ته الس كړ.
ب :د دوى تر ټولو ستر شيطاني تدبير او مكر دا وو
چي خپل سياسي مخالفت ته ئې مذهبي رنگ وركړ ،د مذهب
مقابله ئې د مذهب تر پردې الندي پيل كړه ،له زوړ باطل
مذهب ئې داسي توره جوړه كړه چي د نوي حق مذهب مرۍ
پرې غوڅه كړي ،له خپل ظالمانه او ناروا اقتدار د
دفاع په الر كي ئې له مذهب وسله او وسيله جوړه كړه ،د
توحيد په ځاى شرك ،د خداى پالني په ځاى د قبر ،بت او
شخصيتونو پالنه او لمانځنه ،د حق دين په ځاى د قومي
دود دستور او خرافاتو لمنه كلكه نيول ،دا هغه څه دي
چي تل مكارو او ټگمارو سياسي مشرانو ئې سپارښتنه
كړې ،او دا د پيغمبرانو عليهم السالم ،مصلحينو او
موحدو دعوتگرانو په ضد د مستكبرينو او مفسدو
واكمنانو تر ټولو خطرناكه توطئه او د عوامو د غولولو
تر ټولو خطرناك دام دئ .همدا د مذهب مقابله په مذهب
سره.
د نوح عليه السالم د قوم ټگمارو سياسي ،مذهبي او
قومي مشرانو ولس ته وويل :په خپل پلرني دين ټينگ
پاته شئ ،نوح عليه السالم او د يوه خداى په لوري د ده
بلني او د ده نوي مذهب ته د رد ځواب وركړئ ،خپل زوړ
دين مه پرېږدئ ،د خپلو معبودانو له لمانځني الس مه
اخلئ ،هر بت چي د (ود)( ،سواع) او (نسر) په نامه لرئ
او خپل (يغوث) او (يعوق) مه پرېږدئ ،دا هللا ته ستاسو د
تقرب وسيله او ستاسو د دعاگانو د منل كېدو سبب دي،
دا هللا تعالى ته د مقربو شخصيتونو او اولياء هللا وو
مجسمې او له پالر نيكه راپاته مقدس ميراث دئ!! دا
بتان چي د نوح عليه السالم د قوم د بېالبېلو قبيلو د
معروفو شخصيتونو مجسمې وې ،په سر كي د دوى د درنښت
او رايادولو لپاره جوړي شوې ،د وخت په تېرېدو سره
بتان او معبودان ترې جوړ شول ،د خپلو حاجتونو د پوره
كېدو او د خپلو مشكالتو د حل كېدو لپاره د هغوى پښو
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كي پرېوتل او د هغوى عبادت ئې پيل كړ ،ويل به ئې چي
لوى هللا د دغو بتانو په مخ او د دوى له الري زموږ
دعاگاني قبلوي ،هر يوه ته ئې د زمكي د يوې برخي واك
او د چارو د يوې برخي ترسره كول سپارل شوي .د بتانو
عبادت په اصل كي د شخصيتونو د لمانځني او ستايني پر
مختللى حالت دئ ،د شخصيتونو افراطي لمانځنه د بتانو
د جوړولو او لمانځلو سبب شي او همدا دواړه د ټگمارو
باغي واكمنانو په الس كي د عوامو د غولولو او پردوى د
حكومت كولو وسله او دام شي.
ج :نوح عليه السالم فرمايي :دغه ټگمار مشران
وتوانېدل چي ډېر خلك په خپل خطرناك دام كي واچوي ،په
پلرني دين ،مذهب ،دود او دستور او په خپلو بتانو او
زړو قومي معبودانو باندي د ټينگار په نامه ئې وغولوي
او د ځان تابع ئې وساتي او د خپل ناولي او ظالمانه
اقتدار عمر اوږد كړي ،خدايه! د دوى د اقتدار عمر نه،
بلكي دا ورته زيات كړه چي هيڅ غشى ئې په نښه ونه
لگېږي ،ټولي هڅي ئې هدر شي او خپل هيڅ هدف ته ونه
رسېږي.
 -21ټول د خپلو گناهونو په سبب غرق شول ،مشر ،كشر،
حاكم او محكوم ئې ټول ،هم غرق شول او هم د دوزخ د
اور وړ ،هيچا ئې مرسته ونه كړى شوه ،نه د دوى ټگمار
مشران خپل مكر وژغورلى شول او نه ئې جاهل عوام د
بتانو عبادت ،د دواړو برخليك يو وو ،په ستر طوفان كي
غرقېدا او په دوزخ كي لوېدا ،نه مشر د كشر مرسته
وكړى شوه او نه كشر د مشر.
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 -23او نوح وويل :اې زما ربه! پر زمكي هيڅ كافر
اوسېدونكى مه پرېږده!  -23كه ئې پرېږدې ستا
بندگان بې الري كوي او له كافر او فاجر پرته بل څه
نه زېږوي -28 .اې زما ربه! ما ته بخښنه وكړه ،او
زما مور پالر ته ،او هر هغه چا ته چي د مؤمن په
توگه زما كور ته راننوځي او باايمانو نارينه وو
او ښځو ته ،او ظالمانو ته له تباهۍ پرته بل څه مه
زياتوه!

 :28 -23نوح عليه السالم له اوږدې مبارزې او مسلسل
دعوت وروسته ،او پس له هغه چي وئې ليدل له لږ شمېر
كسانو پرته چا پرې ايمان رانه وړ ،د ده بلنه ئې ونه
منله ،د هللا په لوري په دې ملكوتي سفر كي ورسره ملگري
نه شول او له كفر او شرك ئې الس وانه خيست ،او د نه
سوه پنځوس كلن دعوت نتيجه ئې يوازي دومره وه چي د
گوتو په شمېر كسانو پرې ايمان راوړ او دې نتيجې ته
ورسېدو چي نور نو اتمام حجت شوى ،د دې سركښ او عاصي
قوم د اصالح امكان له منځه تللى ،نه به ئې په مزيد
دعوت څه نتيجه مرتبه شي او نه دوى ته مهلت وركول څه
گټه لري ،دا خلك دومره په گناهونو كي غرق او د فساد
په گند لړلي ،انساني مشاعر او عواطف ئې داسي ځپل شوي
چي اصالح او په سمه الر برابرول ئې امكان نلري ،له دې
پرته بله چاره نشته چي د دې گنده او زهرجن بوټي جرړي
وايستى شي ،د دې نسل فطرت گنده شوى ،له كفر او فجور
پرته د بل څه انتظار ترې نه شي كېدى ،كه د پېړيو
پېړيو لپاره نور هم د زمكي پر سر د ژوند مجال وركړى
شي ،د دې په ځاى چي اصالح شي خپل گنده افكار او اخالق
به نورو نسلونو ته انتقالوي ،بايد چي ټغر ئې ټول او
جرړي ئې قطع شي ،بايد د زمكي سر له دې خبيث او گنده
بوټي پاك كړى شي او د نوي نسل لپاره داسي ماحول جوړ
كړى شي چي د دغه مفسد قوم له اغېزه خوندي او فطرت ئې
سالم او روغ وي ،د دې لپاره ئې خپل رب ته داسي دعاء
وكړه چي:
الف :اې زما ربه! د زمكي په سر هيڅ كافر اوسېدونكى
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مه پرېږده!
ب :دوى ته مهلت وركول گټه نه لري ،هر څومره فرصت
او مهلت چي وركړى شي اصالح به نه شي او صالح نسل به
ترې پاته نه شي ،تل به راتلونكو نسلونو ته كفر او
فجور په ميراث پرېږدي.
ج :زما له قصور راتېر شه ،اشتباهات مي راوبخښه،
كه نه يم توانېدلى چي خپل مأموريت په سمه توگه ترسره
كړم ،كه مي په هلو ځلو كي كمى او قصور وي ما ته ئې
راوبخښه ،مور پالر ،باايمانه كورنۍ مي ،باايمانه
نارينه او ښځي وبخښې!
د :مه پرېږده چي د ظالمانو هيلي ترسره شي،
شرارتونو ته دوام وركړي ،عمر ئې اوږد شي او په ټولني
كي الزيات فساد خور كړي ،له تباهۍ پرته ئې بل څه مه
ورزياتوه.
دا عبرتناكه قصه د رسول هللا ﹽ مخاطبينو ته خبردارى
وركوي چي ستاسو برخليك د نوح عليه السالم د قوم
برخليك ته ورته دئ ،تاسو له رسول هللا ﹽ سره همغه څه
كوئ چي د نوح عليه السالم باغي او عاصي قوم له خپل
زړه سواند الرښود سره كول ،تاسو هم د رسول هللا ﹽ د
ملگرتيا په ځاى د مفسدو او ظالمو مشرانو غالمي غوره
وگڼله ،تاسو هم د ټگمارو مشرانو په لومو كي ونښتئ،
ستاسو سياسي او مذهبي مشرانو هم د رسول هللا ﹽ په خالف
خپلي ناروا او ظالمانه مقابلې ته مذهبي رنگ وركړ،
كار هغه ځاى ته رسېدلى چي نږدې ده رسول هللا ﹽ له تاسو
مأيوس شي ،هللا تعالى ته شكايت وكړي او تاسو اصالح نه
منونكې ډله وگڼي ،د نوح عليه السالم د قوم په څېر غرق
شئ او د الهي عذاب متروكه ستاسو په سر راپرېوځي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الجن
د سورې معرفي:
د دې مباركي سورې نوم الجن (پېرى) دئ 28 ،آيتونه
لري ،د ټولو آيتونو فواصل ئې عجبا او احدا ته ورته
دي او ډېر ډېر خوندور او ښكلى وزن لري ،له مكي
سورتونو ده ،د بحث اصلي موضوع ئې دا ده چي له غيبه
نه رسول هللا ﹽ خبر دئ ،نه بل انسان او نه پېريان ،د
كاهنانو او ټگمارو غيب ويونكو دا خبره او ادعاء بې
بنسټه ده چي پېريان ئې له غيبه خبروي!! د سورې په سر
كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي خلكو ته ووايه :ما ته وحي
شوې چي يوې ډلي پېريانو دا قرآن واورېدو ،د هغه عظمت
ته گوته په غاښ او حيران شول ،وئې ويل :عجيب قرآن مو
واوريدو ،د رشد او كمال په لوري بلنه وركوي ،د دې
الرښود كتاب د آيتونو په رڼا كي مو خپل رب وپېژاندو،
هللا تعالى تر دې ډېر لوړ دئ چي شريك ولري ،هيڅكله به
څوك له هللا تعالى سره شريك نه كړو ،دى تر دې ډېر لوړ
دئ چي مېرمن ولري يا زوى ،دا خوشې او بېهوده خبري دي
چي زموږ بې عقلو او ناپوهانو كولې ،موږ مخكي داسي
گمان كاوو چي ښايي هيڅ انسان يا جن به هيڅكله د هللا
تعالى په اړه دروغ نه وايي ،او له ځانه به دروغجني
خبري هللا تعالى ته نه منسوبوي ،خو اوس او د قرآن له
اورېدو وروسته پوه شوو چي موږ اشتباه كړې وه ،د هللا
تعالى په اړه ډېري دروغجني خبري شوې ،هم انسانانو
كړې او هم پېريانو ،اوس پوه شوو چي مخكي ځينو
انسانانو پېريانو ته پناه وړې او په دې سره يو د بل
د طغيان او بغاوت باعث شوي ،اوس پوه شوو چي په
انسانانو كي هم ځيني داسي ول چي د پېريانو په څېر ئې
دا گمان كاوو چي هللا تعالى به هيڅوك بېرته راژوندى نه
كړي ،او د بيا ژوندون خبره ئې نه منله ،اوس پوه شوو
چي زموږ له ډلي ځينو پېريانو د آسمان په لوري د ختو
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او په اسرارو ئې د پوهېدو هڅه كړې خو هغه ئې له شهاب
ثاقب او مضبوطو ساتونكو او محافظانو ډك موندلى ،اوس
په دې پوهېږو چي كه څوك د پورته تلو هڅه وكړي نو
شهاب ثاقب به په كمين كي ومومي ،نو ځكه موږ نه
پوهېږو چي د زمكي د اوسېدونكو لپاره د شر اراده شوې
او كه هللا تعالى ورته د هدايت او الرښووني اراده كړې،
او دا چي زموږ ځيني صالح او ځيني ناصالح ول ،په
حقيقت كي موږ په بېالبېلو الرو روان وو ،مخكي د دې
توپير له درك عاجز وو ،ټول مو ورته او يوه ډله گڼل،
د ښه او بد تفكيك مو نه شو كولى ،اوس پوه شوو چي نه
په زمكي كي د هللا تعالى د نيوني او مؤاخذې مخنيوى كولى
شو او نه په تېښتي سره هللا تعالى له خپلي نيوني
ناتوانه كولى شو ،موږ د دې الرښود كتاب په اورېدو سره
ايمان پرې راوړ ،او څوك چي په خپل رب ايمان راوړي نه
دي له كوم تاوان او زيان وېره كوي او نه د ظلم او حق
تلفي ،او دا چي له موږ به ځيني هللا تعالى ته منقاد او
تسليم وي او ځيني سركښ ،چا چي هللا تعالى ته سر ټيټ كړ
او تسليم شو د كمال او رشد الر ئې غوره كړې ،خو
سركښان به د دوزخ د اور خس او خاشاك شي ،څوك چي په
سمه الر نېغ الړ شي هللا تعالى به ئې په پرېمانه اوبو
خړوبه كړي ،تر څو ئې په دې نعمت كي وآزمويي ،او څوك
چي د هللا تعالى له ذكر ډډه وكړي نو په زياتېدونكي عذاب
به ئې اخته كړي .او دا چي عبادت به مو يوازي د هللا
تعالى لپاره وي او هيڅوك به په دعاء او عبادت كي له
هللا تعالى سره نه شريكوو ،او دا چي د زمانې په اوږدو
كي كله هم د هللا تعالى كوم مخلص او صالح بنده د هللا
تعالى عبادت ته مال تړلې د حق دښمنان پرې رابرگ شوي،
هغه ئې گواښلى او محاصره كړى!!
دا د قرآن د څو آيتونو له اورېدو د پېريانو د هغي
ډلي انتباهات ول چي خپل قوم ته وروگرځېدل او له
حقيقت ئې خبر كړل .په لږ دقت سره مومو چي په دغو
موجز او مختصرو كلماتو كي د قرآن ټول اساسي مطالب
بيان شوي ،خپل قوم ته د دغي ډلي له وينا معلومېږي چي
دوى يا د قرآن ډېره برخه اورېدلې يا داسي كومه سوره
چي دا ټول اساسي مطالب په كي راغلي ،او بيا دوى نورو
ته په دغو الفاظو بيان كړي.
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كوم مطالب چي د سورې په لومړۍ برخي كي له لومړي
آيت تر  12پوري او د هغي ډلي د وينا په بڼه كي
راغلي ،همدا مطالب په دوهمي برخي كي له 21آيت د سورې
تر پايه او رسول هللا ﹽ ته د الرښوونو په ضمن كي راغلي
او په دې سره قريشو ته ويل شوي چي ستاسو چلن له قرآن
او د قرآن له حامل سره د ډېري حيرانتيا وړ دئ ،مگر
عجيبه نه ده چي په دې الهي كتاب پېريان هم ايمان
راوړي او تاسو ترې انكار كوئ؟! د پېريانو يوه ډله،
تر انسان ډېره ټيټه ډله ،هغه چي د ابليس په څېر تر
ټولو شرير مخلوق په دوى كي راپيدا شوى ،د قرآن د څو
آيتونو په اورېدو سره ايمان راوړي ،هغه د هدايت او
كمال لوړو مدارجو ته د رسېدو عامل او الرښود گڼي ،د
هغه په رڼا كي د توحيد او خداى پالني په حقيقت
پوهېږي ،له شرك او كفر خپله بې زاري او برائت
اعالنوي ،صالح اوطالح سره بېلوي ،مسلم او ظالم پېژني،
د هغو دروغجنو ويناوو په حقيقت پوهېږي چي انسان يا
پېري د هللا تعالى او آخرت په اړه كړې ،دې ته متوجه
كېږي چي يوازي هللا تعالى د عبادت وړ دئ ،هر عبادت بايد
يوازي د ده لپاره وي ،نه به بل ته د بندگۍ سر ټېتوي
او نه به د هللا تر څنگ بل د عبادت او استعانت وړ گڼي،
ډېره عجيبه او د حيرانتيا وړ ده چي تاسو په داسي حال
كي ايمان نه راوړئ چي دا رسول هللا ﹽ ستاسو له منځه
غوره شوى او دغه قرآن چي ستاسو په ژبه نازل شوى
ستاسو مخي ته ږدي ،او دا دئ كلونه كلونه كېږي چي
تاسو دې قرآن ته رابلي ،خو تاسو نه يوازي د دغو
پېريانو په څېر هم نه شوئ بلكي مخالفت ته ئې مال
تړئ!!
رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كېږي چي د خپل دعوت مخاطبينو
ته ووايه:
الف :زه د خپل رب عبادت كوم او په عبادت كي ئې
هيڅوك شريك نه نيسم.
ب :زه نه درته د ضرر او زيان څښتن يم او نه د رشد
او هدايت ،د دې پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،زه
يوازي دا دنده په غاړه لرم چي د هللا له لوري پيغام او
هغه رسالتونه درورسوم چي ما ته راسپارل شوي.
ج :نه يوازي د گټي او تاوان واكمن نه يم ،بلكي له
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او

نه

څوك

هللا تعالى پرته نه بل د پناه ځاى لرم
توانېدى شي چي د ده له عذابه پناه راكړي.
د :څوك چي له هللا تعالى او د ده له پيغمبر سرغړاوى
وكړي ځاى ئې دوزخ دئ چي په هغه كي به تلپاته وي.
هـ :كله چي دا موعود عذاب وگوري نو پوه به شي چي
د چا مرستندوى كمزورى او شمېر ئې لږ وو.
و :زه نه پوهېږم چي دا موعوده ورځ به ژر راشي او
كه به زما رب د هغې تر راسېدو كوم وخت او موده
وټاكي.
ز :زما رب عالم الغيب دئ او په خپلو غيبي اسرارو
هيڅوك نه خبروي.
ح :مگر هغه پيغام وړونكي (فرشتې) چي د خپل پيغام د
انتقال لپاره ئې غوره كوي ،او تر مخي او شا ئې څارن
او مراقب ټاكي ،تر څو وگوري چي د خپل رب پيغامونه ئې
رسولي؟ په داسي حال كي چي د دوى په هر څه ئې احاطه
كړې او هر څه ئې دقيق او په شمار شمېرلي.
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 راته وحي شوې چي د پېريانو يوه ډله: ووايه-1
 بې شكه چي موږ عجيب:ورته غوږ شول او وئې ويل
 د رشد او كمال په لوري الرښوونه-2 .قرآن واورېدو
 او هيڅكله به څوك له خپل، ايمان مو پرې راوړ،كوي
 او دا چي زموږ د رب شأن-6 .رب سره شريك نه كړو
 نه ئې كومه مېرمن نيولې او نه كوم،ډېر لوړ دئ
 او دا چي زموږ ناپوهانو به د هللا په اړه-4 .زوى
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پوچي چټي خبري كولې -1 .او دا چي موږ گمان كاوو
چي انس او جن به هيڅكله د هللا په هكله دروغ ونه
وايي -3 .او دا چي د انسانانو ځينو كسانو به د
پېريانو ځينو وگړو ته پناه وړه او د دوى سركښي به
ئې ورزياتوله -3 .او دا چي دوى هم داسي گمان كاوو
لكه تاسو چي گمان كاوو چي هللا به هيڅكله څوك بيا نه
راپاڅوي.
 :2-1په دې مباركو آيتونو كي څو ظريف ټكي زموږ توجه
جلبوي:
الف :د وحي له الري رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي د
پېريانو يوې ډلي د قرآن تالوت ته غوږ اېښى او دومره
ئې تر اغېز الندي راغلي چي نورو ته ئې ويلي :عجيب
قرآن مو واورېدو ،د كمال لوري ته الرښود ،ايمان مو
پرې راوړ او دا پرېكړه مو وكړه چي له دې وروسته به
هيڅكله د شرك مرتكب نه شو ،او د هللا تعالى په څنگ كي
به د بل چا او بل څه عبادت ونكړو ،رسول هللا ﹽ دا ډله
نه ده ليدلې او د دې سورې تر نازلېدو له دې نه وو
خبر چي دوى قرآن اورېدلى او غبرگون ئې دا وو او خپل
قوم ته ئې دا وينا كړې .له ټول جريان د دې سورې په
رڼا كي پوه شو .دا آيتونه هم په دغي خبري شهادت
وركوي او د احقاف د سورې دا آيت هم چي فرمايي:
  


















االحقاف22 :
او هغه وخت چي د پېريانو يوه ډله مو ستا لوري ته
راوگرځوله چي قرآن ته غوږ شي چي كله ورته حاضر شول
وئې ويل :خاموش شئ ،نو كله چي پاى ته ورسېدو ،خپل
قوم ته بېرته وگرځېدل ،خبردارى وركوونكي.
دا دواړه آيتونه په ډېر صراحت سره وايي چي پيغمير
عليه السالم په تالوت لگيا وو چي دا ډله راغلې ،قرآن
ئې اورېدلى ،پرته له دې چي رسول هللا ﹽ پرې پوه شي.
خو په دې اړه څو روايتونه زموږ مخي ته راځي :يو ئې
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عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه ته منسوب دئ او دوه ئې عبدهللا
بن مسعود رضي هللا عنه ته ،د دغو دواړو جليل القدره
صحابه وو د رواياتو تر منځ تعارض دئ ،يو ئې د نه
ليدو او بل ئې د ليدو خبره كوي ،او عبد هللا بن مسعود
رضي هللا عنه ته منسوب روايتونه هم په خپلو كي تعارض
لري ،په يوه كي داسي راغلي چي موږ يوه شپه رسول هللا ﹽ
ونه موند ،ډېر پرېشانه شوو ،دا وېره راسره پيدا شوه
چي څه نه وي پرې شوي ،سهار هغه رامعلوم شو او پوښتنه
مو ترې وكړه چي چېري تللى وې ،هغه وفرمايل چي د
پېريانو يوې ډلي ته مي قرآن اوراوو ،په بل كي راغلي
چي زه ئې په يوه ځاى كي ودرولم او راته وئې ويل چي
له دې ځايه مه خوځېږه او هغه الړ او د پېريانو يوې
ډلي ته ئې قرآن واوراوو .كه څه هم ځينو د دې تعارض
په اړه څه توجيهات كړې ،خو په ډېر تكلف سره ،او دا
هڅه ئې هم كړى چي د عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه دا قول
ضعيف وښيي چي وايي:
عن ابن عباس قال :ما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
الجن وما رآهم .رواه مسلم و الترمذي
له عبدهللا بن عباس ﹽ روايت دئ چي وايي :رسول هللا ﹽ نه
پېريانو ته د قرآن قرائت كړى او نه ئې دوى ليدلي.
ځينو دا دوه بېلي بېلي پېښي گڼلې ،په يوې كي د
پېريانو د ليدو او په بلي كي د نه ليدو ،خو په قرآن
كي نه يوازي په دې دواړو آيتونو كي بلكي په بل ځاى
كي هم ويل شوي چي تاسو پېريان نه شئ ليدى ،لكه چي
فرمايي:







   





   
 


 


   


االعراف23 :
اې د آدم اوالده! پام چي شيطان تاسو ونه غولوي ،همغسي
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لكه چي ستاسو مور پالر ئې له جنته وايستل ،جامه ئې
ترې ايستله چي بدن ئې وروښيي (بدن ئې ورته ښكاره او
لوڅ كړي) ،دى او قبيله ئې تاسو په داسي توگه ويني چي
تاسو ئې نشئ ليدلى ،موږ شيطانان د هغو دوستان گرځولي
چي ايمان نه راوړي.
ً داسي څه نه گورو چي
ً يا تلويحا
په قرآن كي صريحا
وښيي رسول هللا ﹽ پېريان په خپلو سترگو ليدلي ،يا ئې بل
څوك ليدى شي ،اما دا چي سليمان عليه السالم ته پېريان
مسخر وو ،او په يو شمېر رواياتو كي راغلي چي په
متغيره بڼه او شكل كي ليدل شوي ،د دې تفصيل د سبإ
سورې د 14-12آيتونو په تفسير كي وگورئ.
څوك چي وايي پېريان كولى شي خپله بڼه او شكل بدل
كړي ادعاء ئې بې بنسټه او بې دليله ده ،هيڅ مخلوق
نشي كولى خپل شكل او خلقت بدل كړي ،هللا تعالى دا توان
هيڅ مخلوق ته نه دئ وركړى .د قرآن دا آيت په قاطع او
پرېكنده توگه فرمايي چي د مخلوق فطرت او خلقت نشي
بدلېدى:
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الروم61:
نو خپل مخ دي په بشپړه توگه د دين لوري ته س مخيامخ
كړه ،همغه الهي فطرت ته چي خ ك ئې پرې پيدا كړي ،د ع
په خ قت كي تبدي ي نشي رات ى ،همدا قيي ديين دئ خيو
ډېرى خ ك نه پوهېږي.
 كه انسان نشي كولى له ځانه پېرى او فرشته جوړ
كړي ،په داسي حال كي چي هغه اشرف المخلوقات دئ نو
پېريان به څنگه دا كار وكړى شي ،پېريان له اوره پيدا
شوي ،په داسي مخلوق نشي بدلېدى چي هغه له خاوري پيدا
شوى .هغه فرشتې چي د انسان په بڼه كي ځينو پيغمبرانو
عليهم السالم ته لېږل شوې ،يا مريمي عليها السالم ته د
انسان په بڼه كي متمثل شوې ،دا د دوى ذاتي كار نه
وو ،هره فرشته دا كار نشي كولى ،همدغه خاصي فرشتې د
هللا تعالى په حكم او د دې لپاره د انسان په بڼه كي
لېږل شوې چي انسان يوازي د انسان په وينا او خبري
پوهېدى شي.
 څوك چي وايي آدم عليه السالم ته شيطان په داسي بڼي
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كي ورغلى چي ليدل كېدو؛ ادعاء ئې بې بنسټه او غلطه
ده ،آدم عليه السالم ته شيطان په داسي كيفيت كي ورغلى
چي نن ئې اوالد ته ورځي ،كه هغه شيطان په خپلو سترگو
ليدلى وى نو نن به موږ هم ليدلو ،هغه زموږ جد دئ ،هر
څه ئې داسي وو لكه زموږ ،شيطان چي څنگه د ده اوالد
غولوي ،گناه ته ئې هڅوي ،گناه ورته ښايسته كوي ،له
ده سره ئې دې ته ورته معامله كړې ،نه ئې د شيطان
څېره ليدلې او نه ئې د هغه غږ اورېدلى ،هغه ئې وسوسه
كړى :فوسوس لهم الشيطان ،همغسي ئې وسوسه كړى چي نن د
ده اوالد وسوسه كوي!!
 دا هم ډېره عجيبه ده چي څوك د قرآن صريح وينا او
د هغه مؤيد صحيح روايات نه مني او په اوهامو او
افسانو پسي درومي او وايي :ډېرو خلكو پېريان په خپلو
سترگو ليدلي ،كه ورته ووايې له دغو كسانو يو زموږ
مخي ته ودروه چي پوښتنه ترې وكړو :پېرى دي كله او
چېري وليدو؟ په كومي بڼي كي؟ څوك درسره وو؟ داسي څوك
ً څوك په خپله په دې اړه څه
نشي راوستى ،كه احيانا
وايي نو وبه گورئ چي هر يوه ئې يوازي يوازي او د بل
له ملگرتيا پرته ،په شپه كي ،په يوه تياره ځاى كي،
هلته چي سترگي سم ليدل نشي كولى ،د ونو تر سيوري
الندي ،په يوې كنډوالې كي او د ډېران خوا ته ،يا د
توري پشۍ په بڼه كي يا د تور سپي په شكل كي پېريان
ليدلي!!! نه كوم شاهد لري او نه كوم عاقل او بالغ
انسان ته قناعت وركولى شي!! هيڅ يوه ئې دې پوښتني ته
ځواب نه دئ ويلى چي :څنگه پوه شوې چي دا تور سپى،
توره پشۍ او جگ سيورى پېرى وو كه ستا واهمه؟ ځيني
بيا وايي :دا د عقل خبري نه دي ،دلته به د عقل نيلۍ
نه ځغلوو ،د خلكو رواياتو ته به اعتبار وركوو!! هغوى
ته وايو :كه موږ د پېريانو په اړه د خپل عقل له مخي
قضاوت كولى نو هغه قصې به مو هرو مرو منلې وې چي په
هر كور كي د ووړ او زوړ په خوله تكرارېږي ،انا خپل
لمسيان پرې وېروي او د شپې له لوري ،په تياره كي له
كوره بهر وتلو ته ئې نه پرېږدي او ورته وايي چي پام
كوه په ايرو پل كښېنږدې چي پېريان به دي ونيسي!! هر
ناآشنا درب د پېريانو د پښو ترپا گڼي!! خو موږ د
قرآن او سنت تابع يو او همغه خبره كوو چي د صريح نص
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له مخي ثابته وي .په دې اړه تفصيلي بحث د متضاد
روايات او مذهبي اختالفات كتاب كي ولولئ.
ب :قريشو ته د دې قصې اورول د دې لپاره وو چي له
يوې خوا د جن او پېريانو په اړه د دوى بې بنسټه او
له خرافاتو ډكه عقيده تصحيح كړي او له بلي خوا ورته
ووايي چي راشئ له قرآن سره ستاسو چلن د هغه چا له
چلن سره مقايسه كړئ چي پېريان دي ،نه پيغمبر عليه
السالم د دوى له ډلي او نه قرآن د دوى په ژبه ،او تر
ټولو شرير مخلوق ابليس په دوى كي راوالړ شوى .خو د
قرآن د يوې برخي په اورېدو سره ئې له ځنډه پرته پرې
ايمان راوړ ،د هغه عظمت ته گوته په غاښ شول او خپل
الرښود ئې ومانو ،خو تاسو اې قريشو! په داسي حال كي
له ايمان راوړو ډډه كوئ چي رسول هللا ﹽ ستاسو له منځه
غوره شوى ،قرآن ستاسو په ژبه نازل شوى ،په فصيح عربي
او تاسو ته قابل فهم!!
ج :د شرك آفت او بيماري په پېريانو كي هم خوره
وه ،دوى هم د هللا تعالى د ښه پېژندو او د توحيد په
لوري د هدايت لپاره د وحي الرښوونو ته ضرورت درلود ،د
قرآن په اورېدو سره ئې خپل رب پېژندلى او د توحيد او
شرك په حقيقت پوه شوي .په دوى كي هم د آخرت ،حساب او
كتاب ،مكافات او مجازات او نورو بنيادي مسائلو په
اړه همغه انحرافات شته چي په انسانانو كي ئې گورو.
د :له دې آيتونو معلومېږي چي پېريان هم د قرآن په
ژبه پوهېدل او هم د تورات او انجيل په ژبه.
 :1-6په دې مباركو آيتونو كي څو اساسي مطالب د
پېريانو د دغي ډلي د هغو اظهاراتو په اړه راغلي چي د
قرآن له اورېدو وروسته ئې كړي:
الف :اوس او د قرآن د آيتونو له اورېدو وروسته په
دې پوه شوو چي هللا تعالى نه مېرمن لري او نه زوى ،نه د
نصاراوو اعتقاد سم دئ چي په درې خدايانو باور لري،
پالر ،مور او زوى ،خداى ،مريم او عيسى عليه السالم ،او
نه د يهودو عقيده چي ځان د خداى خاصه كورنۍ ،خپلوان
او زامن گڼي ،او نه د نورو پېريانو او انسانانو دا
غلطي انگېرني او باورونه چي ادعاء كوي له هللا تعالى
سره ئې خاصه او ځانگړې نسبي رابطه ده ،گواكي دوى
خداى ته منسوب دي او خداى مختص د دوى دئ ،هللا تعالى تر
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نورو غوره پيدا كړي ،ځانگړې اعتناء او التفات ورته
لري ،دوى د هللا تعالى د كورنۍ غړي او پر نورو ورته
فضيلت او شرف وركړى شوى!! اوس پوه شوو چي دا خبري
حقيقت نه لري ،هللا تعالى د ټولو رب دئ ،تر دې ډېر ډېر
لوړ دئ چي مېرمن ولري يا زوى ،نه ئې څوك سيال دئ او
نه ئې وارث او ځاى ناستى.
ب :چا چي دا پوچي ،چټي او بې بنسټه خبري كړې سفيه
او بې عقله دي او چا چي له ټگمارو مشرانو دا خبري
منلې تر دوى هم ډېر سفيه او بې عقله .دا آيت ښيي چي
د پېريانو په منځ كي هم ځيني داسي وو چي له دين ئې
ځان ته دكان جوړ كړى ،د نورو د غولولو لپاره ئې
ادعاء كړې چي له هللا تعالى سره ئې خاصه او ځانگړې
رابطه ده ،ځان ئې د هللا د خاصي كورنۍ غړى او په زمكي
كي د ده وارث او ځاى ناستى گڼلى ،او نورو ته ئې
ويلي :يوازي زموږ له الري خداى ته رسېدى شئ ،د خداى
رضاء زموږ په رضاء كي ولټوئ او څه چي خداى ته وركوئ
موږ ته ئې راكړئ ،دعاگاني مو زموږ له الري خداى ته
رسېدى شي ،موږ ستاسو او د خداى تر منځ واسطه او
وسيله يو ،سپارښتنه كوو او ستاسو دعاگاني پرې منو.
ج :موږ گمان نه كاوو چي څوك به د هللا تعالى نوم د
نورو د غولولو لپاره كاروي ،خپلي دروغجني خبري به هللا
تعالى ته منسوبوي ،له دين به دام جوړوي ،كمعقله خلك
به پرې غولوي ،نه مو د انسانانو په اړه دا گمان كاوو
او نه د پېريانو په اړه ،خو اوس پوه شوو چي اشتباه
مو كړې وه ،د هللا تعالى په اړه ډېري ډېري دروغجني خبري
شوې دي ،د قرآن په هنداره كي مو دا دروغجن ټگماران
وپېژندل او د دوى د دروغجنو خبرو په حقيقت پوه شوو.
 -3د دې آيت لپاره څو توجيه مومو:
الف :اوس پوه شوو چي ځينو انسانانو به ځينو
پېريانو ته پناه وړه ،او دا كار به د دې سبب شو چي د
دغو پېريانو طغيان الزيات شي .په دې توجيه كي په هغه
روايت استناد شوى چي وايي :د جاهليت په زمانې كي به
چي كله كومه قافله د شپي له لوري كومي درې ته ننوتله
يا به ئې په كومي شاړي زمكي او وراني سيمي كي اړول،
نو يوه به ئې په جگ غږ وويل :د دې سيمي سردار او
ساالر ته د ده د قوم له كمعقلو پناه وروړو .د دوى

118
الجن
د قرآن پلوشې

عقيده دا وه چي هره ورانه ويجاړه سيمه د پېريانو په
يوې طائفې او قبېلې پوري تړلې ده او سردار ئې پرې
حكومت كوي ،د دوى سردار ته د پناه وړلو په سبب به د
دې قبېلې له شره ژغورل كېږو!!
ب :ځينو انسانانو به ځينو پېريانو ته پناه وړه او
دا خرافي عقيده به دوى مزيد بې الري كړل او په جهالت
او فكري انحطاط كي به ئې الزيات غرق كړل.
ج :ځيني انسانان د دې په ځاى چي له شيطانانو هللا
تعالى ته پناه يوسي ،برعكس ئې شيطانانو ته پناه وړې
او د هغوى اطاعت او متابعت ئې كړى او په دې سره ئې
بې الريتوب او طغيان الهم زيات شوى.
دې ته په پام سره چي دلته په ډېرو اساسي مسائلو
بحث كېږي ،په مخكني آيتونو كي د توحيد په اړه او له
دې آيت وروسته د معاد او آخرت په اړه ،نو دلته به هم
د دې دواړو اساسي مسائلو په څېر دا اساسي مسئله په
نظر كي وي چي د شيطان متابعت او شيطان ته پناه وړل د
دوى د طغيان سبب شوى ،دا توجيه تر نورو غوره ده او
له مخكنيو او وروستنيو آيتونو سره زيات سمون خوري.
 -3له دې هم خبر شوو چي په انسانانو كي هم ځينو زموږ
په څېر داسي گمان كاوو چي آخرت نشته او هللا تعالى به
هيڅكله څوك بيا نه راپاڅوي .له دې پاڅولو ځينو
مفسرينو دا انتباه اخيستې چي مراد ئې د كوم پيغمبر
بعثت دئ ،خو نورو ويلي چي مراد ترې د قيامت د ورځي
پاڅون او بيا راژوندي كول دي .په څو دالئلو دا دوهمه
توجيه دقيقه ده:
ً د بياژوندون لپاره كارول
الف :د (بعث) اصطالح اكثرا
شوې ،مگر دا چي تر څنگ ئې د رسول لفظ هم راغلى وي،
چي په دې صورت كي د پيغمبر يا فرشتې د لېږلو معنى
افاده كوي.
ب :د پېريانو د دې ډلي په دې وينا كي بل داسي مورد
نه مومو چي قيامت او بياژوندون ته په كي اشاره شوې
وي ،البد بايد په دې آيت كي قيامت ته اشاره شوې وي،
تر څو د قرآن د معرفي په اړه د دوى وينا ناقص پاته
نه شي.
ج :د رسالت په اړه د دوى په وينا كي د  12آيت په
ترڅ كي په دې صيغه اشاره شوې :كله چي د هللا يو بنده
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 پرې رابرگ او،پاڅېدلى او د هللا په عبادت لگيا شوى
.راغونډ شوي او هغه ئې محاصره كړى
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 -8او دا چي موږ آسمان لمس كړى او هغه مو له
ساتونكو او لمبو ډك موندلى -2 .او دا چي موږ به د
هغه په ځينو تم ځايونو كي د اورېدو لپاره
كښېناستو ،نو څوك چي اوس غوږ ونيسي ځان ته به په
كمين كي ناسته لمبه ومومي -11 .او دا چي موږ نه
پوهېږو هغه چا ته چي په زمكي كي اوسېږي د شر
اراده شوې او كه به ئې رب ورته د رشد اراده كړې
وي؟  -11او دا چي ځيني مو صالح دي او ځيني مو غير
له دې ،او موږ د بېلو بېلو تگالرو خاوندان وو-12 .
او دا چي موږ گمان وكړ چي نه خو هللا په زمكي كي
ناتوانه كولى شو او نه ئې هيڅكله په تېښتي سره
ناتوانه كولى شو -16 .او دا چي كله موږ دا الرښود
(كتاب) واورېدو ايمان مو پرې راوړ ،او څوك چي په
خپل رب ايمان راوړي نو نه دي له كمښت او تاوانه
وېره لري او نه له ظلمه -14 .او دا چي ځيني مو
مسلمانان دي او ځيني مو په كږو الرو تلونكي ،نو چا
چي اسالم راوړى دوى د رشد په لټه كي شوي -11 .خو
په كږو الرو تلونكي به د دوزخ خاشاك وي -13 .او دا
چي كه په دې الر نېغ پاته شي په پرېمانه اوبو به
ئې خړوبه كړو -13 .تر څو ئې په دې كي وآزمويو ،او
څوك چي د خپل رب له ياده ډډه وكړي په زياتېدونكي
عذاب كي به ئې ننباسي -18 .او دا چي ټول مساجد د
هللا دي ،نو له هللا سره بل هيڅوك مه رابلئ -12 .او دا
چي كله د هللا بنده پاڅېدو( ،هللا) ئې رابلو ،نږدې ول
پرې راپنډ (او رابرگ) شي.
 :11-8په دې مباركو آيتونو كي څو نور اساسي مطالب چي
د پېريانو دغي ډلي د قرآن په اورېدو سره زده كړي ،او
خپل قوم ته ئې ويلي ،داسي توضيح شوي:
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الف :له موږ پېريانو ځيني د آسمان په لوري لوړ
تللي ،او په خپلو سترگو ئې ليدلي چي آسمان ته د
رسېدو امكان نشته ،الر ئې له څارونكو او ساتونكو ډكه
او سرې لمبې په الر كي خنډ.
ب :مخكي به زموږ ځيني د دې لپاره د آسمان كنارو
ته د رسېدو او په يوې بلي گوښې كي د كښېناستو هڅه
كوله چي پوه شي په آسمان كي څه تېرېږي ،څه واوري ،او
په څه اسرارو خبر شي ،خو اوس پوه شوو چي دا كار ممكن
نه دئ ،هر څوك چي دا هڅه وكړي د دې په ځاى چي اسرار
په الس ورشي سره لمبه به ځان ته منتظره او په كمين كي
ناسته ومومي.
ج :موږ نه پوهېږو چي په آسمانونو كي څه تېرېږي ،هللا
تعالى د زمكي د اوسېدونكو په اړه څه اراده كړې ،د
زيان او تاوان اراده كه د رشد او كمال په لوري د دوى
د هدايت او الرښووني اراده؟! هغه خبري چي ځيني ئې كوي
او وايي :موږ له غيبه خبرېږو دروغجني او بې بنسټه
دي ،نه جن په غيب پوهېږي او نه انس ،هغه چي غيب ويل
ئې ځان ته حرفه گرځولې ،له دې الري خلك شكوي ،د خلكو
د غولولو لپاره وايي :موږ له پېريانو سره ارتباط
لرو ،دا پېريان لوړ آسمان ته درومي ،د آسمان كنارو
ته رسي ،په يوې بلي گوښې كي مترصد كښېني ،د فرشتو
ترمنځ خبرو آترو ته غوږ نيسي ،له اسرارو خبرېږي،
زمكي ته راگرځي ،موږ خبروي ،په همدې خاطر موږ كولى
شو تاسو ته ووايو چي له كومو پېښو سره به په
راتلونكي كي مخامخ شئ ،څه حالت او كوم برخليك درته
انتظار كوي ،شكرانه راكړئ چي په اسرارو مو خبر كړو،
له محتملو راتلونكو پېښو مو خبر كړو ...،دا ټول
ټگمار او دروغجن دي ،هدف ئې د خلكو غولول او د خپلو
كڅوړو ډكول دي.
 -11اوس پوه شوو چي موږ د تگالرو له پلوه متفاوتي ډلي
وو ،ټول يو شانته نه وو ،دا زموږ غلطي وه چي ټول مو
برابر گڼل ،په حقيقت كي زموږ تگالري د محتوى او پايلو
له مخي ورته او مشابه نه وې ،ځيني ئې صالح او ځيني
ئې ناصالح گرځولي وو ،مخكي به موږ گمان كاوو چي ښه
او بد نشته ،هر څه كولى او هره الر غوره كولى شو ،څه
پروا نه كوي چي په كومه الر درومو او په خپل ژوند كي
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كومه تگالره غوره كوو ،دا تگالري نه د محتوى او پايلو
له لحاظه څه تفاوت او توپير لري او نه د دغو بېالبېلو
تگالرو په غوره كولو سره چا ته ښه او چا ته بد ويلى
شو ،خو د قرآن د الرښوونو په رڼا كي پوه شوو چي ځيني
تگالري او عملونه ښه دي او نتائج ئې غوره او ځيني ئې
بد دي او نتائج ئې خراب او خطرناك.
 -12اوس په دې باور شوو چي د هللا تعالى د مطلقي واكمنۍ
تر سيوري الندي يو ،كه د عصيان او سركښۍ الر غوره كړو،
ً به له الهي عذاب سره مخامخ كېږو ،په هيڅ تدبير
حتما
سره نه شو كولى له دې محتوم عذاب ځان وژغورو ،نه په
زمكه كي كوم پناه ځى موندلى شو او نه په تېښتي سره د
هللا له نيوني او عذاب ځان ژغورلى شو.
 -16كله چي موږ د دې الرښود كتاب الرښووني واورېدې
ايمان مو پرې راوړ ،دې كتاب موږ په هللا تعالى باندي
ايمان ته هدايت كړو ،څوك چي په خپل رب ايمان راوړي
نو په داسي مضبوطي كړۍ ئې منگولي لگولې چي نه ئې
غوڅېدا شته ،نه به له دې وېره لري چي عملونه به ئې
هدر او بې نتيجې پاته شي او تېرى او ظلم به پرې وشي،
په دې به ئې كلك باور وي چي مهربان رب به ئې هيڅكله
په ده ظلم ونكړ ي او د صالح عملونو بدله او اجر به ئې
ضائع نه كړي.
 :11-14اوس او په قرآن له ايمان او په هللا تعالى له
باور وروسته موږ په دوو ډلو وېشل شوي يو :هللا تعالى ته
مطيع او تسليم ډله او له هللا تعالى باغي او سركښه ډله.
هغه څوك به رشد او كمال ته رسي او معنوي ارتقاء به
ئې په برخه كېږي چي د هللا تعالى په وړاندي د انقياد او
اطاعت الر غوره كړي ،او څوك چي په كږو الرو سر شي؛ هغه
ظالم دئ او د دوزخ د اور وړ ،هغه له خپل فطري مقامه
راپرېوتى ،د خس او خاشاك په څېر منحط او په جهنم كي
د سوزېدو مستحق دئ.
 :13-13ځينو درنو مفسرينو دا آيتونه له دې امله د
پېريانو د هغي مؤمني ډلي د وينا ادامه نه ده گڼلې چي
وايي :نه شو كولى دا الفاظ (ألسقيناهم :دوى به خړوبه
كړو) د دغي ډلي قول وگڼو ،خو په څو مقنع دالئلو دا د
دوى د قول ادامه ده:
الف :دا آيت د نورو په څېر د (و أن) په لفظ پيل
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شوى.
ب :د پېريانو دې ډلي دا ټولي خبري له قرآن د نقل
قول په توگه او د قرآن د تشريح په مقام كي كړې دي ،د
دوى خپلي خبري نه دي ،دلته ئې مراد دا دئ چي دوى
ويلي :د قرآن يوه الرښوونه دا ده چي كه د اسالم په
مستقيمه الر نېغ الړ شي په پرېمانه اوبو به ئې خړوبه
كړو ،چي مراد ئې يا پرېمانه رزق دئ ،هماغسي لكه چي د
ً *
َارا
در
َل
آء ع
ِل
ْس
ير
مْ
نوح په سوره كي راغليُ :
َيْكُمْ ِّ
ِ السََّ
م َ
تر څو له آسمانه پرله پسې ورښت درباندي راولېږي .او
يا ئې مراد دا دئ چي د پېريانو لپاره اوبه د ژوندي
پاته كېدو اساسي وسيله او بنيادي رزق او روزي ده.
ج :كه له  13تر 12پوري آيتونه د مخكني كالم ادامه
ونه گڼو نو كوم معلومات چي د پېريانو دغه ډله ئې د
قرآن په اړه وركوي ناقص پاته كېږي او څو اساسي مطالب
نه احتوى كوي ،يوازي د دغو خبرو په عالوه كولو سره د
قرآن د مضامينو په اړه يو جامع او بشپړ تصور وړاندي
كېږي او ټول اساسي ټكي په كي نيول كېږي.

د :له لومړي آيت تر نولسم پوري ټول آيتونه چي
په يوه (قل) پيل او په بل (قل) پاى ته رسېدلي او
لحن ئې ورته او يوه تړلې او په خپلو كي مربوطه
مجموعه ده ،په دې كي انقطاع منل د كالم ښايست او
نظم ته تاوان رسوي او د آيتونو تر منځ تنسيق او
يووالى له منځه وړي.
په دې آيتونو كي څو اساسي مطالب توجه جلبوي:
الف :پېريانو خپل قوم ته ويلي :قرآن دا الهي وعده
وركوي چي :كه جن او انس د هللا تعالى په وړاندي د اسالم
او انقياد الره غوره كړه ،او په دې كي ئې ثبات او
استقامت وكړ ،هللا تعالى به پراخ او پرېمانه نعمتونه
ورپه برخه كړي ،په پرېمانه اوبو به ئې چي د ټولو
حياتي نعمتونو سرچينه ده ،خړوبه كړي ،او دا يو له
هغو اساسي مطالبو دئ چي د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي
راغلى ،لكه چي فرمايي:
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االعراف23 :
او كه كليوالو ايمان راوړى وى او تقوى ئې كړې وى نو
خامخا به مو د آسمانونو او د زمكي د بركتونو دروازې
پرې پرانيستې وى ،خو دوى (دا حقيقت) تكذيب كړ نو موږ
هم د خپلو كړنو په سبب ونيول.
ب :خو دا نعمات د دوى د استقامت بشپړه بدله مه گڼئ
بلكي د ابتالء او آزمېښت وسيله ئې وشمېرئ ،د دغو
نعمتونو په وركړي سره دوى آزمويو تر څو وليدى شي چي
په دوى كي د مزيد ارتقاء او مخكي تگ اهليت شته كه
نه؟!
ج :او چا چي د نعمتونو له الس ته راوړو وروسته هللا
تعالى هېر كړ او مقطعي او موقتي برياوو داسي وغوالوو
چي د هللا تعالى له ذكره ډډه وكړي او د هللا تعالى په لوري
له مزيد مخكي تلو بېرته پاته شي ،نو په زياتېدونكي
الهي عذاب به اخته شي.
يعني په نېغه الر استقامت او ثبات سره د نعمتونو
دروازې درته پرانيستل كېږي ،او په دې كي د استمرار
او دوام په نتيجه كي دا نعمتونه زياتېږي ،خو د هللا
تعالى له ياده غفلت او اعراض او په دې الر كي عدم
ثبات او عدم استقامت د نعماتو د زوال باعث او د الهي
عذاب د نازلېدو سبب كېږي .لكه چي قرآن په بل ځاى كي
هم فرمايي:





 
 
   

طه124 :
او چا چي زما له ذكر اعراض وكړ ،نو د تنگسې او
اضطراب ژوند به ئې په برخه وي او د قيامت په ورځ به
ئې ړوند راپاڅوو.
 :18او د قرآن بل پيغام دا دئ چي مساجد ټول هللا لره
دي ،د سجدې ټول وختونه بايد هللا تعالى ته مختص كړى شي،
د عبادت او سجدې هره شېبه بايد مختص هللا تعالى ته وي،
يعني هيڅوك دا حق نه لري چي د عبادت كومه شېبه له هللا
تعالى پرته د بل لپاره وټاكي ،بايد د ماسوى هللا لپاره
د عبادت ځاى جوړ نه شي ،د بل په نامه به معبد او
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مسجد نه جوړوئ ،د بل په درشل كي به د عبادت سر نه
ټيټوئ او د دعاء السونه نه اوږدوئ ،د بل په پښو كي به
نه لوېږئ او لمن به ئې نه نيسئ ،نه په مستقله توگه
او نه د هللا په څنگ كي او د ده د شريك په توگه ،پام چي
بل څوك د عبادت او دعاء په اړه د هللا تعالى شريك او
سيال ونه نيسئ ،او د هللا تعالى په څنگ كي له هغه هم
مرسته وغواړئ( ،فال تدعوا مع هللا احدا) په زمكه او
آسمان كي هيڅوك د هللا تعالى په څنگ كي مرستي ته مه
دربلئ ،نه مړ ،نه ژوندى ،نه كوم انسان او نه كومه
فرشته ،كه چا وويل چي هللا او د ده اولياء دي زموږ
مرسته وكړي او زموږ مشكل دي حل كړي ،ده په حقيقت كي
دا اولياء د هللا تعالى سياالن گرځولي ،حال دا چي هللا
تعالى سيال نه لري ،او دا هغه خبره ده چي قرآن ترې
منع كړي يو ،بايد ووايې :خدايه! د دعاگانو اورېدونكى
ته يې يوازي ته ،د مشكالتو حل كوونكى ته يې يوازي ته،
له تا پرته نه د دعاگانو اورېدونكى شته او نه د
مشكالتو حل كوونكى ،له تا پرته بله ملجأ او مرجع نه
مومو ،له تا پرته بل درشل ته پناه نه وړو ،له تا
پرته هيڅوك د خپلو مشكالتو حل كوونكى او د خپلو
حاجتونو تر سره كوونكى نه نيسو ،ستا اولياء زموږ په
څېر تا ته اړ او محتاج دي او تر نورو زيات ستا عنايت
او رعايت ته طمع كوي او ځان اړ او محتاج گڼي ،تا له
دې كبله دوى خپل اولياء نيولي چي تر نورو ډېر ستا
عبادت كوي او تر نورو زيات تا ته د دعاء او احتياج
السونه اوږدوي ،دوى ستا محبوب بندگان دي ،نه ستا او
ستا د بندگانو تر منځ واسطه او وسيله ،او نه ستا د
درشل داسي ساتونكي چي د دوى له اجازې پرته څوك تر تا
رسېدى نه شي ،ته د زمكي د سر واكمنانو په څېر نه يې
چي فريادونه د واسطو له الري اوري ،او سؤالونه په
سپارښتونو قبلوي ،كه واسطه په منځ كي نه وي نو د خپل
رعيت چيغي نه شي اورېدى ،او كه د مقربينو سپارښتني
نه وي نو عرائضو ته اعتناء نه كوي او نه ئې قبلوي،
تا خو خپلو بندگانو ته ويلي :د غاړي تر رگ درنږدې
يم ،چي هر ځا ى وئ درسره يم ،ستاسو او زما ترمنځ نه
حائل شته نه مانع ،نه حجاب او نه حاجب ،فريادونه مو
اورم او دعاگاني مو قبلوم .څومره كودن او بې عقله دئ
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هغه چي له هللا تعالى پرته د بل درشل ته الس اوږدوي ،او
د دې په ځاى چي خپل عرائض او خپلي غوښتني مخامخ او
له واسطې او وسيلې پرته ،له كوم ځنډ او تأخير پرته
سميع او عليم ،مجيب الدعوات خداى ته وړاندي كړي،
موهومي او له خپله ځانه جوړ كړو واسطو او وسيلو ته
ئې سپاري!! څومره ناپوه دئ هغه انسان چي له دغو
صريح ،څرگند او تأويل نه منونكو آيتونو پند نه اخلي،
هغه چي پېريانو په يو ځل اورېدو سره پرېكړه وكړه چي
نور به له هللا تعالى پرته د بل چا عبادت ونكړو او بل
ته به الس اوږد نه كړو.
د مساجد د معنى په اړه په تفسيرونو كي څو رأيي
مومو:
 ځينو د جوماتونو او د سجدې د محل او مكان په معنى
اخيستى ،او ويلي ئې دي چي مساجد او جوماتونه هللا لره
دي.
 ځينو د سجدې د اوه گونو غړو په معنى اخيستى او
ويلي ئې دي چي دا هللا تعالى دركړي ،له ده پرته بل ته
بايد په سجده نه شې.
 غوره توجيه دا ده چي دلته مساجد د مسجد جمع او
مسجد د مغرب په څېر د سجدې د وخت او زمان په معنى
دئ ،يعني د سجدې ټول وختونه بايد هللا تعالى ته مختص
كړى شي او د عبادت او سجدې يوه شېبه هم له هللا تعالى
پرته بل چا ته مختص نه شي ،يعني هيڅوك دا حق نه لري
چي د عبادت كومه شېبه له هللا تعالى پرته د بل لپاره
وټاكي.
 -12په دې آيت كي څو مهم ټكي د پام وړ دي:
الف :د دې آيت لحن او لهجه په صراحت سره ښيي چي دا
هم د پېريانو د هغي مؤمني ډلي د وينا ادامه ده.
ب :رسول هللا ﹽ ئې د عبادت په حالت كي ليدلى د همدې
لپاره ئې د عبد هللا نوم ورته غوره كړى.
ج :خپل قوم ته ئې ويلي چي د خلكو غبرگون د هللا
تعالى د دغه بنده د الهي دعوت په وړاندي ډېر
افسوسناك او د حيرت وړ وو ،نږدې وو چي پرې راپنډ او
رابرگ شي او تر هجوم الندي ئې ونيسي!! او دا هماغه
مطلب دئ چي د معارج د سورې په  68 -63آيتونو كي
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راغلى.
هغه رأيه چي دا آيت د مخكني قول ادامه نه گڼي او
د هللا تعالى مستقل كالم ئې شمېري څو اشكاله لري:
الف :بايد رسول هللا ﹽ ئې د مخاطب په صيغه ياد كړى
وى نه د غائب په صيغه.
ب :د (نفر) له لفظه معلومېږي چي د پېريانو د دې
ډلي شمې ر تر لسو لږ وو ،د هجوم او ازدحام اصطالح دوى
ته نه شو راجع كولى او دا آيت د دوى د حالت په شرح
كي نه شو نيولى.

   
   
    
    
    
    







   
   



   
   



   
 -21ووايه! يوازي خپل رب ته مي دعاء كوم ،هيڅوك
ً چي زه تاسو ته
ورسره نه شريكوم -21 .ووايه! يقينا
نه د كوم تاوان څښتن يم او نه د كوم هدايت او
رشد -22 .ووايه! (په دې باور يم چي) ما ته خو له
هللا هيڅوك پناه نه شي راكولى او له ده پرته هيڅ
پناه ځاى نه شم موندلى -26 .مگر دا چي د هللا له
لوري د يوه ابالغ او د ده د پيغامونو (مالك يم)،
او څوك چي له هللا او د ده له پيغمبره سرغړاوى وكړي،
نو ده ته د دوزخ اور دئ چي تل تر تله به په كي
اوسي -24 .تر څو چي هغه څه وويني چي وعده ئې
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ورسره كېږي ،نو پوه به شي چي د چا مرستندوى ضعيف
او شمېر ئې لږ دئ.
 :21رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كېږي چي خلكو ته ووايي:
يوازي خپل رب ته مي دعاء كوم ،هيڅوك ورسره نه
شريكوم .له هللا تعالى پرته هيچا ته د دعاء الس نه
اوږدوم ،په دعاء او عبادت كي بل څوك ورسره نه
شريكوم .او دا همغه مطلب دئ چي د پېريانو مبلغينو له
قرآن زده كړى او خپل قوم ته ئې بيان كړى .يعني د
قرآن لومړنى پيغام د بل هر معبود له عبادت او بندگۍ
د آزادۍ پيغام دئ ،بل چا ته د الس له اوږدولو او د بل
د لمني له نيولو د استغناء او بې نيازۍ پيغام ،له هللا
تعالى پرته بلي ملجأ او مرجع ته له پناه وړلو د
اعراض پيغام ،د پېريانو هغي ډلي له قرآن همدا انتباه
اخيستې او زه هم همدا كار كوم.
 :26-21د دې آيتونو تركيب داسي دئ 26 :آيت د 21آيت
تتمه ده ،او  22آيت د دې مطلب شرح ده چي رسول هللا ﹽ نه
يوازي تاسو ته د گټي او تاوان څښتن نه دئ بلكي دى په
خپله داسي دئ چي كه د خپل رب له الرښوونو مخالفت
وكړي ،هيڅوك نه شي كولى د هللا تعالى په وړاندي پناه
وركړي ،او له هللا تعالى پرته به هيڅ پناه ځى ونشي
موندلى ،څه چي رسول هللا ﹽ ئې په خپل واك كي لري هغه
الهي پيغامونه دي چي بايد خلكو ته ئې ورسوي او هغه
رسالتونه دي چي بايد ترسره ئې كړي.
او دا آيتونه څو اساسي مطالب افاده كوي:
الف :رسول هللا ﹽ مكلف شوى چي دا مطلب په خپله ژبه
او په پوره صراحت او بشپړ وضاحت او په زيات تأكيد
سره خلكو ته بيان كړي چي زه د خلكو لپاره د گټي او
تاوان واكدار نه يم ،د گټي او تاوان پرېكړه د هللا
تعالى له لوري كېږي نه زما له لوري.
ب :د هدايت او الرښووني توفيق د هللا تعالى له لوري
وي ،زه چي په دې اړه څه كولى شم هغه يوازي دا دئ چي
الهي پيغامونه تاسو ته درورسوم ،نه بل څه.
ج :نه يوازي د گټي او تاوان واكدار نه يم ،بلكي په
دې باور يم چي له هللا تعالى پرته بل پناه ځى نه مومم.
او تاسو پوهېږئ چي داسي باور د شرك او له ماسوى هللا د
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استعانت جرړي باسي ،كه رسول هللا ﹽ له خپل هغه لوړ
معنوي عظمت او د هللا تعالى په نزد كي له هغه تقرب سره
سره د گټي او تاوان واك او اختيار له ځانه نفي كوي،
او په دې اړه ځان كامالً بې وس او بې اختيار گڼي او
وايي چي له هللا تعالى پرته بل پناه ځى نه مومي ،نو نور
څه كاره دي چي دوى په خپله يا مريدان ئې ادعاء وكړي
چي د اختيار خاوندان دي ،ملجأ او منجأ دي ،مشكالت
حلولى او حاجتونه پوره كولى شي؟!!! آيا د هغو خلكو
په عقل ژړا نه ده په كار چي په داسي دروغجنو خبرو
باور كوي او د دغو ټگمارانو او د دوى د دروغجنو
ادعاگانو له پېژندو عاجز دي؟
د :څوك چي له هللا تعالى او د ده له رسول سرغړاوى
وكړي ،عمل ئې د يوه عاصي او سركښ انسان عمل وي او
اعتقاد ئې هغه اعتقاد نه وي چي پيامبر صلىاهلل عليه
وسلم ورته بلنه وركوي ،د دوزخ مستحق او په هغه كي د
تل پاته كېدو وړ دئ.
 -24دا ډله به تر هغه په خپلي غلطي تگالري ټينگار كوي
او تر هغه به په خپل عدد او عدة ،زور ،ځواك او شمېر
مغرور وي چي موعود عذاب او د قيامت ورځ په خپلو
سترگو وگوري ،هلته به پوه شي چي اتكاء او اتكال ئې
پر خپل زور ،ځواك او شمېر څومره بې بنسټه وو،
مرستندويان ئې څومره ضعيف او شمير ئې څومره بې
ارزښته؟!!
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 -21ووايه :نه پوهېږم چي آيا هغه څه رانږدې دي چي
وعده ئې دركول كېږي او كه رب به مي د هغې تر
رارسېدو كوم وخت او موده وټاكي -23 .عالم الغيب
رب چي په خپلو غيبي اسرارو هيڅوك نه خبروي-23 .
مگر هغه پيغام وړونكي (فرشتې) چي د (خپل پيغام د
انتقال لپاره ئې) غوره كوي ،نو دى ئې تر مخي او
شا څارن او مراقب ټاكي -28 .تر څو وگوري چي د خپل
رب پيغامونه ئې رسولي ،په داسي حال كي چي د دوى
په هر څه ئې احاطه كړې او هر څه ئې دقيق او په
شمار شمېرلي.
 :28 -21دا آيتونه څو اساسي ټكي په گوته كوي:
الف :رسول هللا ﹽ ته الرښوونه شوې چي خلكو ته ووايي:
له غيبي اسرارو خبر نه يم ،نه پوهېږم چي الهي عذاب
به كله رارسي ،قيامت به كله وي ،ژر به راشي او كه له
څه ځنډه وروسته.
ب :زما رب عالم الغيب دئ ،هيڅوك په خپلو غيبي
اسرارو نه خبروي.
ج :كه د وحي له الري پيغمبرانو عليهم السالم ته د
غيبي امورو په اړه څه معلومات وركول كېږي دا اطالع د
دوى ذاتي كار نه دئ ،په خپله نه دي پرې پوه شوي،
بلكي د وحي په ذريعه او د هغو فرشتو په واسطه پرې
پوه شوي چي د وحي د انتقال دنده ورسپارل شوې.
د :دا (وحي) د هغي فرشتې په الس رسول هللا ﹽ ته رسي
چي هللا تعالى ئې غوره كوي او د هغې تر مخ او شا داسي
څارونكي او ساتونكي لېږي چي وكولى شي په پوره امانت
او صيانت سره د دې وحي رسېدل تضمين كړي ،نه په كي
السوهنه ممكن وي او نه څه كمى زياتى.
هـ :دا انتظامات د دې لپاره دي چي (الهي وحي) په
مصئونه توگه د ده پيغمبر ته ورسېږي ،سره له دې چي هللا
تعالى په هر څه احاطه لري ،نه هيڅ څه ترې پټ پاته
كېږي او نه هيڅ څه د هغه د قدرت ،سلطې او سيطرې له
دائرې وتلى شي.
و :هللا تعالى عالم الغيب دئ ،د هر څه دقيقه احصائيه
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له ځان سره لري ،د هغه پيغام حرف حرف ئې ثبت كړى چي
د فرشتو په الس ئې خپل رسول ته لېږي ،په هغه كي هيڅ
تغيير او تبديلي ممكنه نه ده.
ز :د غيبي اسرارو په اړه چي كوم علم او پوهه خپلو
پيغمبرانو عليهم السالم ته وركوي ،هماغه علم او پوهه
ده چي په نازل شوو كتابونو كي درج شوې ،هللا تعالى دغه
مقدار غيبي علم خپلو پيغمبرانو عليهم السالم او د دوى
له الري خپلو نورو بندگانو ته د درك او فهم وړ
گرځولى.
په دې ركوع كي د توحيد په اړه دوه اساسي موضوعات
تر بحث الندي نيول شوي:
الف :هللا تعالى د دې عالم د ادارې او د چارو په
سمبالولو كي ئې هيڅ شريك نلري ،د ده ډېر مقرب بندگان
هم د گټي يا تاوان واك نه لري او هيچا ته په فوق
العاده توگه گټه او تاوان نه شي رسولى.
ب :هللا تعالى عالم الغيب دئ ،هيچا ته ئې علم غيب نه
دئ وركړى.
د دې دواړو اساسي موضوعاتو د توضيح لپاره لږ مفصل
بحث مفيد گڼو.
آيا هللا تعالى د امورو په سمبالولو كي شريك لري؟
له قرآنكريم د بېلتون او غفلت په سبب د مسلمانانو
په منځ كي گڼ شمېر داسي عقائد خواره شوي چي د اسالم
له اساساتو سره ټكر كوي او قرآن ئې د توحيد منافي او
د شرك عامل شمېري او د هغه د نفي لپاره ئې مفصل
بحثونه كړي.
له دغو عقيدوي انحرافاتو يو هم په ربوبيت كي شرك
دئ ،په دې معنى چي څوك د كائناتو په اداره او د
امورو په سمبالولو كي ئې له هللا تعالى سره بل څوك شريك
وگڼي او دا عقيده ولري چي هللا تعالى د كائناتو اداره
او د امورو تدبير ئې په يوازي توگه نه كوي بلكي
كارونه ئې له نورو ذواتو سره وېشلي ،ځيني په خپله
كوي او ځيني نور ئې هغوى ته سپارلي او هغوى ته ئې دا
واك وركړى چي د خپلي خوښي مطابق په كي تصرف وكړي .دا
ډله خلك يا دا گمان كوي چي :هللا تعالى د دنيا او عالم
له پيدايښت او په هغه كي د ضوابطو له وضع كولو
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وروسته دا مخلوقات په خپل حال پرېښي ،امور او كارونه
په خپله د الهي مقدراتو او ضوابطو مطابق ترسره كېږي،
ټول كارونه همداسي په خپل سر د الهي سننو مطابق روان
دي ،هللا تعالى نه هيڅ مداخله په كي كوي او نه دې ډول
مداخلې ته څه ضرورت ليدل كېږي!! او يا دا گمان كوي
چي :هللا تعالى هم لكه د دنيوي واكمنانو په شان د خپلي
پاچايۍ د چارو د ادارې او سمبالولو په خاطر هره برخه
يوه چاته سپارلې ده او په همدې برخه كي ئې همدا كس
خپل نائب او د چارو (قيم) او (متصرف) منلى دئ!! اوس
كه څوك په دې برخه كي له كوم مشكل سره مخامخ كېږي نو
بايد د همدې برخي قيم ،وصي او متصرف ته مراجعه وكړي،
له هغه مرسته وغواړي او له دې الري خپل مشكل حل كړي،
په دې معنى چي د هللا تعالى دربار ته له رجوع مخكي بايد
دغو متصرف او قيم ذواتو ته مراجعه وشي ،له دوى د
خپلو مشكالتو د حل غوښتنه وشي او يا له همدې الري ،د
مراتبو د تسلسل مراعات سره پوړ په پوړ پورته والړ شي
او خپل سؤال د هللا تعالى در بارته وړاندي كړي ،دوى
وايي :كه د هللا تعالى د پاچايۍ دا واكمن مأمورين ،هغه
چي ته ئې د امورو په تدبير او د چارو په اداره كي د
هللا جل شأنه نائب او وكيل گڼې؛ كه دا متصرفين ستا د
مشكالتو د حل وس او توان لري ،ستا فرياد اورېدى شي او
ستا دعاگاني اجابت كولى شي ،نو بيا څه ضرورت دئ چي د
ً د هللا دربار
مراتبو د تسلسل له مراعات پرته او مستقيما
ته د مراجعې بې باكي كوې؟!! خپل حيثيت دي وپېژنه،
هغه ځاى ته د تلو بې ځايه هڅه مه كوه چي نه ئې اهليت
لري او نه توان ،دا خبره ومنه چي د هللا تعالى دربار
داسي دروازې لري چي د هر چا په وړاندي نه پرانيستل
كېږي او داسي ساتونكي لري چي هرچا ته د نږدې كېدو
اجازه نه وركوي!! دې دربار ته د رسېدو لپاره وسيلې،
واسطې او سپارښت كوونكي ته اړتيا شته ،دا واسطې او
سپارښت كوونكي وپېژنه ،د هغوى الس او لمن ونيسه ،ترڅو
د هللا دربار ته الر پيدا كړې او دروازه ئې در ته
پرانيستل شي ،دا د هللا جل شأنه په اړه د مشركينو گمان
وو ،راشئ وگورو چي قرآن په دې اړه څه وايي:
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يونس6 :
بېشكه چي ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه
ئې پ ه شپږو ورځو كي پيدا كړل ،بيا ئې په عرش استوا
وكړه ،چارى سمبالوي ،هيڅ داسي شفاعت كوونكى نشته چي
د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وكړى شي ،دا ستاسي
رب دئ ،نو د ده عبادت وكړئ ،آياعبرت نه اخلئ؟
دا مبارك آيت الندي مهم مطالب بيانوي:
 ع تعالى زمكه او آسمانونه په شپږو ورځو (تكويني
مراح و) كي پيدا كړل.
 آسمانونه او زمكه ئې له پيدايښت وروسته مهمل او
خپ ي مخي ته ندي پرېښي ،ب كي هغه اداره كوي او چاري
ئې سمبالوي،
 هيڅوك د ع له اذن او اجازې پرته د هغه په وړاندي
د شفاعت او سفارش توان او لالحيت نه لري ،هغه د دنيا
د پاچايانو په شان نه دئ چي د نورو سفارش او شفاعت
ته اړ وي ،داسي نده چي بايد بل څوك يو مظ وم ور
معرفي كړي ،بل څوك د چا د لياقت او اه يت په اړه
مع ومات وركړي او د ده او بنده ترمنځ واسطه شي.
 هغه رب او پالونكى چي بايد يوازي د هغه عبادت
وكړې او يوازي له هغه مرسته وغواړې ،لفات ئې دا دي:
د ټولي هستي خالق ،ستا او د ټولو مخ وقاتو رب او
پالونكي دئ ،په عرش ئې استوا كړې ،د هرڅه مالك او
واكدار دئ ،د هستي د ټولو امورو د تدبير اختيار
ورسره دئ ،ستا او هغه ترمنځ د رابطې لپاره هيڅ
وسي ې ،واسطې ،سفارش او شفاعت كوونكي ته ضرورت او
اړتيا نشته .دا درس بايد درته پند وي او د هغه په
رڼا كي نېغه َلره له كږې بې ه كړې او د ع تعالى له
دربار پرته بل دربار ته له رجوع او پناه وړلو ځان
وساتې.
په دې اړه د مزيد معلومات لپاره د االنعام د سورې
 18آيت او د االعراف د سورې  14آيت شرحي ته مراجعه
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وكړئ.
قرآنكريم په بل آيت كي په دې اړه فرمايي:














  









يونس61:
   

(ورته) ووايه! له آسمان او زمكي څوك تاسو ته رزق او
روزي دركوي؟ او د دغو غوږونو او سترگو مالك څوك دئ؟
او څوك دئ چي ژوندى له مړي او مړى له ژوندي راپيدا
ً به ووايي :هللا،
كوي؟ او د كارونو تدبير څوك كوي؟ حتما
نو ووايه :آيا (له كفر او شرك) ځان ساتنه نه كوئ؟
په دې مبارك آيت كي دا اساسي مطالب زموږ مخي ته
اېښودل شوي:
 دا خو يوازي هللا تعالى دئ چي د رزق او روزي انتظام
ئې په واك كي دئ ،كه له آسمان باران راورېږې ،كه د
لمر وړانگي پرزمكه لگېږي او له زمكي مېوې او دانې
راټوكېږي او كه زمكه ستاسي لپاره په خپله غېږ كي د
څښلو اوبه ساتي او په دې ترتيب سره ستاسي د روزي
اسباب او وسائل برابروي ،ووائئ داسي كوم څوك شته چي
په دې كارونو كي له هللا تعالى سره شريك وي؟
 ستاسي د غوږونو او سترگو اصلي او حقيقي مالك څوك
دئ؟ دا نعمتونه چا دركړي او دا د چا په ارادې ستاسي
په خدمت كي دي او تاسي ته الر ښيي؟ كه خداى اراده
وكړي چي دا سترگي او غوږونه درنه واخلي ،آيا داسي
څوك شته چي بېرته ئې دركړى شي؟
 آيا له هللا تعالى پرته په دې ټولو موجوداتو كي داسي
څوك شته چي له مړي ژوندى او له ژوندي مړى راوباسي؟ د
مرگ او ژوند فيصله څوك كوي؟ د چا په حكم سره مړه
خاوره په دانو او مېوو بدلېږي او بيا د انسان او
حيوان په بدن كي ژوندۍ نطفه ترې جوړېږي؟
 په دې پراخ كائنات كي چي په هره برخه كي ئې حركت،
خوځښت او د كمال په لور هاند او تحرك دئ ،هري خوا ته
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ئې نظم او نسق ،ښكال او ښايست دئ ،هرڅيز له نست هست
كېږي ،بيا وده مومي ،د كمال په لور درومي او كله چي
د كمال او ودي يوه ثابت حد ته ورسېږي نو د زوال
مرحله ئې پيل شي او په مرگ محكوم شي ،فناء شي او ځاى
ئې بل ته تش شي .څوك دئ چي دا ټول امور اداره او
تنظيموي؟ آيا له دې پرته چي ووايو او اعتراف وكړو چي
د دې هستي د ټولو امورو تدبير د هللا تعالى په الس كي
دئ ،آيا له دې اعتراف پرته بله چاره لرو؟ قرآنكريم
څه ښه فرمايي:








    
     







الروم41:
هللا هغه ذات دئ چي تاسي ئې پيدا كړئ ،بيا ئې تاسي ته
روزي دركړه ،بيا تاسي مړه كوي ،بيا مو بېرته راژوندي
كوي ،آيا ستاسي له شريكانو داسي څوك شته چي له دې
كارونو كوم يو وكړى شي؟! پاكي ده هللا ته او هغه لوړ دئ
له هغه څه چي دوى ئې ورسره شريك گرځوي.
يعني ستاسي په پيدايښت كي ،ستاسي په رزق او روزي
كي او ستاسو په مرگ او ژوند كي هيڅوك له خداى سره
شريك نه دئ ،هللا تعالى له دې عيب پاك او له دې لوړ دئ
چي په دې كارونو كي څوك د ځان شريك ونيسي .قرآنكريم
په يوه بل آيت كي لكه څرنگه چي خلقت په هللا تعالى پوري
مختصوى او د ماسوى هللا اشتراك په كي له بنياده نفي كوي
همداراز د امورو تدبير او انتظام هم په هللا پوري مختص
شمېري او په دې كار كي هم د بل چا شراكت نفي كوي،
فرمايي:
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االعراف14:
بې شكه چي ستاسي رب هغه هللا دئ چي زمكه او آسمانونه ئې
په شپږو ورځو (شپږو تكويني مراحلو)كي پيدا كړي ،بيا
ئې په عرش استوى وكړه ،د شپې پرده په ورځي غوړوي،
(يوه بله) په تلوار لټوي ،لمر ،سپوږمۍ او ستوري د
هغه حكم ته تابع دي ،پوه شه چي پيدايښت او امر ده
لره مختص دئ ،د عالمونو رب او پالونكى بابركته دئ.
قرآنكريم په خلقت او امر كي د ماسوى هللا يعني له هللا
پرته د بل هرچا هر راز ونډه نفي كوي او فرمايي:
   




    








   







     






الحج34-36 :
اې خلكو! يو مثال راوړل كېږى ،ورته غوږ شئ :بې شكه
څوك چي تاسي له هللا پرته خپلي مرستي ته دربلئ ،يو مچ
هم نه شي پيدا كولى او كه دا مچ څه ترې وتښتوي نه ئې
شي ترې ژغورلى ،طالب او مطلوب دواړه بې وسه شول ،د
هللا تعالى قدر ئې لكه څنگه چي له ده سره ښايي نه دئ
پېژندلى ،بې شكه چي هللا ځواكمن عزتمن دئ.
يعني له هللا تعالى پرته چي تاسي له بل هر څه او هركس
مرسته وغواړئ ،كه دا په آسمان كي وي او كه په زمكه
كي ،انسان وي كه فرشته ،ژوندى وي كه مړ ،يو هم نه شي
كولى يوه وړه او حقيره حشره پيدا كړي او كه دا حشره
څه ترې وتښتوي نو د هغه د ژغورني توان هم نه لري ،نه
څه شى پيدا كولى شي او نه ئې ژغورلى شي ،په دې
معامله كي طالب او مطلوب دواړه كمزوري او بې وسه دي،
مطلوب كمزورى او بې وسه دئ ځكه چي نه د كوم څيز د
خلقت او پيدا كولو توان لري او نه پر نورو د حكمرانۍ
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او واكمنۍ قدرت ورسره شته او طالب ځكه كمزورى او
ضعيف دئ چي په داسي يوې بې وسه او كمزورې متكاء ئې
تكيه وكړه او مرسته يى ترې وغوښته چي د هيڅ څه واك
او توان نلري.
د قرآنكريم لومړنى درس ،د دې الهي كتاب په لومړني
آيت كي په دې ټكي ټينگاركوي چي :الحمدهلل رب العالمين:
ټولي ستايني هغه هللا ته دي چي د عالميانو رب او
پالونكى دئ.
يعني دا كائنات داسي رب او پالونكى لري چي د هرڅه
پالنه كوي ،د هستۍ د هري برخي ساتنه او د چارو
سمبالول ئې په واك كي دي او په ټولو امورو كي د رب
په توگه تصرف كوي .د خداى د ربوبيت نفي يا تعطيل او
دا اعتقاد چي هللا تعالى د مخلوقاتو له پيدا كولو
وروسته د امورو اداره او د چارو سمبالول ئې په
كائناتو حاكمو ضوابطو او سننو ته پرېښى ،همداراز په
ربوبيت كي شرك يعني دا باور چي د كائناتو د امورو په
اداره كي خداى شريك لري ،دا دواړه (د ربوبيت نفي او
په ربوبيت كي شرك) د قرآنكريم له بنيادي او اساسي
مفاهيمو سره ټكر او تناقض لري .نه پوهېږو هغه كسان
چي د دې ډول شرك مرتكب كېږي ،د قرآن هغه په سلگونو
آيتونه څنگه توجيه كوي چي په پوره صراحت او قاطعيت
سره په دې خبري ټينگار كوي چي يوازي هللا تعالى د ټولو
امورو متصرف او پالونكىدئ؟! دا ډله د دې آيتونو په
اړه څه وايي:
مور
ِبَة
َاق
ع
َهلل
و
َِِّ
ُ
ْ
األُُ
الحج41:
د ټولو امورو پايله هللا لره ده
*
مور
ْجَع
تر
َِّهللا
لى
َإ
و
ْ
َِ
ُ
ُ
األُُ
ُ
البقره211:
ټول كارونه د هللا په لوري گرځول كېږي
ُ*
مور
ِير
تص
َِّهللا
ِلى
إ
َال
أ
َ
األُُ
ُ
الشورى16 :
پام چي ټول كارونه د خداى لور ته ورگرځي
َِّهلل
َّه
كل
مر
ِن
إ
ُقل
َّ
ْ
األَْ
َ
ُ
آل عمران114:
ووايه چي بې شكه كارونه ټول هللا لره دي
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پداسي حال كي چي قرآنكريم؛ رسول هللا عليه السالم ته
فرمايي چي ته د هيڅ شي واك او اختيار نلرې ،دا په هللا
تعالى پوري اړه لري چي د چا توبه قبلوي او چا ته
عذاب وركوي ،دا يوازي د خداى جل شأنه كار دئ ،نه په
تا پوري اړه لري او نه بل چا پوري ،د رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم په اړه چي حكم دا وي نو د نورو عادي خلكو
په اړه به حكم څه وي؟
هللا تعالى خپل رسول صلى هللا عليه وسلم ته فرمايي:
     
   
آل
  

عمران128:
د چارو هيڅ څه په تا پوري اړه نلري ،يا به ئې توبه
قبلوي او يا به ئې د دې لپاره تعذيبوي چي ظالمان دي.
قرآنكريم په ربوبيت كي د شرك د نفي او ترديد لپاره
په دې قاطع دليل او حجت استدالل كوي چي كه په زمكه او
ً به
آسمان كي له يوه خداى پرته نور خدايان وى نو حتما
د زمكي او آسمان ټولي چاري مختل او هر څه به تباه
شوي وو ،دا ځكه چي په هغه صورت كي به هر خداى له
خپلى خوښي سره سم د دې عالم اداره غوښتله ،د آراوو
اختالف ،په اجراءاتو او تصرفاتو كي د ارادو تعدد به
ً په ټكر او تصادم منتج كېدو او دا به په كائناتو
حتما
كي د لويي تباهۍ سبب جوړېدو .په هستي او كائناتو كي
دا حاكم نظم او نسق په دې داللت كوي چي د مخلوقاتو د
امورو د تدبير واك او اختيار له يوه ذات سره دئ.
    
    




االنبياء22:


كه په آسمان او زمكي كي له هللا پرته نور خدايان وى؛
ً تباه كېدل ،نو د دوى له ستايلو د عرش
دواړه حتما
پالونكي هللا ته پاكي ده.
د قرآنكريم تر ټولو ستر او مبارك آيت (آيت الكرسي)
په دې رابطه فرمايي چي هللا تعالى د ټولو موجوداتو د
امورو مدبر او قيوم دئ ،د هرڅه قوام له ده دئ ،يوه
لحظه هم د كائناتو له ادارې نه غافل كېږي ،د زمكي او
آسمان د هرڅه مالك دئ ،هيڅوك ئې په وړاندي له اجازې
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پرته د شفاعت توان نلري ،په پټو او څرگندو شيانو
عالم دئ ،د نورو علم هم د ده وركړه ده ،د ده په حكم
او اذن سره له څه خبرېدى او په څه پوهېدى شي ،د هغه
د اقتدار كرسۍ پر آسمانونو او زمكي احتوى كړې ده،
ټول شيان ترې الندي دي ،د دې ارت عالم ساتنه او تنظيم
د هغه د ستړيا سبب نه كېږي .فرمايي:
     
     
     
      
    
    
    
     














البقرة211:
هللا هغه ذات دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،همغه
ژوندى قيوم ذات ،نه ئې پركالي نيسي او نه خوب ،هغه
هرڅه د ده دي چي په آسمانونو كي دي او چي په زمكي كي
دي ،دا به څوك وي چي د ده له اجازې پرته د ده په
وړاندي سپارښتنه او شفاعت وكړى شي ،په داسي حال كي
چي دى په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى مخي ته دي يا ئې
شاته دي او دوى د ده له علم يوازي په دومره څه احاطه
كولى شي چي دى ئې وغواړي( ،د قدرت او واكمنۍ) كرسۍ
ئې پر آسمانونو او زمكي حاوي ده او د دوى دواړو
(زمكي او آسمان) ساتنه ئې نه ستومانه كوي او هغه ستر
لوړ ذات دئ.
قرآنكريم د ربوبيت د جزئي او كلي تعطيل د نفي او د
دې مفهوم د اثبات لپاره چي خداى په دائمي او
دوامداره توگه له يوې شېبې غفلت پرته د عالم امور
اداره او سمبالوي او همدا راز د دې مطلب د اثبات
لپاره چي ټول مخلوقات د خپلو اړتياوو د پوره كولو
لپاره هللا ته رجوع كوي او هغه ئې اړتياوي پوره كوي،
فرمايي:
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الرحمن22:
څه چي په آسمانونو او زمكه كي دي ټول ده ته سؤال
كوي ،دى هره شېبه په يوه كار كي دئ.
دا او په لسگونو نور آيتونه د دې لپاره كافي دي چي
ووايو :هرڅوك چي د هستۍ د چارو په اداره او تدبير كي
له خداى سره شريك ونيسي ،هغه په حقيقت كي قرآنكريم
تكذيب كړى ،د شرك مرتكب شوى او د توحيد له دائرې او
د موحدينو له ډلي وتلى دئ.

علم غيب
د جن د سورې د بحث محوري او اساسي موضوع دا ده چي
په غيب له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي ،نه رسول
هللا ﹽ پوهېږي ،نه فرشتې او نه جن .د سورې پيل په دې
شوى چي رسول هللا ﹽ حتى له دې هم خبر نه شو چي د
پېريانو يوې ډلي د ده تالوت اورېدلى او ايمان ئې
راوړى ،او د سورې په پاى كي ويل شوي:
    




الجن23 :
په غيب پوه رب چي هيڅوك په خپلو غيبي اسرارو نه
خبروي.
دا مطلب په دې سوره كي هم مكرر راغلى او د قرآن په
ډېرو نورو آيتونو كي هم په تكرار او تأكيد سره راغلى
چي په زمكه او آسمان كي له هللا تعالى پرته هيڅوك په
غيب نه پوهېږي .په دې اړه تفصيلي بحث د آل عمران د
سورې د  132آيت په شرح كي راغلى اميد دئ هلته رجوع
وكړئ.
د قرآن دغه قاطع او صريح آيتونه كافي دي چي د هغو
رواياتو په منلو كي ډېر تأني ،دقت او احتياط وكړئ چي
رسول هللا ﹽ يا بل چا ته علم غيب ثابتوي ،او هغه مذهب
او مسلك لري وغورځوئ چي له هللا تعالى پرته بل څوك عالم
الغيب او متصرف االمور گڼي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المزمل
د سورې معرفي:
د دې سورې نوم المزمل (ځان په جامه كي نغښتونكى)
دئ ،شل آيتونه لري ،لومړى آيت ئې د مزمل په صيغه ختم
شوى ،له دوهم تر نولسم پوري د آيتونو فواصل قليالً ته
ورته وزن لري ،او شلم آيت ئې كه څه هم تر نورو
آيتونو ډېر اوږد دئ خو له څو لنډو فقرو جوړ شوى او د
رحيم په لفظ پاى ته رسېدلى ،ښكلى غږ او خوندور مد و
جذر لري .د سورې له متنه معلومېږي چي لومړۍ برخه ئې
(له لومړي تر نولسم آيت پوري) په مكه كي او هغه وخت
نازله شوې چي د رسول هللا ﹽ د دعوت لمنه پراخه شوې ،د
ده ورځني مصروفيتونه ئې زيات كړي ،دښمن د خطر احساس
كړى ،د ده او د ده د يارانو په ځورولو ئې الس پوري
كړى ،له يوې خوا درنو مصروفيتونو او له بلي خوا د
دښمن ورځ په ورځ زياتېدونكو مخالفتونو له ده تقاضا
كوله چي ال زيات صبر وكړي ،خپلي اړيكي له خپل مهربان
رب سره الزياتي مضبوطي كړي ،په قيام اليل ،د شپې په
زړه كي د قرآن تالوت ،او د هللا تعالى په مسلسل ذكر سره
خپل زړه الزيات مضبوط كړي ،خپل عزم ټينگ ،خپله اراده
پخه ،او خپل عزم او همت ال زيات لوړ كړي.
د سورې دوهمه برخه چي وروستى اوږد آيت احتوى كوي،
په مدينه منوره كي او په هغه وخت كي نازله شوې چي د
مسلحانه جهاد مرحله پيل شوې وه.

لومړۍ برخه په دغو اساسي ټكيو تركيز كوي:
الف :رسول هللا ﹽ ته الرښوونه كوي چي د ورځنيو
داعيانه مصروفيتونو د زياتېدو په تناسب بايد خپلو
معنوي چارو ،تالوت او د شپې لمونځونو ته تر مخكي
زيات توجه وكړي ،د شپې يوه برخه په لمانځه او
تالوت تېره كړي او خپل خوب راكم كړي.
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ب :د شپې په خاموش او آرامه فضاء كي د قرآن تالوت
او لمونځ تا د رسالت د گران بار د حمل لپاره چمتو
كوي او په درنو ،لوړو او عظيم الشأن الهي پيغامونو د
ال ښه پوهېدو توفيق دركوي ،د شپې په زړه كي راويښېدا
او په هغې كي د هللا تعالى عبادت په انسان كي دا
استعداد تقويه كوي چي په دروند قول ښه پوه شي او خپل
ما في الضمير په ښه او واضح توگه بيان كړي.
ج :ورځني مصروفيتونه ،ازدحام ،شور او ځوږ ئې د
انسان زړه ،دماغ ،سترگي ،غوږونه او ټول حواس مشغول
ساتي ،په مهمو قضاياوو او په ژورو خبرو د غور او
تفكر مجال او امكان ترې سلبوي.
د :نه يوازي دا چي د شپو په خلوت كي په لمانځه او
تالوت سره بايد په ورځنيو مشغولتياوو كي خپل مصروفيت
جبران كړي ،بلكي بايد هغه رب د ځان لپاره د كفيل او
وكيل په توگه كافي وگڼي چي له ده پرته بل اله نشته،
شپه ورځ د ده په اراده راځي ،لمر دى له مشرق راپورته
كوي او دى ئې په مغرب كي پرېباسي ،له ده پرته په بل
څه زړه مه تړه.
هـ :د دښمن د تبليغاتو ،آزار ،اذيت او ځورونو په
وړاندي صابر او ثابت قدم اوسه ،په غوره او نېكه توگه
ترې بېل شه او خپلي اړيكي ورسره غوڅي كړه.
و :هغه چي تا نه مني ،ستا د مخالفت او ستا د دعوت
د تكذيب لپاره ئې مال تړلې ،خپل ثروت او قدرت ستا په
خالف استعمالوي ،د دوى كار هللا تعالى ته مفوض كړه ،لږ
ً دوى ته
مهلت وركړه ،مطمئن اوسه چي حسيب خداى به حتما
مناسبه سزا وركوي.
ز :د دغو شتمنو مكذبينو لپاره د هللا تعالى په نزد
كي عبرتناك عذابونه ،د دوزخ لمبې ،په ستوني كي
نښتونكى خوراك او درناك عذابونه دي.
ح :دا رنگ رنگ عذابونه به په هغه ورځ د دوى په
برخه كېږي چي غرونه او زمكه به په كي وخوځي او غرونه
به د شگو ډېرۍ ته ورته شي.
ط :ستا د مخالفينو پايله به همغسي وي لكه د فرعون،
دوى دي خپل برخليك او د خپل عصيان او بغاوت پايله د
فرعون د عصيان او بغاوت په عبرتناك داستان كي ولولي،
هغه ته هم هللا تعالى يو پيغمبر ورولېږو ،چي د هغه
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تعالى په شديد عذاب
ئې پرله پسې پر سر سر
استازى درولېږو ،پام
چلن او پايلي په څېر

دښمني ته ئې مال وتړله ،او هللا
مجازات كړ ،د الهي عذاب متروكي
راپرېوتې .تاسو ته مو هم شاهد
چي چلن او پايله مو د فرعون د
نه شي.
ى :كه د كفر او بغاوت الر مو غوره كړه ،نو څنگه به
د قيامت د هيبتناكي او ستري ورځي له شديد عذاب خوندي
پاته شئ ،هغه ورځ چي رعب او هيبت ئې ماشوم بوډا كوي،
هغه ورځ چي له هيبته به ئې آسمان ټوټې ټوټې شي!! دا
ورځ يقيني ده ،خامخا به راځي.
ك :د هغي ورځي له رارسېدو مخكي هللا ته رجوع وكړئ،
هللا تعالى ته د رسېدو الر غوره كړئ ،هغه الر چي هللا تعالى
ته مو ورنږدې كوي.
د سورې په دوهمي برخي كي چي له لومړۍ برخي څو كاله
وروسته نازله شوې الندي اساسي مطالب لولو:
الف :رسول هللا ﹽ به د مخكنۍ الهي الرښووني په حكم
كله د شپې دوه برخي ،كله نيمايي او كله درېيمه برخه
په قيام الليل او د قرآن په تالوت تېروله.
ب :د ده ډېرو يارانو به هم په دې سنت عمل كاوو او
د شپې يوه برخه به ئې قيام ليل او تالوت ته بېلوله.
ج :اوس او د دغه آيت د نزول په وخت كي مسلمانان په
داسي وضعيت كي ول چي په قيام الليل كي د تخفيف اجازه
وركړى شوه ،دا تخفيف يا د دې لپاره وو چي د دعوت او
مبارزې په كار كي د مسلمانانو مصروفيتونه پراخ او
زيات شول ،او يا د دې لپاره چي اوس ئې كافي روزنه
شوې ،په خپله هم پوخوالي ته رسېدلي او ټولنه ئې هم،
داسي چي د خير الملونه په كي فعال او نشيط دي ،محيط
نظيف او فضاء ئې شفافه ده ،او د شر او فساد عوامل په
كي ځپل شوي ،په داسي سالم محيط كي كه د قيام الليل
په سنت كي تخفيف راشي او د ځان جوړولو او معنوي
ارتقاء لپاره تر مخكي لږ وخت وټاكلى شي ،جدي ستونزه
نه راوالړوي ،په مخكني كثيف محيط او شرك ځپلې ټولني
كي چي په هر لوري كي ئې د شر او فساد عوامل فعال وو
او هر څه انسان گناه ته رابلو او عصيان او فساد ته
ئې هڅاوو ،هلته دې ته ضرورت وو چي د افرادو معنوي
روزني او ځان جوړوني ته زيات اهتمام وشي او زيات وخت
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ورته مختص كړى شي.
د :اوس كولى شي په دې منصوبې كي تعديل راولي ،د
قيام الليل موده او وخت رالنډ كړي ،او په هغه كي د
قرآن تالوت هم دومره مختصر او محدود كړي چي دوى ته
ميسور او مقدور وي.
هـ :ډېرو مسلمانانو به په دې سنت عمل كاوو ،څوك
به چي بيمار شو ،يا به په سفر ووتو او تجارت به ئې
كاوو او يا به د جهاد په سنگرونو كي مصروف شو ،په دې
سنت التزام به ورته گران شو ،د دې آيت له نزوله
وروسته د دوى پېټى سپك كړى شو او د قرآن د ممكن او
ميسر مقدار په تالوت اكتفاء وشوه.
و :د دې مختصر او آسان قيام الليل په څنگ كي بايد
د خپلو نورو لمونځونو اقامې ته جدي اهتمام او
پاملرنه وكړئ ،د خپل مال زكات وركړئ ،د هللا تعالى په
الر كي خپلي شتمنۍ انفاق كړئ او ډاډه اوسئ چي هر څه د
هللا تعالى لپاره قربانۍ ته وړاندي كړئ ،هللا تعالى به ئې
ً به ئې
په خپلي ذمي د پور او قرض په توگه نيسي ،حتما
د ده په خوا كي بيامومئ ،همدا ستاسو لپاره غوره دي
او د ستر اجر د الس ته راوړو وسيله.
ز :تل بايد له خپل رب بخښنه وغواړئ ،د شپو
قيامونه ،د قرآن تالوتونه ،لمونځونه ،زكاتونه ،او د هللا
تعالى په الر كي قربانۍ بايد تاسو له استغفار او د
بخښني له غوښتو مستغني نه كړي ،په هر حالت كي بايد
داسي احساس درسره وي چي د خپل رب د بندگۍ حق مو نه
دئ اداء كړى ،لكه څنگه چي ښايي هغسي مو د ده عبادت
نه دئ كړى ،كمى او قصور درنه شوى ،الډېر وروسته پاته
يئ او د هللا تعالى بخښني ته محتاج يئ.
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 د شپې پاڅه پرته-2 !! آى اې په جامو كي نغښتيه-1
 يا-4 . نيمايي ئې يا ترې راكم كړه لږ-6 .له لږ
 بې-1 .پرې زيات كړه او قرآن لوله په صفا لوستلو
 بې-3 .شكه چي ژر به نازل كړو پر تا درنه وينا
شكه چي تر پښو الندي كولو كي د شپې پاڅېدونكى
ً چي تا ته
 يقينا-3 .مضبوط وي او په وينا كي تكړه
 او د خپل رب نوم-8 .د ورځي اوږده مشغولتيا وي
-2 . او د ده په لوري په ښه بېلېدو بېل شه،يادوه
، چي له ده پرته بل اله نشته،د ختيځ او لوېديځ رب
.نو ځان ته ئې وكيل نيسه
 په دې آيتونو كي رسول هللا ﹽ د مزمل (په جامه كي:4-1
 د (مزمل) لفظ هغه حالت افاده،نغښتى) په نوم ياد شوى
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كوي چي انسان د ويده كېدو لپاره څادر په ځان
راخوروي ،كه څه هم دلته خطاب پيغمبر عليه السالم ته
متوجه دئ خو د دې لپاره چي د مزمل په لفظ سره خطاب
عام شوى نو ځكه ويلى شو چي دا خطاب د قرآن هر مخاطب
ته هم راجع دئ ،د پيغمبر عليه السالم صحابه وو له دې
آيت همدا مطلب اخيستى ،د همدې لپاره ئې په قيام
الليل كي د خپل الرښود ملگرتيا كوله ،د دې سورې په
شلم آيت كي د دې رأيي په تأييد كي څه نښي هم گورو:
هلته لولو چي نه يوازي رسول هللا ﹽ د شپې دوه برخي،
نيمايي او درېيمه برخه په قيام الليل او د قرآن په
تالوت تېروله بلكي د ده يارانو هم په دې سنت عمل
كاوو ،او په هماغه آيت كي لولو چي اوس ئې درته عفو
وكړه او دا اجازه ئې دركړه چي په دې كي تخفيف وكړئ
او هومره تالوت وكړئ چي درته آسانه وي ،كه په لومړني
آيت كي خطاب عام نه وى او ټول مخاطبين ئې نه احتوى
كولى نو بايد په شلم آيت كي د جمعي د صيغې (فتاب
عليكم) په ځاى د مفرد صيغه (فتاب عليك) او (فاقرءوا)
په ځاى (فاقرأ) راغلي وى.
څلور لومړني آيتونه د قيام الليل په اړه الندي
مطالب هم زموږ مخي ته ږدي:
الف :د شپې پاڅه ،له لږ برخي پرته ئې په ويښه،
لمونځ او د قرآن په تالوت تېره كړه ،داسي نه چي ټوله
شپه دي څادر پر ځان غوړولى او په خوب ئې تېره كړې ،د
اوږدو اوږدو خوبونو دور تېر شوى ،نور نو له ځان
جوړوني د غفلت ،او د ټولني د جرياناتو په اړه د بې
اعتنائي مرحله پاى ته رسېدلې ،له خوبه پاڅه ،مال
وتړه.
ب :د شپې نيمايي دي د قيام الليل لپاره وټاكه،
كولى شې چي كله څه پرې زيات كړې او كله څه ترې كم.
ج :قرآن په پوره فصاحت ،وضاحت او په بشپړ تأمل او
دقت تالوت كوه ،ستا د قيام الليل تر ټولو مهمه برخه
په تأمل او دقت سره د قرآن تالوت دئ.
 :1په دې آيت كي موږ ته ويل شوي چي د (قيام الليل)
گټه څه ده ،ولي تاسو ته د دې سپارښتنه شوې چي د شپې
يوه برخه د لمانځه او تالوت لپاره مختص كړئ؛ وايي :د
دې سپارښتني موخه دا ده چي په دې سره ته په قول ثقيل
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(درنه وينا) د پوهېدو جوگه كېږې ،كوم دراك استعداد
او حساس ذهن چي د ثقيل قول ،درنې وينا او ژور كالم په
پېچلو ،پراخو او ظريفو ابعادو د ښه او دقيق پوهېدا
لپاره ضروري دئ ،هغه د همدې قيام الليل په ترڅ كي په
انسان كي وده كوي .له (قول ثقيل) مراد قرآن مجيد دئ
چي د آيتونو محتوى او مفهوم ئې لوړ او ژور ،وعدې ئې
گراني ،انسان ته چي كوم مسئوليتونه سپاري هغه ډېر
ستر ستر او درانه ،عمل پرې گران او د لوړ همت او عزم
غوښتونكى ،د قرآن له القاء مراد يا دا دئ چي خطاب
متوجه رسول هللا ﹽ ته دئ او هغه ته ويل شوي چي په قيام
الليل او د قرآن تالوت سره به د قرآن د نورو درنو
درنو برخو ترالسه كولو ته الزيات چمتو شې ،دا درنې
برخي به ډېر ژر پر تا نازلي كړو ،او يا ئې مراد دا
دئ چي د شپې په زړه كي د قرآن په تالوت سره به ته د
قرآن د آيتونو په ژورو او پراخو معانيو او مفاهيمو ال
ښه پوه شې ،د قرآن د اسرارو دروازې به ستا پر مخ
پرانيستى شي.
 -3د (ناشئة) لپاره دوه ترجمې او د همدغو ترجمو له
مخي د دې آيت لپاره دوه تفسيرونه مومو:
الف :ځينو (ناشئة) په مصدري معنى اخيستې او آيت ئې
داسي ترجمه كړى :دا د شپې پاڅېدا سخته ده (د نفس)
ترپښو الندي كولو په سبب ،او ښه محكمه ده د وينا كولو
لپاره .يعني د شپې له خوبه راپاڅېدا گران كار دئ ،په
نفس پښه اېښودل او د مشقت منلو ته ئې د تيارولو
مترادف ده ،او د قرآن د ويلو لپاره مناسب وخت دئ.
ب :خو نورو (ناشئة) په خپلي اصلي معنى( ،اسم
فاعل) نيولې ،او د دوى له نظره د آيت ترجمه او تفسير
داسي دئ :بې شكه چي تر پښو الندي كولو كي د شپې
پاڅېدونكى مضبوط وي او په وينا كي تكړه .يعني د شپې
پاڅېدونكى د خبرو مغز ته د رسېدو او په ټولو اړخونو
ئې د ښه پوهېدو لپاره جوگه وي او د خپل ما في الضمير
په بيانولو كي ښه تكړه وي.
دا دوهم تعبير په دوه دليله دقيق او غوره دئ:
 د (ناشئة) اصلي معنى په كي مراعات شوې .دا سمه نه
ده چي هسي او له كوم دليل او مجبوريت پرته د لفظ
اصلي معنى پرېږدو او محتمل غير اصلي معنى ئې

182پلوشې
د قرآن
المزمل

اختياركړو.
 د دې لفظ مصدري معنى د دې آيت واضح او روښانه
مفهوم نه شي افاده كولى ،چا چي دا معنى غوره كړې د
آيت د واضح مطلب په بيانولو كي له اشكال سره مخامخ
شوي او په تكلف سره توانېدلي چي د فهم وړ تعبير
وړاندي كړى شي ،خو دوهمه توجيه هم واضح ده او هم دا
آيت له مخكنيو مطالبو سره همغږى كوي.
ً) په ارتباط هم د مخكني اختالف رأى له
َطْـأ
د (اشد و
كبله څو تفسيرونه مومو:
 قيام الليل گران كار دئ ،د انسان په نفس گران
تمامېږي ،د انسان نفس مهاروي او انسان ته د دې مجال
وركوي چي خپل هوس تر پښو الندي كړي .دا خبري په خپل
خپل ځاى كي سمي دي خو د دې آيت الفاظ دا مفاهيم نه
افاده كوي ،مگر په ډېر تكلف سره او د الفاظو د اصلي
معنى په ځاى د غيراصلي معانيو راوړلو سره.
 د شپي پاڅېدونكى انسان كولى شي د خبرو مغز ته
ورسېږي او په ټولو اړخونو ئې ښه وپوهېږي ،ذهن ئې
حساس شي ،ځيركتيا ئې په برخه شي ،او په ژورو خبرو د
پوهېدو جوگه شي او د خپل ما في الضمير په بيانولو كي
ښه تكړه شي .يعني كه څوك غواړي د قرآن په دې باعظمته
كتاب پوه شي ،د شپې له پلوه دي د هغه تالوت ته مال
وتړي ،او كه څوك غواړي د خپل ذهن او فكر خبري په
اغېزمنه بڼه كي نورو ته انتقال كړي نو د شپې له پلوه
دي هغه ترتيب كړي.
كه دا آيت له مخكي او وروسته آيتونو سره په گډه
وڅېړو نو په واضح توگه پوهېدى شو چي دوهم تعبير دقيق
دئ ،دا ځكه چي په مخكني آيت كي د (ثقيل قول) د القاء
خبره شوې او دا آيت وايي چي ولي شپه د قرآن د تالوت
لپاره وړ او مناسب ده ،څه مزيت لري او څنگه په دې
اړه ستا مرسته كولى شي چي په درنو خبرو پوه شې؟ او د
ورځي په نسبت څه امتياز لري؟ په شپه كي كولى شې په
ثقيل قول ښه پوه شې ،په ټولو ابعادو ئې احاطه وكړې
او ژورو برخو ته ئې ورسېږې ،او بيا د خپلو انتباهاتو
د بيان لپاره مناسب ،جامع او ښكلي الفاظ پيدا كړې.
كه په قيام الليل او د شپې له لوري د قرآن په تالوت
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عادت شوې نو د قرآن په اسرارو او رموزو د پوهېدو
دروازې به دي په مخكي پرانيستل شي ،له قرآن خپل دقيق
انتباهات به په مضبوطه توگه خپل ذهن ته سپارې او د
دغو ژورو انتباهاتو ښه او تكړه وياند به شې.
قيام الليل څو امتيازات لري:
الف :فضاء ئې آرامه او خاموشه ،ټول په خوب ويده،
سكوت هري خوا ته سيورى غوړولى ،نه مزاحم غږ چي ستا
حواس مصروف كړي ،نه جالبي صحنې ځان درښيي چي سترگي
دي جلب او ذهن دي مشغول كړي ،حواس دي فارغ او د ذهني
تمركز مناسب فرصت درته ميسر ،دماغي ستړيا دي رفع او
د تفكر لپاره مستعد او چمتو ،د ورځي په دوران كي د
انسان دماغ سخت مصروف وي ،هغه بې شمېره غږونه چي په
فضاء كي خواره دي په مسلسل توگه او حتى پرته له دې
چي انسان ورته متوجه وي ،اوري ،تجزيه كوي ئې ،خطرناك
له ناخطرناكه بېلوي ،ډول ډول صحنې او مناظر د سترگو
له الري ويني ،دقيق انځور ئې ،له لوړو ژورو او رنگونو
سره په خپلي حافظې كي ساتي ،د غذا په هضمولو او د
وجود سلول سلول ته د ضروري توكو د رسولو په كار كي
مصروف وي ،ټول حواس ئې فعال وي او دماغ ئې مشغول كړى
وي ،خو په شپه كي ستا دماغ له ډېرو دغو مصروفيتونو
فارغ او دې ته چمتو وي چي په ژور غور كولو كي ستا
مرسته وكړي.
ب :ستا قيام الليل ستا د اخالص او جديت نښه ده او
ښيي چي ته په خپل كار كي جدي يې ،د مسئوليت احساس
راويښ كړى يې ،خپل مأموريت ته په درنه سترگه گورې ،د
هللا تعالى د راضي كولو په موخه دي د يوه مقدس ،اوږد او
شاق سفر اراده كړې ،د هللا تعالى مرستي ته ځان اړ گڼې،
د شپې په خلوت كي له هغه سره راز او نياز كوې ،د
نيازمندۍ السونه اوچتوې ،له خپل مهربان رب غواړې چي
ستا الرښوونه وكړي ،خپل توفيق او عنايت ستا په برخه
كړي ،ستا اضطراب ،پرېشاني ،تشويشونه او اندېښنې ختمي
كړي ،د سمي الري د پېژندو او په هغې د تلو توفيق
دركړي ،د همدې لپاره دي د قرآن په وړاندي زنگون په
زمكه اېښى او په اسرارو كي ئې د غور لپاره دي د شپې
زړه انتخاب كړى ،چي نه په كي د رياء او ځان ښودني
شائبه شته او نه دي تالوت عادي تالوت ،بلكي تالوت دي
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داسي په اهتمام سره چي د شپې زړه دي ورته غوره كړى
او له خوبه ورته راپاڅېدلى يې ،نرم او گرم بستر دي
ورته پرېښى ،تر ټولو حساس او مناسب وخت دي ورته غوره
كړى .سميع او عليم خداى هم تا ته رانږدې شوى او د
دنيا له نږدې آسمانه درته فرمايي :آيا څوك شته چي
بخښنه وغواړي چي بخښنه ورته وكړم؟ آيا كوم توبه
كوونكى شته چي توبه ئې قبوله كړم؟ آيا كوم دعاء
كوونكى شته چي دعا ئې اجابت كړم؟
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له ابوهريره رضي ع عنه روايت دئ چي رسول ع ل ى ع
وفرمايل :ع تعالى د هري شپې په وروستۍ
ع يه وس
درېيمه برخه كي د دنيا آسمان ته نزول كوي او فرمايي:
څوك راته دعاء كوي چي قبوله ئې كړم؟ او څوك له ما څه
غواړي چي ورئې كړم؟ او څوك له ما مغفرت غواړي چي
بخښنه ورته وكړم؟
 -3دا آيت دوه مطالب افاده كوي:
الف :د دې سورې د نزول په وخت كي رسول هللا ﹽ ډېري
مصروفي ورځي درلودې ،د دعوت لمن خوره شوې وه او هغه
ته ئې زيات مصروفيتونه راپيدا كړي وو.
ب :ورځ داسي وي چي هر انسان په كي په يوه او بل
ډول مصروف وي ،يا ئې الس پښې ،يا ئې زړه او دماغ ،او
يا ئې سترگي او غوږونه مصروف وي ،دا مصروفيتونه ئې
نه پرېږدي چي په ذهني تمركز او پوره غور سره قضايا
وڅېړي او تفكر وكړي.
رسول هللا ﹽ چي څه ته بلنه وركوي هغه ژور تفكر ته
ضرورت لري ،د دې الري الروى بايد خپل لورى په بصيرت،
فراست ،غور او دقت سره غوره كړي ،هر گام بايد په
احتياط او هوښيارۍ سره اوچت كړي ،عمل ئې بايد شعوري
او هدفمن وي ،څوك چي غواړي د رسول هللا ﹽ ملگرتيا وكړي
او د ده په الر روان شي بايد په خپل ژوند كي د تعمق،
تفكر او غور شېبې ولري ،قيام الليل د دغه غور او
تفكر فرصت درته برابروي.
هغه قرآن چي د هللا تعالى په لوري ستا د سفر توښه،
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او د دې الري په لوړو ژورو كي ستا الرښود او ځالنده
مشعل دئ ،تعمق ته ضرورت لري ،څوك چي غواړي د دې
ځالنده مشعل حامل او د هغه په رڼا كي د هللا تعالى په
لوري حركت وكړي بايد تر ټولو مناسب فرصت (د شپې زړه)
د هغه د دقيق او ژور تالوت لپاره انتخاب كړي .ورځني
مصروفيتونه انسان نه پرېږدي چي په ثقيل قول سم او
ً پوه شي.
دقيقا
 -8خو دا ورځني مصروفيتونه بايد د دې باعث نه شي چي
خداى هېر كړې ،كه د ورځي له پلوه په پوره تعمق او
تدبر سره د قرآن د تالوت مناسب فرصت نه مومې او د شپې
فارغي شېبې دي د دې لپاره غوره كړې ،د ورځي په اږدو
كي د مصروفيتونو ترڅنگ هللا تعالى يادوه او هيڅ شېبه مه
ترې غافله كېږه.
له تبتل (انقطاع او پرېكون) يا مراد دا دئ چي د
شپې په زړه كي خپلي اړيكي له هر څه او هر چا سره
غوڅي كړه او په پوره انهماك او دقت د هللا تعالى په ذكر
او د قرآن په تالوت لگيا شه .او يا ئې مراد دا دئ چي
له بل هر چا طمع او توقع غوڅه كړه ،د هللا تعالى له
درشل پرته هيچا ته طمع او اميد مه ساته ،اتكاء او
اتكال دي بايد يوازي او يوازي په هللا تعالى وي او
انتظار او اميد دي يوازي ده ته.
 -2ستا تبتل بايد د هغه رب په لوري وي چي هم ستا رب
دئ او هم د مشرق او مغرب رب ،هغه چي لمر د ده په
اراده د ورځي راخېژي او د شپې پرېوځي ،شپه او ورځ د
ده په اراده راځي ،په عالم كي هر تحول او بدلون د ده
له لوري دئ ،له ده پرته بل معبود نشته ،بايد دى خپل
وكيل ونيسې او اتكاء او اتكال دي يوازي په ده وي.
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 -11او په هغه څه صبر وكړه چي دوى ئې وايي ،او په
غوره او نېكه توگه ترې بېل شه :11 .او ما او هغه
مكذبين سره پرېږده چي د نعمت خاوندان دي ،او مهلت
ً چي له موږ سره عبرتناك
وركړه لږ :12 .يقينا
عذابونه او دوزخ دئ :16 .او په ستوني كي نښتونكى
خوراك او دردناك عذابونه دي :14 .هغه ورځ چي
غرونه او زمكه به وخوځي او غرونه به د شگو ډېرۍ
ً چي موږ ستاسو په لوري يو
ته ورته شي :11 .يقينا
داسي پيغمبر ولېږو چي پر تاسو به شاهد وي ،همغسي
لكه چي د فرعون په لوري مو يو پيغمبر ولېږو:13 .
او فرعون له دغه پيغمبر عصيان وكړ ،نو موږ په
سختي نيوني سره ونيوو :13 .نو كه كافر شئ له هغي
ورځي به ځان څنگه ساتئ چي واړه زاړه كوي :18 .دا
آسمان پرې دړي وړي كېږي ،وعده ئې ترسره كېدونكې
ً چي دا يو تذكر دئ ،نو چا چي غوښتي
ده :12 .يقينا
وي د هللا په لوري دي (د رسېدو) الر غوره كړي.

124
المزمل
د قرآن پلوشې

 :11د شپې عابد او د ورځي مجاهد شه ،نيمايي شپه په
لمانځه ،دعاء او تالوت كي تېروه ،په خلوت كي او له
خلكو بېل ،او ورځي په مبارزه كي ،د هللا تعالى لوري ته
د خلكو په رابللو كي ،په صبر سره ،او د دښمن
تبليغاتو او مخالفتونو ته په پوره بې اعتنائي سره،
كله چي د خلكو په دعوت او بلني لگيا يې په صبر سره
عمل كوه او كله چي له دوى بېلېږې په غوره توگه ترې
بېلېږه ،د دوى لوري ته د بيا بيا راگرځېدو او د مجدد
دعوت په نيت ترې بېلېږه ،د هغه چا په څېر مه كېږه چي
له خلكو بېلېدل ئې مرور ته ورته وي ،حوصله ئې ختمه
شوې او له خلكو مأيوس شوى وي ،له خپل مخاطب سره داسي
مقاطعه كوي چي نه ئې د بيا دعوت او رابللو عزم او
اراده لري او نه ترې د توافق او ملگرتيا طمع ،نه،
بلكي حكيم او صابر ،ستړيا نه منونكى او هيله من
دعوتگر شه.
 -11په دې آيت كي څو حساس او ظريف ټكي زموږ توجه
جلبوي:
الف :ته بايد دا اندېښنه كامالً پرېږدې او هيڅكله دا
تمنا ونكړې چي ستا او ستا د دعوت مخالفين دي تباه
شي ،ټغر دې ټول او له منځه دي والړ شي ،او په الهي
عذاب دي اخته شي ،دا كار ستا له لوړ شأن سره نه
ښايي ،ستا كار د خلكو دعوت او اصالح ده ،تل بايد د
دوى د اصالح په فكر كي وې ،كه ئې يو ځل مخ واړاوو ،كه
ئې دوه ځلي او كه لس ځلي ،ستا مأموريت او مسئوليت دا
دئ چي خلك به د هللا تعالى لوري ته رابلې ،په پرله پسې
توگه او په صبر او استقامت سره ،د هغو كسانو مجازات
خپل رب ته حواله كړه چي ستا له دعوت سره مخالفت ته
مال تړي ،پرېږده ستا رب په خپله او څنگه چي غواړي دوى
مجازات كړي او مناسبه معامله ورسره وكړي.
ب :په ټولني كي د پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت
مكذبين او مخالفين تل هغه خلك وي چي شتمن دي ،له
حرامو الرو شتمن شوي ،مرفه دي ،د ټولني موجود وضعيت
او حاكم اقتصادي نظام د دوى د رفاه او سوكالۍ او د
نورو د فقر ،لوږي او محروميت شرائط برابركړي ،هغه چي
په ټولني كي هر تحول او بدلون ځان او خپلو ناروا گټو
ته گواښ گڼي ،كه له دعوت سره مخالفت كوي ،كه له زاړه
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او منحط مذهب دفاع كوي او د ټولني د موجود وضعيت
سرسخت حامي او مدافع وي ،دا ټول د دې لپاره وي چي دا
مذهب د دوى په خدمت كي وي ،د عوامو د غولولو او د
مترفينو او مستكبرينو د رفاه او تنعم وسيله وي ،دا
مذهب د ټولني د مترفينو او مستكبرينو په پښو كي د
مستضعفينو قرباني كېدا توجيه كوي ،دې وضعي دوى ته
شتمني او ثروت وركړى ،نو دا ډله به خود هڅه كوي چي
نه دا مذهب بدل شي او نه د اوضعيت.
ج :د دغه ظالم او ستمگر ټولگي دوران پاى ته
رسېدلى ،ډېر ژر به ئې ټغر ټول شي ،لږ صبر وكړه،
پرېږده چي دوى له خپل شوم او محتوم برخليك سره مخامخ
شي.
 :16-12د دنيا عبرتناك عذابونه او د آخرت د دوزخ
كنده زموږ په واك كي ده ،د دنيا او آخرت د عذاب
پرېكړه موږ صادروو ،مطمئن اوسه چي په دنيا كي به ئې
داسي تعذيب كړو چي د نورو لپاره د عبرت باعث شي ،او
په آخرت كي به ئې د اور په كنده كي واچوو ،په دنيا
كي ئې له حرامو الرو ځان ته غوړ ،خوندور او خواږه
خوراكونه برابرول ،اوس به ئې خوراك تريخ ،اغزن،
گنده ،بدبوى او په ستوني كي نښتونكى وي او عذاب به
ئې سخت دردناك.
 -14د دې دردناك اخروي عذاب لړۍ به په هغه ورځ پيل
شي چي زمكه او غرونه به ئې خوځي او داسي به ټوټې
ټوټې شي لكه د شگو ډېرۍ.
 :13-11دوى دي د خپل عبرتناك دنيوي عذاب څرنگوالى د
فرعون د عبرتناك برخليك په هنداره كي وگوري ،هغه ته
هم دغسي پيغمبر ولېږلى شو ،له دې پيغمبر سره ستاسو
مخالفت همغسي دئ لكه له موسى عليه السالم سره د فرعون
مخالفت ،ستاسو د مخالفت پايله به هرو مرو همغسي وي
چي فرعون ورسره مخامخ شو؛ د هللا تعالى سخته نيونه.
دلته رسول هللا ﹽ د شاهد په نامه ياد شوى او معنى ئې
دا ده چي اې قريشو! د ځان او د خپلو كړنو په اړه د
رسول هللا ﹽ قضاوت وروستى قضاوت وگڼئ ،داسي لكه په يوې
محكمې كي د شاهد شهادت ،چي قاضي ئې وروستۍ او
پرېكنده وينا گڼي ،او د هغه له مخي د مجرم په اړه
پرېكړه كوي .د ده انذار او خبردارى جدي وگڼئ ،ستاسو
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د موجوده وضعي او ستاسو د كړو وړو ،افكارو ،عقائدو
او اخالقو په اړه د رسول هللا ﹽ قضاوتونه او څرگندوني
داسي وگڼئ لكه په الهي محكمې كي د شاهد څرگندوني ،كه
ستاسو وينا د ده له وينا سره او ستاسو كړه وړه د ده
له كړنو سره مغايرت درلود ،نو په الهي محكمې كي به
ستاسو د محكوميت او مجازات پرېكړه كېږي.
 :18-13كه مو د كفر او انكار الره غوره كړه او گمان
مو وكړ چي له بد برخليك سره به مخامخ نه شئ او
ً ستاسو ځيني له دنيوي عذاب سره له مخامخ كېدو
احيانا
وړاندي له دنيا والړل ،د آخرت له عذاب به ئې څوك
ً راځي او هومره
ژغوري؟! د هغي ورځي له عذاب چي حتما
هيبتناكه ده چي واړه په كي زاړه كېږي او آسمانونه په
كي دړي وړي كېږي .څنگه به د دغه محتوم الهي وعيد
مخنيوى كوئ؟
دا آيت ښيي چي مشقت او ستونزي د انسان د ژر او له
وخته مخكي زړښت باعث كېږي او وېښتان ئې سپينوي.
هغه ورځ دومره هيبتناكه ده چي آسمان له دې ټول
ستروالي او عظمت سره سره د هغه په وړاندي د مقاومت
تاب او توان نه لري ،ټوټې ټوټې به شي ،نو ته اې
انسانه!! ووايه چي په دې ورځ به ستا حالت څنگه وي؟
 -12بايد وگورو چي دلته په (هذه) سره د دې سورې ټولو
مضامينو ته اشاره شوې ،يا ټول قرآن ته او يا په
قريشو كي د رسول هللا ﹽ بعثت او د فرعون په لوري د موسى
عليه السالم له لېږلو سره د هغه تشبيه ته ،چي په
مخكنيو آيتونو كي ورته گوته نيول شوې؟! د دې لپاره
چي په كار ده ضمير تر ټولو نږدې مرجع ته راجع كړو،
دلته بايد (هذه) دغي قضيې ته راجع كړو ،يعني دا تاسو
ته يوه يادونه ده ،د هللا تعالى له پيغمبر د سرغړاوي او
عصيان يوه تاريخي بېلگه ستاسو مخي ته ږدي ،تر څو په
دې هنداره كي له رسول هللا ﹽ سره د خپل مخالفت پايله
وگورئ ،تاسو په خپل انتخاب كي آزاد يئ ،له رسول هللا ﹽ
سره ملگرتيا كوئ او هللا تعالى ته د رسېدو الر غوره كوئ
كه د فرعون الر غوره كوئ او د ده په برخليك اخته
كېږئ.
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 بې شكه چي ستا رب پوهېږي چي ته هم نږدې دوه-21
 او نيمايي او درېيمه ئې پاڅېږې او،برخي د شپې
 او هللا شپه او ورځ اندازه،ستا د ملگرو يوه ډله هم
 نو، پوه شوى چي هيڅكله ئې نه شئ احاطه كولى،كوي
 نو اوس د قرآن هومره،تاسو ته ئې بخښنه وكړه
 پوه شوى چي،مقدار تالوت كړئ چي درته آسانه وي
 او نور به په زمكه د هللا،ستاسو ځيني به ناروغه وي
 او نور به د هللا په الر،د فضل په لټه كي په سفر وځي
 نو ځكه هومره قرائت وكړئ چي درته،كي جنگېږي
 او هللا ته ښه، زكات وركړئ، او لمونځ وكړئ،آسانه وي

128
المزمل
د قرآن پلوشې

پور په پور وركړئ ،او د ځان لپاره چي د ښېگڼي هر
څه مخكي لېږئ او د هللا په خوا كي ئې بيامومئ ،دا
غوره دئ او د اجر له پلوه ستر ،او له هللا بخښنه
وغواړئ ،بې شكه چي هللا دئ مهربان بخښونكى.
 -21دا آيت چي د دې سورې وروستى او تر ټولو اوږد آيت
دئ څو اساسي مطالب زموږ مخي ته ږدي:
الف :معلومېږي چي دا بېله برخه ده او له لومړۍ
برخي ډېره وروسته نازله شوې ،په لومړۍ برخي كي د
قيام الليل سپارښتنه شوې وه او دلته ويل شوي چي هو؛
تاسو په دې الرښووني عمل وكړ ،كله مو نږدې دوه برخي د
شپې ،كله نيمايي او كله درېيمه برخه په ويښه او قيام
الليل تېروله ،له دې پلوه هم معلومېږي چي دا آيت تر
مخكنۍ برخي ډېر وروسته نازل شوى چي اوږدوالى ئې مدني
سورتونو ته ورته دئ ،د لومړۍ برخي آيتونه لنډ لنډ او
د مكي سورتونو په څېر دي او دا آيت اوږد او مدني
سورتونو ته ورته دئ.
ب :د رسول هللا ﹽ يارانو د سورې په لومړيو آيتونو كي
د قيام الليل په اړه امر ځان ته هم متوجه گڼلى ،د
همدې لپاره دوى هم په قيام الليل كي د رسول هللا ﹽ
ملگرتيا كوله ،او په دې سنت ئې عمل كاوو.
ج :له دې وينا (فتاب عليكم :نو تاسو ئې وبخښلئ)
معلومېږي چي په ابتداء كي د قيام الليل الرښوونه
لزومي او وجوبي او د قرآن هر باايمانه مخاطب ته راجع
وه ،خو اوس او د دې آيت له راتلو وروسته تخفيف په كي
راغى.
د :د دې تخفيف لپاره څو دالئل بيان شوي:
 د دعوت لمن پراخه شوې ،په ليكو كي ځوان ،زوړ ،روغ
او بيمار شته ،د ضعفاوو او بيمارانو شته والى د دې
تقاضا كوي چي په مخكني حكم كي د مقدار او مورد له
اړخه تخفيف راشي ،ځيني ترې مستثنى شي او ځينو ته
راكم او مختصر.
 په مدينه منوره كي ستاسو وضع د مكې په څېر نه ده
چي نه مو آزادانه سفر كولى شو او نه تجارت ،او نه د
حالل رزق په لټه كي له يوې سيمي بلي ته تگ راتگ ،اوس
به ځيني سفرونه كوي ،په دې تخفيف كي د دوى مشكالت هم
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په پام كي نيول شوي.
 اوس به له جنگونو سره مخامخ كېږئ ،ځيني به د هللا په
الر كي جهاد ته وځي او په سنگرونو كي به پاته كېږي،
دوى ته به په قيام الليل عمل كول گران وي ،د دوى
لپاره دا تخفيف راغلى.
ً ښيي چي د سورې
هـ :د قتال او جنگياليو ذكر صريحا
دا برخه په مدينه منوره كي نازله شوې ،د (قتال في
سبيل هللا) په اړه بحث د مدني سورتونو ځانگړتيا او
خصوصيت دئ ،د كالم له فحوى معلومېږي چي دا آيت د قتال
د إذن له راتلو وروسته او په عملي توگه د قتال له
پيل كېدو د مخه نازل شوى.
و :دغو معاذيرو ته په پام سره ،ستاسو د قيام الليل
مقدار ستاسو شرائطو او ظروفو ته او ستاسو خپل انتخاب
ته پرېښودل شوى ،څومره چي درته مقدور او ميسور وي او
درباندي گران نه تمامېږي؛ د قرآن تالوت وكړئ .كه څه
هم د قيام الليل په ارتباط د لمانځه يادونه نه ده
شوې ،او د هغه په ځاى د قرآن تالوت ياد شوى ،خو له
قيام مراد د تهجد لمونځ دئ ،چي دلته د قرائت په نوم
ياد شوى ،او دا يا له دې كبله چي د لمانځه يوه ډېره
مهمه او اساسي برخه د قرآن تالوت دئ ،او يا له دې
كبله چي قيام الليل اصالً د قرآن د تالوت لپاره دئ خو د
لمانځه په حالت كي د هغه تالوت الزيات اغېزمن او د
ثواب ترالسه كولو ذريعه ده.
ز :د شپې له لوري د قرآن د تالوت ترڅنگ بايد خپل
پنځه وخته لمونځونه په سمه توگه اداء كړئ ،د خپل مال
زكات وركړئ ،له فرض زكات عالوه هم د خپلو شتمنيو څه
برخه د هللا تعالى په الر كي انفاق كړئ ،دا انفاق كه
ً د
مخلصانه وي ،له رياء او غرض پاك او منزه او مخصوصا
جهاد په چارو كي وي ،نو هللا تعالى ئې په خپلي ذمې د
ً خپل پور اداء
قرض او پور په څېر نيسي او هغه حتما
كوي او څو برابره به ئې بېرته درگرځوي .دا هر څه به
د هللا تعالى په خوا كي بيامومئ.
ح :څه چي مو د هللا تعالى لوري ته لېږلي او هغه ته مو
د حسنه پور په توگه وركړي او د ده په الر كي انفاق
سره مو د ده په خوا كي ساتلي ،همدا ستاسو تر ټولو
غوره مال ،او د ستر اجر ترالسه كولو وسيله ده .دا
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مطلب د يوه روايت په ضمن كي داسي بيان شوى:
له
أيكُم
د َّهللا :قال رسول
قال ع
ْ ماُ
َبُْ
ُ َّهللا صلى هللا عليه وسلمُّ « :
ُ
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إال ذاكَ يا ر
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ُولون
تق
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َ» ،قالوا :ما َ
َ
َ
ْ ماِ
ِ
ِ» .قالوا:
له
ِن
ِ م
ُّ إليه
َحَب
ِ أ
ِه
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ُ وار
إال مال
ل
ج
ر
م
ك
ن
م
ْ ُْ َ ٌُ َّ
َ
ِ
ل
وما
،
م
د
ق
ما
م
ك
د
ح
أ
ل
ما
ما
إن
«
:
ل
قا
؟
هللا
َّ
ِ
َسُول
َ يا ر
َيْف
ك
َّ
َ
َ
ُ
ُ َ ُْ
َ َّ َ
َ» .رواه ابن حبان
ِ ما أخَّر
ِه
ِث
وار
عبد هللا رضي هللا عنه وايي :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفرمايل :په تاسو كي څوك خپل مال د خپل وارث تر مال
غوره گڼي؟ صحابه وو وويل :يا رسول هللا! په موږ كي
هيڅوك داسي نشته چي خپل مال د خپل وارث تر مال پرې
گران نه وي ،وئې فرمايل :ځير شئ چي څه وايئ ،وئې
ويل :يا رسول هللا! له دې پرته په بل څه نه پوهېږو ،وئې
فرمايل :ستاسو هيڅوك داسي نه دئ چي د وارث مال دې تر
َسُول
خپل مال پرې گران نه وي ،وئې ويل :دا څنگه يا ر
َ
َِّهللا! وئې فرمايل :ستاسو د هر يوه خپل مال يوازي همغه
مال دئ چي مخكي ئې لېږلى او د وارث مال ئې هغه دئ چي
راتم كړى ئې دئ.
ط :تل له خپل رب بخښنه وغواړئ ،په هيڅ حالت كي دا
گمان مه كوئ چي كمال مطلوب او لوړ معنوي مقام ته
رسېدلي يئ ،پام چي داسي غلطه انگېرنه مو له مخكي تلو
راتم نه كړي ،په خپل اوسني ځاى مو په ټپه ونه دروي،
خوځښت مو متوقف نه كړي ،د هللا تعالى په لوري تگ او
لوړو لوړو معنوي پوړو ته د رسېدو تكل او هڅه مو ټكنۍ
نه كړي ،په هر حالت او هر مقام كي ،كه هر څومره لوړ
وي ،بايد د قصور او وروسته پاته كېدو احساس وكړئ،
هره شېبه چي پر تا تېرېږي ،كه څه هم دا دي د هللا تعالى
په عبادت كي او حتى په جهاد في سبيل هللا كي تېره كړې،
بايد احساس دي دا وي چي په دې شېبو كي دي تر دې زيات
څه كولى شوى ،د هللا تعالى په لوري دي تر دې زياته
فاصله پلي كولى شوى ،تر دې مزيد لوړ تلى شوى ،دا
احساس به تاسو د مغفرت غوښتني ته هڅوي ،ستا استغفار
په حقيقت كي د دې نښه ده چي په تا كي د مزيد معنوي
ارتقاء ،مزيد ځان روزني ،روحي او اخالقي تربيت عزم
ژوندى او ځواكمن دئ .بخښنه وغواړئ چي ستاسو رب
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مهربان بخښونكى دئ ،نه يوازي دا چي گناهونه بخښي،
بلكي خپل رحمت او پېرزوينه د هغه گنهگار بنده په
برخه كوي چي بخښنه غواړي .د توبه كوونكي بنده په
توبې دومره خوښيږي لكه تاسو چي د داسي يو څه په بيا
موندلو خوښېږئ چي ژوند موورپوري تړلى دئ.
ِ هللا صلى هللا عليه وسلم« ُ:هلل
َسُول
َ ر
ََ :قال
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َسُول
له انس رضي هللا عنه روايت دئ چي ر
ً چي هللا تعالى د خپل بنده په توبه،
وسلم وفرمايل :يقينا
هغه وخت چي ده ته توبه كوي ،ستاسو تر هغه چا هم زيات
خوشحاله كېږي چي په يوې بېديا كي په خپلي سورلۍ سور
وو ،خو ترې وركه شوه ،خوراك او څښاك ئې هم پرې بار
وو ،نو مأيوس او ناهيلى شو ،يوې وني ته راغى ،په
سيوري كي ئې ډډه ولگوله ،له خپلي سورلۍ په قطعي توگه
نااميده شوى ،دى په همدې حالت كي وو چي سترگي ئې
وغړولې ،سورلۍ ئې خوا ته والړه ،تر واگي ئې ونيوله،
بيا ئې له ډېري خوشحالۍ وويل :بارئ ربه! ته مي بنده
او زه دي رب يم!! له ډېري خوشحالۍ ئې خبره غلطه كړه.

212
المزمل
د قرآن پلوشې

216پلوشې
د قرآن
المدثر

بسم هللا الرحمن الرحيم

المدثر
د سورې معرفي:
د دې سورې نوم المدثر (د خوب څادر پر ځان
غوړوونكى) دئ ،چي له لومړي آيت اخيستل شوى12 ،
ِّر ته
دث
مَّ
آيتونه لري ،د لومړيو اوو آيتونو فواصل ئې ُ
ورته وزن لري ،د اتم ناقور او د نهم او لسم ئې د
عسير او يسير هموزنه صيغې ،له يولسمه تر اولسم پوري
وحيدا ته ورته وزن ،له اتلسمه تر اوه دېرشمه پوري
َر ته ورته اوزان ،كه اته دېرشم له نه دېرشم سره
قدٍ
ٌ
او دوه څلوېښتم له دري څلوېښتم سره يو ځاى ولوستى شي
نو له اته دېرشمه تر نه څلوېښتمه پوري به د ټولو
آيتونو فواصل يمين او يقين ته ورته هموزنه صيغې شي،
د پاته اوه آيتونو فواصل د مستنفره په څېر وزن لري.
له  61آيت پرته ټوله سوره په مكه مكرمه كي او په دوو
مرحلو كي نازله شوې ،اوه لومړي آيتونه ئې د بعثت په
لومړيو كي او نور ئې په هغي مرحلې كي نازل شوي چي د
قريشو سردارانو د رسول هللا ﹽ په خالف شديد تبليغات پيل
كړي ،هغه ته ساحر وايي او قرآن د ده خپله وينا گڼي.
د سورې په سر كي رسول هللا ﹽ ته د (مدثر) په نامه
خطاب شوى او ورته ويل شوي:
الف :د خوب وخت تېر شوى ،پاڅه او خلكو ته د روان
وضعيت له بدو پايلو خبردارى وركړه.
ب :خپل رب ستر گڼه ،د ستر رب په لوري بلنه وركړه،
په جگ غږ اعالن كړه چي خداى تر هر ستر ستر دئ ،او
يوازي دى ستر دئ ،پام چي په خپل مأموريت او دندي
(قيام او انذار) كي د ضعف او ناتوانۍ احساس ونكړې ،د
مأموريت دروندوالى او ستروالى يا د دښمن كبر او لويي
او غولوونكى ظاهر ئې په تا كي وېره راوالړه نه كړي ،د
هللا تعالى په ستروالي ستا باور بايد تا ډاډه او مطمئن
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كړي ،نه د ضعف احساس وكړې او نه د وېري او خوف ،په
خپل ستر رب اتكاء او اتكال سره خپل قيام او انذار ته
ادامه وركړه.
ج :جامه دي پاكه ساته ،مه پرېږده چي په پاكه لمنه
دي د گناه داغ كښېني ،سپينه جامه دي داغجنه شي ،څوك
چي د نورو د اصالح لپاره مال تړي ،د ټولني د اصالح
لپاره (قيام) كوي او د گناه له بدو او خطرناكو پايلو
خلكو ته خبردارى وركوي ،بايد له گناهونو په لريوالي
كي د ټولو لپاره قدوه او اسوه وي ،د پاك لمنۍ بېلگه،
لمن ئې له داغونو پاكه.
د :رجز ،تذبذب او زړه نازړه كېدا پرېږده ،راسخ عزم
سره مبارزې ته دوام وركړه ،متين او مصمم ،استوار او
ثابت قدم اوسه.
هـ :پام چي د مبارزې اوږدوالى او طوالني كېدا دي
مأيوس او ستومانه نه كړي ،داسي نه چي د هللا تعالى په
لوري د خلكو مسلسل بلنه او د دوى منفي ځواب د دې
باعث شي چي ووايې :نور نو بس ده ،ډېري هلي ځلي مي
وكړې نتيجه ئې ورنكړه ،نور نو له دې خلكو د خير طمع
نه شي كېدى ،د اصالح انتظار ئې عبث دئ ،په كار ده خپل
دعوت متوقف كړم او د مبارزې دا لړۍ قطع كړم!! نه؛
هيڅكله داسي مه كوه ،دعوت او مبارزه دي مه قطع كوه،
مه خپل كار ډېر گڼه او مه ئې په نيمايي الري كي د
پرېښودو پرېكړه كوه.
و :د خپل رب لپاره صابر او ثابت قدم اوسه ،ستا صبر
بايد په هللا تعالى ستا له ايمانه خړوبه شي او په دې
باور او اعتقاد والړ وي چي (مبارزه) دي يو الهي
مأموريت دئ ،په دې پوري هيڅ اړه نه لري چي د خلكو
عكس العمل څه دئ ،مثبت كه منفي ،نه ئې د مخاطب منفي
ځواب منتفي كولى شي او نه ئې مثبت ځواب پاى ته رسولى
شي.
د سورې په دوهمي برخي كي بحث د قيامت له سختي او
هيبتناكي ورځي پيل كېږي او وايي چي په دې ورځ به په
شپېلۍ كي پو شي ،هيبتناكه ورځ به وي ،د كافرانو
لپاره ډېره سخته ،په دې پسي متصل د هغه چا حالت د
حيرانتيا وړ گڼي چي هللا تعالى په خپله ،يوازي او د بل
له گدون پرته پيدا كړ ،نه يوازي دا چي د بل له
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اشتراك پرته ئې پيدا كړى ،بلكي پرېمانه مال ئې
وركړى ،مطيع او د ده خدمت ته چمتو زامن ئې وركړي ،په
زړه پوري شرائط او امكانات ئې ورته برابر كړي ،خو دى
پرې اكتفاء نه كوي ،مزيد او مزيد غواړي ،دا په داسي
حال كي چي د الهي آيتونو په وړاندي له سختي دښمنۍ ډك
چلن كوي ،نو خود به هللا تعالى ده ته خپل نعمتونه نه
بلكي عذاب به ئې زياتوي ،په زياتېدونكي نقمت او مشقت
به ئې اخته كوي ،دى همغه دئ چي د حق په مقابله كي ئې
تدبيرونه سنجول ،هري خوا ته به ئې سترگي رغړولې چي
تر ټولو خطرناكه او اغېزمنه وسيله په الس ورشي ،د حق
مخه پرې ونيولى شي ،خلك پرې وغولولى شي ،هغه چي د
رسول هللا ﹽ مخالفت ته ئې مال تړلې وه ،او د قرآن په اړه
به ئې ويل :دا له جادو پرته بل څه نه دئ ،له مخكنيو
نقل شوى ،هغه چي د هللا تعالى دې باعظمت كتاب ته ئې په
داسي سپكه سترگه وكتل ،جادو ئې وگاڼو ،د انسان كالم
ئې وشمېرو ،ژر به ئې د سقر كندي كي وغورځوو ،هغه
كنده چي نه څه پرېږدي او نه ئې خوشي كوي ،څېرې تكي
توري كوي ،د عذاب د مالئكو نولس ډلي پرې گمارل شوې،
چي هره ډله به ئې په ځانگړې توگه دوزخيان تعذيبوي،
او دا بيان د دې لپاره دئ چي اهل كتاب يقين وكړي او
د مؤمنانو ايمان الهم مضبوط شي ،اهل كتاب او مؤمنان
بايد په دې كي شك ونكړي ،او دا د دې لپاره هم دئ چي
منافقان او د بيمارو زړونو خاوندان او كافران ووايي:
په دې مثالونو سره خداى څه ويل غواړي؟ هو؛ د هللا تعالى
سنت همداسي دئ چي د هر حقيقت په وړاندي خلك په دوو
ډلو وېشل كېږي ،ځيني پرې ايمان راوړي او مني ئې او
ځيني ترې انكار كوي ،د چا د الرښووني سبب شي او د چا
د مزيد ضاللت موجب ،د بيمارو زړونو خاوندان وايي:
خداى د عذاب د فرشتو د شمېر په بيانولو سره څه ويل
غواړي؟ دوى نه پوهېږي چي د هللا تعالى د لښكرو شمېر له
حد او حصر بهر دئ ،له هللا تعالى پرته هيڅوك پرې نه
پوهېږي ،د زمكي او آسمانونو هر څه د هللا تعالى لښكري
دي ،دا خو يوه يادونه ده ،ستاسو لپاره يو پند ،ولي د
دغي ورځي له رارسېدو انكار كوئ؟ ولي هغه محال گڼئ؟
مگر ستاسو د اقناع لپاره دا سپوږمۍ او بدلېدا
رابدلېدا ئې كافي نه ده؟ دغه چي د شپې په راتلو سره
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راڅرگنده شي او په تلو سره ئې له سترگو پټه ،مگر نه
گورئ چي شپه پاى مومي او ورځ ئې ځاى نيسي ،دغسي به د
دې دنيا دوران هم د شپې په څېر پاى ته رسي ،دغسي به
قيامت هم د ورځي په څېر راڅرگند شي ،او هغه ستره
پېښه به رامنځته شي ،هغه ورځ چي هر څوك به د خپلو
كړنو په گرو كي وي ،ښه عمل به ئې غوره مقام ته رسوي
او بد عمل به ئې بد مكان ته ،اصحاب اليمين به جنت ته
درومي ،له مجرمينو به پوښتي :څه شي دوزخ ته ورسولئ؟
په ځواب كي به ئې وايي :موږ خو لمونځ كوونكي نه وو،
مسكينانو ته مو يوه گوله مړۍ هم نه وركوله ،د بې
هدفو او چټي خلكو په څنگ كي په خوشو لوبو مشغول وو
او تر هغه مو له يوم الدين انكار كاوو چي مرگ مو
راورسېدو!! نو ځكه به په دغه ورځ د هيڅ شفاعت كوونكي
شفاعت گټه ورونه رسوي ،د ټېكي ځاى به ئې د چا د
شفاعت او سپارښتني له مخي نه؛ بلكي د دوى د عملونو
له مخي ټاكل كېږي .دا ولي دوى له دې تذكر او نصيحت
ډډه كوي ،تښتي ،عجيبه تېښته؛ له زمري د صحرائي خره
تېښتي ته ورته! دوى ته دا تذكر او نصيحت كافي نه دئ،
غبرگون ئې دې ته ورته دئ لكه چي هر يو ئې غواړي د هللا
تعالى له لوري بېل كتاب پرې نازل شي ،په اصل كي دوى
نه په آخرت باور لري او نه وېره ترې لري او دا قرآن
هم د دې لپاره نه دئ راغلى چي دوى خامخا ايمان ته اړ
كړي ،دا خو يوازي تذكر او نصيحت دئ ،انتخاب د دوى په
الس كي دئ ،خوښه ئې چي د ايمان او هدايت الر غوره كوي
او كه د كفر او نفاق الر ،هللا تعالى همداسي غوښتي چي
انسان په خپل انتخاب كي آزاد پرېږدي ،الهي سنن ثابت
او تغيير نه منونكي دي ،څوك چي د دغو الهي سننو له
مخي شقي او بد بخت وي په هيڅ پند او نصيحت سره ئې
څوك نه شي هدايت كولى .د سورې په پاى كي ويل شوي:
يوازي هللا تعالى د دې وړ دئ چي ترې وېره ولرئ او بخښنه
ترې وغواړئ.
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 -1اې د خوب څادر په ځان راكښونكيه -2 .پاڅه او
خبردارى وركړه -6 .او خپل رب ستر گڼه -4 .او جامه
دي پاكه ساته -1 .او تزلزل پرېږده -3 .او مه (ئې)
غوڅوه زيات (ئې) گڼونكى -3 .او خپل رب ته صبر
كوه.
 :1په دې مبارك آيت كي رسول هللا ﹽ ته د مدثر (د خوب
څادر په ځان راكښونكى) په نامه خطاب شوى ،په دې خطاب
سره هغه ته ويل شوي چي نور نو د خوبونو وخت تېر شوى،
د ويښېدو ،پاڅېدو او قيام وخت رارسېدلى ،له دې
وروسته به د ټولني د روان حالت په اړه بې اعتنائي نه
كوې ،په ناخوالو به سترگي نه پټوې ،داسي نه چي د
مسئوليت احساس ونكړې ،انزوا غوره وگڼې او بې تفاوته
پاته شې!!
 :2د قيام او پاڅون وخت دئ ،مه پرېږده چي دا وضع
دوام وكړي ،او ټولنه له تباهۍ سره مخامخ كړي ،مخي ته
ئې ودرېږه ،د ټولني په دردناك حالت اعتراض وكړه ،او
د بدلون لپاره ئې مال وتړه ،خلكو ته د كفر او شرك له
بدو او خطرناكو پايلو او د ټولني د موجوده حالت له
وخيمو عواقبو خبردارى وركړه .د پيغمبرانو عليهم
السالم د دندو كومه برخه چي ډېره درنه ده ،له ډېرو
مخالفتونو سره ئې مخامخ كوي ،د ډېر صبر او لوى عزم
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او همت غوښتنه كوي همدا انذار او خبردارى وركول دي،
خلكو ته ويل چي دا نظام ظالمانه دئ ،بايد رانسكور
شي ،ستاسو فردي او اجتماعي حالت بدي پايلي لري بايد
بدل شي ،دا وضعيت به تاسو له بد او خطرناك عاقبت سره
مخامخ كړي بايد ټغر ئې ټول كړئ ،ستاسو سياسي مشران
ظالمان دي ،ستاسو مذهبي مشران ټگماران دي ،ستاسو
عقيده خرابه ،ستاسو اخالق بد ،ستاسو مذهب له خرافاتو
ډك دئ ،په ظلم اعتراض ،د فساد مقابله ،په خرافاتو
نيوكي او له پايلو ئې خلكو ته خبردارى وركول؛
پيغمبران عليهم السالم له مخالفتونو سره مخامخ كړي.
څوك چي دا كار نه كوي ،يوازي خلكو ته زېري وركوي،
فضائل ورته ښيي ،د آرام اوسېدو ،له سياست ځان لري
ساتلو خبري ورته كوي؛ طبيعي ده چي له مخالفتونو سره
به نه مخامخ كېږي ،خو دا دعوتگران د پيغمبرانو عليهم
السالم په الره روان نه دي او د انذار دندي ته ئې شا
كړې.
 :6د خپل رب په عظمت او ستروالي دي باور ټينگ وساته،
تل ئې په عظمت اعتراف كوه ،خپل ستر رب ځان ته كافي
گڼه ،پام كوه چي د دښمن غولوونكى او ډاروونكى ظاهر
په تا كي رعب ،وېره او واهمه راوالړه نه كړي ،د زر او
زور خاوندانو په وړاندي د ضعف احساس مه كوه!! په ستر
رب ستا ايمان او باور كافي دئ چي ته د حق هر دښمن،
كه هر څومره ځواكمن وي او په وسلو سمبال ،حقير ،ضعيف
او كمزورى وگڼې ،او هر ستر كار آسان وگڼې.
 :4د دې آيت دوه ترجمې شوې:
 جامه دي پاكه كړه.
 جامه دي پاكه ساته.
لومړۍ ترجمه اشكال لري ،د دې معنى دا راوځي چي
داغجنه لمنه دي پاكه كړه ،د رسول هللا ﹽ په شأن كي دا
خبره نامناسبه او ناسمه ده .دوهمه ترجمه دقيقه ده او
معنى ئې دا چي مه پرېږده د گناه ناولي داغونه دي
سپينه لمن داغجنه كړي ،مه پرېږده چي كوم تور داغ دي
په سپينه لمن كښېني ،تا خو په ټولني كي د خور فساد
په خالف مال تړلې او خلك د ظلم ،فساد او گناه له بدو
پايلو وېروې ،بايد خپل لوړ او پاكيزه شخصيت تل صاف
او شفاف وساتې او له گناهونو لري.
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 :1د دې آيت هم دوه ژباړي شوې:
 ځينو رجز د رجس يعني ناپاكي په معنى اخيستى او
ويلي ئې دي :له ناپاكۍ ډډه وكړه او ځان ترې لري
ساته.
 خو نورو رجز په خپلي اصلي معنى اخيستى ،اصلي معنى
ئې تذبذب او تزلزل دئ او آيت ئې داسي ترجمه كړى:
تذبذب او اضطراب پرېږده ،هيڅكله شيطان ته دا موقع مه
وركوه چي تا زړه نا زړه كړي ،له راسخ عزم او كلك هوډ
سره ميدان ته راووځه ،ثابت قدم اوسه ،په ډاډه زړه
مبارزې ته دوام وركړه ،هيڅ حالت بايد په تا كي
واهمه ،تزلزل ،او تشويش راوالړ نه كړي.
دوهمه ژباړه دقيقه ده او لومړۍ ناسمه.
 :3د دې آيت په اړه په تفسيرونو كي گڼ شمېر تعبيرونه
گورو چي دوه ئې د يادولو وړ دي:
 له چا سره داسي احسان مه كوه چي تر هغه د زيات څه
ترالسه كولو طمع كوې.
 دعوت دي مه غوڅوه او نيمگړى ئې مه پرېږده ،له دې
احساس سره چي ډېر ئې گڼې ،او وايې :نور نو بس دئ،
ډېري هلي ځلي مي وكړې؛ نتيجه ئې ورنكړه ،نور نو له
دې خلكو د خير طمع نه شي كېدى ،د اصالح انتظار ئې عبث
دئ ،په كار ده خپل دعوت متوقف كړم او د مبارزې دا
لړۍ قطع كړم!! پام چي د مبارزې اوږدوالى او طوالني
كېدا دي مأيوس او ستومانه نه كړي ،داسي نه چي د هللا
تعالى په لوري د خلكو مسلسل بلنه او د دوى منفي ځواب
تا مأيوس كړي ،هيڅكله داسي مه كوه ،دعوت او مبارزه
دي مه قطع كوه ،مه خپل كار ډېر گڼه او مه ئې په
نيمايي الري كي د پرېښودو پرېكړه كوه .خپل كار زيات
گڼل ،نتيجه ئې ناڅيزه شمېرل ،او له همدې كبله خپله
مبارزه ناتمامه او نيمگړې پرېښودل يوه اشتباه ده،
پام كوه چي د دې اشتباه مرتكب نه شې.
 :3ستا دعوت او مبارزه يو الهي مأموريت دئ ،د دې
الهي مأموريت په ترسره كولو كي صابر او ثابت قدم
اوسه ،ستا صبر او استقامت دي د هللا تعالى لپاره وي ،د
خلكو له غبرگون سره ئې مه تړه ،داسي نه چي كه دوى
ستا دعوت ته مثبت ځواب وايو خپل كار جاري وساتې او
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كه ئې نه مانو نو الس ترې واخلې او مأيوس شې او صبر
له السه وركړې.
د دغو آيتونو د ترجمې او تفسير په اړه د څو ټكيو
يادول مفيد گڼم:
لومړۍ الرښوونه په لومړي آيت كي د خوبونو د پرېښودو
او د پاڅون او انذار غوښتنه كوي او وروستۍ ئې په اوم
آيت كي د صبر او استقامت سپارښتنه .په دې جامع
الرښوونو كي دا لومړۍ او وروستۍ الرښووني ښيي چي نور
ئې هم له قيام او انذار سره تړاو لري او د دغه ستر
جهادي مأموريت بېلي بېلي برخي توضيح كوي .ټول آيتونه
بايد د دغي اساسي موضوع په ارتباط او د هغې په رڼا
كي تفسير شي ،نه د مستقلو آيتونو په توگه او له اصلي
موضوع سره له ارتباط پرته.
چا چي په پنځم آيت كي د (رجز) لفظ د رجس (پليتي او
ناپاكي) په معنى اخيستى څو اشتباهات ئې كړي :لومړۍ
دا چي د رجز اصلي معنى ئې له پامه غورځولې ،اصلي
معنى ئې ناپاكي نه بلكي تزلزل او اضطراب ده .دوهمه
دا چي كه رجز د ناپاكۍ په معنى ونيول شي نو پنځم آيت
د څلورم تكرار جوړېږي ،او د كالم بالغت ته تاوان رسوي.
او درېيمه دا چي رجز ئې په داسي معنى اخيستى چي د
رسول هللا ﹽ په اړه هيڅ مصداق نه لري ،دوى دا د بت
لمانځني په معنى اخيستى ،حال دا چي رسول هللا ﹽ تر بعثت
مخكي هم له بتانو بې زار او ترې متنفر وو .دا خبره د
ده له شأن ډېره لري ده ،له بعثت وروسته او په
لومړنيو الرښوونو كي به دا خبره څنگه رسول هللا ﹽ ته شوې
وي چي د بتانو له پليتي ځان لري كړه!! مگر دى بتانو
ته نږدې وو ،چي ورته وويل شي :ترې لري شه!! د رجز
اصلي معنى اضطراب ده ،او دا په دعوت پوري تړلې موضوع
ده ،او هر دعوتگر بايد متوجه كړى شي چي ځان ترې
وساتي.
چا چي شپږم آيت داسي ترجمه كړى( :داسي احسان مه
كوه چي ترې زيات ئې غواړې) ،تعبير ئې په څو دالئلو
ضعيف او كمزورى دئ :د ال تمنن اصلي معنى ئې نه ده
رااخيستې ،اصلي معنى ئې مه غوڅوه ده ،او په دې معنى
د قرآن په څو ځايونو كي راغلى دئ ،لكه د التين په
سوره كي چي ويل شوي :لهم اجر غيرممنون :دوى ته نه
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 دې ته ئې پام نه دئ كړى چي دا.غوڅېدونكى اجر دئ
الرښوونه د داسي الرښود كالم په ضمن كي راغلې چي په سر
 قيام او انذار غوښتنه كوي او په پاى كي،كي د ويښېدو
 او د بحث اصلي موضوع ئې،د صبر او استقامت سپارښتنه
 نه د منت او احسان، مبارزه او مقتضيات ئې ده،دعوت
 دې ته هم نه دي متوجه شوي چي منت په،په څېر مسائل
 خو د، قبيح عمل دئ، كه لږ وي او كه ډېر،هر صورت كي
دوى په تعبير كي يوازي هغه منت قبيح گڼل شوى چي له
 او دا موضوع چي د وړې هديې.ډېري غوښتني سره توأم وي
او واړه احسان په مقابل كي د لويي هديې او لوى احسان
طمع مه كوه؛ داسي موضوع نه ده چي رسول هللا ﹽ ته په
ً د داسي الرښووني
لومړنيو الرښوونو كي ذكر شي او مخصوصا
.په ضمن كي چي دى قيام او پاڅون ته رابلي

   
   
   




   






   























    
     




  
    
    
  
 نو دا ورځ به-2 . نو كله چي شپېلۍ كي پو شي-8
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وي ،ډېره سخته ورځ -11 .پركافرانو ناآسانه-11 .
ما پرېږده او هغه چي پيدا مي كړ يوازي -12 .او
ورته ومي گرځاوو زياتېدونكى مال -16 .او حاضر
چمتو زامن -14 .او تيار مي كړ ده ته پراخوالى.
 -11بيا طمع كړي چي زيات ئې كړم -13 .نه ؛ داسي
نه ده ،هغه خو دښمن شوى دئ زما د آيتونو -13 .ژر
به ئې واچوو په زياتېدونكي مشقت كي -18 .دى خو
همغه دئ چي فكر او سنجش ئې وكړ -12 .نو مرگ پر
ده چي دا څنگه سنجش ئې وكړ -21 .بيا هم مرگ پر ده
چي څنگه (بد) سنجش ئې وكړ -21 .بيا ئې نظر وكړ.
 -22بيا ئې مخ تريو او تندى گونځي كړ -26 .بيا ئې
شا كړه او ځان ئې ستر وښود -24 .بيا ئې وويل :دا
خو له نقل شوي جادو پرته بل څه نه دئ -21 .دا خو
د انسان له وينا پرته بل څه نه دئ.
 :11-8دا مبارك آيتونه څو مطالب زموږ مخي ته ږدي:
 د قيامت راتگ محال مه گڼئ ،د ناممكن كار په سترگه
ورته مه گورئ ،قيامت به په شپېلۍ كي له يوه پو كېدا
سره پيل شي.
 دا ورځ به د كافرانو لپاره ډېره سخته او د نه
زغملو ورځ وي.
 څوك چي نن د رسول هللا ﹽ او اسالم په ضد تبليغات كوي،
د تبليغاتو په ناقور او سورني كي پو كوي او فتنې
راوالړوي ،بايد پوه شي چي سخته ورځ ئې په مخكي ده،
هغه ورځ به په يوه داسي ناقور كي پو كړى شي چي د
قيامت راتگ به اعالنوي.
 :21-11دا آيتونه د هغه چا په اړه بحث كوي چي د هللا
تعالى له آيتونو سره ئې د دښمنۍ لپاره مال تړلې ،خپل
مال ثروت ،نفوذ او وجاهت له حق سره د دښمنۍ لپاره
كاروي ،تل په دې اندېښنو كي چي څنگه د رسول هللا ﹽ او د
ده د دعوت مقابله وكړي ،څه تبليغات وكړي ،څه تهمت او
افتراء ورپسي وتړي ،خلكو ته څه ووايي چي د ده مخالفت
او دښمنۍ ته ئې وهڅوي!! له ډېر غور او دقت وروسته،
او په بېلو بېلو الرو چارو له فكر كولو وروسته ئې يوې
خوا بلي خوا ته وكتل ،مخ ئې تريو او تندى ئې گونځي
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كړ ،ژوره كينه ئې په څېرې كي راڅرگنده شوه ،حق ورته
معلوم وو خو ډډه ئې ترې كوله ،په ډېر تكبر او غرور
سره ئې وويل :دا قرآن چي پيغمبر عليه السالم ورته
بلنه وركوي ،له جادو پرته بل څه نه شي كېدى ،مگر نه
گورئ چي په ولس كي ئې اختالفات راوالړ كړي ،پالر ئې له
زوى او ورور ئې له ورور بېل كړى!! دا د كوډو او جادو
داسي كتاب دئ چي د مخكنيو كوډگرو له كتابونو اقتباس
شوى ،دا ستاسو په څېر د يوه انسان كالم دئ ،نه الهي
كالم او پيغام ،يوه انسان له ځانه جوړ كړى او خداى ته
ئې منسوب كړى!! وليد بن مغيره د قريشو ستر او مخور
مشر او په ټولو اجتماعي قضاياوو كي د دوى مرجع يو له
هغو كسانو دئ چي د پيغمبر عليه السالم او قرآن مجيد
په اړه ئې دا خبري كړې وې ،د قريشو د مشرانو په هغي
غونډي كي چي په (دارالندوة) كي جوړه شوې وه او مقصد
ئې په هغو الرو چارو غور كول وو چي بايد د رسول هللا ﹽ
په خالف ئې غوره كړي ،ده برخه والو ته ويلي وو :خپلي
خبري مو د دې سړي (رسول هللا ﹽ) په اړه يوه كړئ ،د خلكو
پوښتنو ته په گډه يو ځواب وركړئ ،ووايئ چي د ده په
اړه به خلكو ته څه وايو؟ ځينو وويل :ښه به وي چي د
شاعر نوم وركړو ،وليد تندى تريو كړ او وئې ويل :عربو
شعرونه ډېر اورېدلي ،د ده خبري له شعر سره هيڅ شباهت
نه لري ،نورو وويل چي د كاهن په نامه به ئې ياد كړو،
وئې ويل :څوك چي د ده خوا ته والړ شي ،خبري به ئې د
كاهنانو په څېر ونه مومي ،نورو وويل :ښه ده چي لېونى
ئې وگڼو ،هغه وويل :څوك چي له ده سره مخامخ شي د
جنون او لېونتوب نښه به ئې په خبرو او حركاتو كي ونه
گوري ،نورو وويل :وبه وايو چي جادوگر دئ ،هغه وويل:
ساحر په كومه معنى؟ ځواب ئې وركړ :هغه چي په خلكو كي
اختالفات او دښمني راوالړوي ،دوستان سره بېلوي ،ده
وويل :هو دى جادوگر دئ او همدا كار كوي!!
د دې آيتونو شرح او تفصيل داسي دئ:
الف :د  11آيت په اړه د مفسرينو ترمنځ دوه د پام
وړ رأيي مومو:
لومړۍ :ما له دغه كس سره يوازي پرېږده ،زه به
يوازي او په خپله د ده چاره كوم.
دوهمه :داسي كس چي ما په خپله او د بل له مرستي او
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اشتراك پرته پيدا كړى ،ما ته پرېږده ،زه به ورسره
حساب كتاب كوم.
دوهمه توجيه په دوه دالئلو غوره او دقيقه ده:
ً) صيغه بايد تر ټولو نږدې ضمير ته چي په
 د (وحيدا
(خلقت) كي مضمر دئ راجع شي ،نه (من) ته چي ترې فاصله
لري ،لومړۍ توجيه مو په هغه صورت كي سمه گڼلى شوى چي
د آيت تركيب داسي وى :ذرنى و من خلقته وحيدا
ً
 ورپسې آيتونه ښيي چي دا كالم د نعمتونو په لړ كي
راغلى او معنى ئې يوازي دا كېدى شي چي ما په خپله
پيدا كړى .يوازي په دې تعبير سره ئې له وروستيو
آيتونو سره يووالى او همغږي تأمين كېږي.
ب :له 12تر  14آيتونه ځيني نور هغه نعمتونه بيانوي
چي په دغه مغرور دښمن د هللا تعالى له لوري پېرزو شوي:
پراخ او زياتېدونكى مال ،داسي ډېر زامن چي تل ئې
خدمت ته چمتو ول ،كافي امكانات او مساعد شرائط مو
ورپه برخه كړل ،دا ټول الهي نعمتونه ئې كافي ونه
گڼل ،د شكر احساس ئې په كي راوالړ نه كړ ،د الزيات
نعمتونو طمع لري.
ج :تمنا به ئې څنگه ترسره شي ،هللا تعالى به څنگه
نوري پېرزويني پرې كوي ،په داسي حال كي چي الهي
نعمتونو طغيان ته هڅولى ،د هللا تعالى د آيتونو دښمنۍ
ته ئې مال تړلې ،د نعمت په ځاى به نقمت او عذاب ورته
زيات كړي او په زياتېدونكي مشقت به ئې اخته كړي.
د :له  18تر  21آيتونو پوري د هللا تعالى د آيتونو په
اړه د دې معاند انسان د عناد او دښمنۍ څرنگوالى
توضيح شوى؛ لومړى په اندېښنو كي الړ ،داسي حالت ئې
غوره كړ چي ښيي په هغو الرو چارو غور كوي چي وكولى شي
د رسول هللا ﹽ مقابله وكړي ،په دې فكر كوي چي د رسول
هللا ﹽ په اړه څه ووايي چي خلك ئې ومني ،مرگ پر ده او
پر دې غور او فكر ئې ،حقيقت ورته څرگند وو خو غرض،
مرض او كينې نه پرېښودو چي وئې مني ،د رسول هللا ﹽ او
قرآن په حقانيت پوهېدو خو تعصب او تكبر مخالفت ته
هڅولو ،ښه پوهېدو چي نه رسول هللا ﹽ جادوگر دئ او نه
قرآن د انسان كالم ،خو له دې سره سره ئې وويل :دا د
كوډو كتاب دئ ،له مخكنيو كتابونو اخيستل شوى ،دا د
انسان كالم دئ چي خداى ته ئې منسوب كړى!!
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 او څه شي خبر-23 .ً به ئې سقر كي واچوو
 حتما-23
. نه پرېږدي او نه خوشي كوي-28 كړې چي سقر څه دئ؟
. نولس پرې گمارل شوې-61 . د څېرو بدلوونكى-22
 او د دوزخ ساتونكي مو له فرشتو پرته بل څوك-61
 او د دوى شمېر مو د كافرانو له،نه دي گرځولي
 ترڅو اهل،تعذيب پرته د بل څه لپاره نه دئ گرځولى
،كتاب پرې يقين وكړي او د مؤمنانو ايمان زيات كړي
 او تر،او تر څو اهل كتاب او مؤمنان څه شك ونكړي
 هللا:څو د بيمارو زړونو خاوندان او كافران ووايي
تعالى په دې مثال سره څه ويل غواړي؟ همداسي هللا چي
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څوك غواړي بې الري كوي ئې او څوك چي دى ئې غواړي
هدايت كوي ئې ،او ستا درب په لښكرو له ده پرته
هيڅوك نه پوهېږي ،او دا نه ده مگر د انسان لپاره
يوه يادونه.
 :23سقر د دوزخ يوه هولناكه طبقه ده ،دا د هغه چا
لپاره مناسب ځاى دئ چي مغرور او متكبر دئ ،له حق ئې
مخ اړولى ،د الهي دعوت كينه كښ دښمن دئ ،د رسول هللا ﹽ
او د قرآن په اړه ئې قضاوت په دښمنۍ والړ او ظالمانه
قضاوت دئ .د ده له وضعيت سره مناسبه سزا همدا سقر
دئ.
 :22-23پوهېږې چي سقر څه دئ؟ تا ته ئې په څرنگوالي
پوهېدا گرانه ده ،ستا په قاموس كي داسي الفاظ نه
موندل كېږي چي د دې هولناكي كندي څرنگوالى توضيح كړى
شي ،دا د دنيا د اور په څېر نه دئ چي څه په كي
ً ئې سوزوي او په ايرو ئې بدلوي ،دا داسي
ولوېږي فورا
اور دئ چي روح او جسم ،دننه او بهر ،د وجود سلول
سلول ته ځان رسوي ،دوزخيان په خپلي غېږي كي كلك
نيسي ،د تېښتي الر پرې بندوي ،يوه شېبه ئې آرام نه
پرېږدي ،نه په هغه كي مرگ شته او نه ايرې كېدا ،او
نه يوه آرامه شېبه ،مرگ او ژوند سره الس او گرېوان،
ژوند مرگ ته ورته كړي ،څېره تكه توره كړي.
 -61د دوزخ مأمورين نولس ډلي دي ،هره ډله ئې ځانگړې
دنده په غاړه لري او په ځانگړې توگه دوزخيان
تعذيبوي ،لكه څنگه چي گناهونه رنگ رنگ دي ،سزا ئې هم
بېله بېله ،او سزا وركوونكي ئې هم بېل بېل دي ،د
فرشتو بېلي بېلي ډلي به د هري گناه لپاره ټاكلې سزا
وركوي ،لكه څنگه چي د هري گناه په ارتكاب كي د انسان
يو غړى او عضو اساسي ونډه ترسره كوي ،په ځينو كي
السونه ،په ځينو كي زړه ،په ځينو كي سترگي او دماغ
او ...عذابونه هم بايد بېل بېل وي او هر غړي ته بايد
مناسبه او وړ سزا وركړى شي ،په دې آيت كي د نولس
فرشتو ذكر ښيي چي دوزخيانو ته به نولس ډوله عذابونه
وركول كېږي ،دا عذابونه قرآن داسي بيان كړي:
 -1د عذاب يوه ډله به دوزخيان پړمخي دوزخ ته كښوي.
َر *
مسَّ سَق
وقوا
ِمْ ذ
ِه
ُجُوه
َى و
َل
ِ ع
َّار
ِى الن
َ ف
يسْحَبُون
يو
ُ ُ
َ
ْمَ ُ
ْ َ
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القمر48 :
 -2يوه ډله به ئې د تندي له وېښتانو كلك نيسي او
 -6بله به ئې له پښو او په گډه به ئې په دوزخ كي
غورځوي.
دام *
ِى و
َاص
َّو
ِالن
ُ ب
ْخَذ
َيُؤ
اهمْ ف
َ ب
مون
مجْر
َف
ْر
يع
ُ اْ
َاألَْقَ
ُ
ِس َ
ِيم ُ
ُِ
لُ
الرحمن41 :
 -4يوه ډله به ئې پر مخ مخ وهي.
 -1او بله پر شا شا.
َ و
بون
ْر
يض
ِكَة
مالئ
ُوا
َر
َف
َ ك
ِين
الذ
َف
َو
يت
ِذ
َى إ
تر
لو
و
ْ اْ
َّى َّ
ْ َ
ََ
ُ َ
ْ َ
همْ
ُِ
ُجُ َ
لَ
وهُ
َ
ِ *
ِيق
لحَر
ا
اب
ذ
ع
ا
و
وق
ذ
و
م
ه
ار
ب
د
أ
و
َ َْ َُ ْ َُ ُ ْ ََ َ ْ
االنفال11 :
 -3بله ډله به د دوى غاړو ته غړوندي وراچوي.
ِم…
ِه
َاق
ْن
َع
أ
ِي
ف
ْالَل
األَغ
لئ
ُو
َأ
و
َْ
ُ
ِكَ
الرعد1 :
 :3ځيني به د دوى السونو او پښو ته ولچك او زولنې
وراچوي.
ٍ
ِ
*
َاد
ْف
األَص
ِى
ف
ن
ِي
ن
ر
ق
م
ذ
ئ
م
و
ي
ن
ِي
م
ر
ج
م
ل
ا
َى
تر
و
ََ
ُّ ََّ َ
ْ ُ ِْ َ
َ َْ
ابراهيم42 :
 -8بله ډله به دوى د دوزخ له ستنو سره په داسي اوږدو
اوږدو زنځيرونو تړي چي اوږدوالى به ئې اويا گزه وي.
ٍ
*
وه
َاسْل
ف
َاعا
ِر
ذ
ُون
سَبْع
ها
ْع
َر
ذ
َة
ِل
ْس
ِل
س
ِي
ف
ث
ً
َ
ُمَّ
َُ
ُكُ ُ
الحاقه66 :
 -2بله ډله به ئې په سر سر په گرزونو وهي.
ِيد*
حَد
ِن
م
ِع
َام
مق
و
ََ
ْ
َّ
همْ
ُ
لُ
الحج22 :
 -11ځيني به په دوى باندي د زخمونو د نو خوراك خوري.
ِينٍ *
ِسْل
ْ غ
ِن
ِالَّ م
ٌ إ
َام
َالَ طَع
ٌ * و
ِيم
َا حَم
هن
ليَو
له
َل
ف
ُ اْ
َيْسَ َ
ْمَ َ
ها ُ
الحاقه63-61 :
 -12ځيني به په دوى بوى ناكي او تودې اوبه څښي.
مآٍ
ِيد*
َد
ص
ء
ِن
م
َى
يسْق
و
َّ
َُ
ابراهيم13 :
 -14-16ځيني به د قطران جامه وراغوندي چي توري ،بد
بوى ،غوړي او ژر سوزېدونكې به وي .او ځيني به د دوى
مخونه وروريتوي.
*
َّار
الن
و
ْشَى
تغ
و
ِر
َقط
من
هم
ِيل
َاب
سَر
ََ
َانٍ
همْ
ُجُ َ
ِّ
ُ
وهُ
ُُ
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ابراهيم42 :
 -11ځيني نور به د اور جامې وراغوندي او
 -13ځيني به ځوښ اوبه پر سر ورتويوي.
ق
و
ف
ِن
م
ب
ص
ي
ر
ا
ن
ِيَاب
همْ ث
َت
ْ ُقطِّع
ُوا
َر
َف
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ِين
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ف
َ َّ
ْ َ
َْ ِ
من َّ ِ ُ َُّ
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لُ
الحج12 :
ِيمُ *
لحَم
ِه
ءوس
ر
ِمُ اْ
ُُ
 -13ځيني به د دوى سوزېدلي پوستكي وربدلوي ترڅو عذاب
ښه احساس كړي.
وقوا
ِيَذ
ها ل
َيْر
ً غ
ُودا
اهمْ جُل
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ُود
ْ جُل
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*
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َ
النساء13 :
 -18يوه ډله به د هغو سرو او سپينو زرو په سكو د دوى
تندى ،اړخ او شا داغي چي په دنيا كي ئې كنز كړې وي.
م
ه
ُكْو
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التوبة61 :
 -12او ځيني به د هغو ستنو اور ورو ورو زياتوي چي
دوزخيان به په كي ساتل كېږي او پر سر به ئې برغولي
اېښي وي.
*
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َ ُ
االسراء23 :
 -61-61دلته څو خبرو ته خاص پام وكړئ:
 په  61آيت كي ويل شوي چي په دوزخ باندي نولس ټاكل
شوې ،او په  61آيت كي د دې وضاحت شوى چي د دوزخ
ساتونكي مالئكي دي او د آيت په وروستۍ برخي كي ويل
شوي چي د فرشتو شمېر له هللا تعالى پرته هيچا ته معلوم
نه دئ ،او د دې معنى دا ده چي له نولس مراد د بې
شمېره مالئكو نولس ټولگي دي.
 بيا ويل شوي چي د فرشتو دا لوى شمېر د كافرانو د
تعذيب لپاره دئ ،يعني د دوزخ ساتونكي مو ځكه په
دومره لوى شمېر كي او په نولس ټولگيو كي ټاكلي چي
كافران ښه تعذيب كړي.
 بيا دا خبره شوې چي د دې وينا په اړه به د خلكو
غبرگون څلور ډوله وي:
 -1اهل كتاب به پرې يقين كوي ،ځكه دوى په خپلو
كتابونو كي هم دا خبري مومي.
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 -2د مؤمنانو ايمان پرې مضبوطېږي .دا ځكه چي د هر
نوي حقيقت په پوهېدو سره د مؤمنانو ايمان زياتېږي.
 :4-6د بيمارو زړونو خاوندان منافقين او بې ايمانه
كافران د داسي آيتونو په مقصد له پوهېدو عاجز وي ،نه
پوهېږي چي په دې كي څه پيغام او څه خبردارى پروت دئ.
دوى به وايي :هللا تعالى په دې وينا سره څه ويل غواړي؟
 او په پاى كي ويل شوي چي په دې سره د هللا تعالى له
ثابت سنت سره سم ځيني هدايت كېږي او ځيني بې الري
كېږي ،او دا په داسي حال كي چي دا كتاب په اصل كي د
ټولو انسانانو لپاره له پند پرته بل څه نه دئ.
د  61آيت په اړه څو ټكي په پام كي وساتئ.
الف :د آيت اوږدوالى مدني آيتونو ته ورته دئ ،د
آيت په متن كي اهل كتاب او د بيمارو زړونو خاوندانو
(منافقينو) ته اشاره شوې او تاسو ته معلومه ده چي د
دې دواړو ډلو په اړه بحث د مدني سورتونو ځانگړتيا
ده ،يوازي په هغو آيتونو كي دا بحث موندلى شو چي په
مدينه كي نازل شوي وي .د همدې لپاره په پوره ډاډ سره
ويلى شو چي دا آيت په مدينه منوره كي نازل شوى.
ب :دا آيت د مخكني آيت د شرحي په مقام كي راغلى چي
له تسعة عشر مراد څه دئ؟ وايي چي دا د دوزخ ساتونكې
فرشتې دي ،چي شمېر ئې له هللا تعالى پرته هيچا ته معلوم
نه دئ.
ج :په دې اړه چي د دوى شمېر مو د كافرانو لپاره
فتنه گرځولې؛ دوه تعبيرونه مخي ته راځي :لومړى ئې دا
چي فتنه د عذاب په معنى ده او مقصد ئې دا دئ چي د
فرشتو دا شمېر ډلي مو د كافرانو د زيات تعذيب لپاره
ټاكلې .چي همدا دقيق او سم تعبير دئ ،ځكه چي د قرآن
په ډېرو ځايونو كي فتنه د عذاب په معنى راغلې ،او
دوهم تعبير دا دئ چي د دې عدد په بيانولو سره غواړو
كافران وآزمويو ،دا تعبير ناسم او مبهم دئ.
د :د دې حقائقو د بيانولو موخه او هدف دا دئ چي
خلكو ته پند وركړى شي ،نه دا چي د فرشتو شمېر وښودى
شي ،په شمېر ئې له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي.
هـ :دې ته مو هم پام وي چي دا آيت له مخكني ډېر
وروسته نازل شوى ،مخكي له دې چي دا آيت نازل شي ،د
مخكني آيت په اړه ډېري پوښتني راوالړي شوې ،كافرانو
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او منافقينو ويلي چي د دې عدد معنى څه ده؟ دا خو يوه
مبهمه خبره ده چي په دوزخ مو نولس گمارلې ،كه دا
يوازي 12مالئكي وي نو دوى به دا لوى شمېر دوزخيان
څنگه ساتي ،تر چا به ورسېږي؟ د دوى په ځواب كي ويل
شوي چي دا د بې شمېره فرشتو نولس ټولگي دي.




   









   




 
 -62داسي نه ده ،قسم په سپوږمۍ -66 .او په شپې چي
ترشا شي -64 .او په سباوون چي روڼ شي -61 .بې شكه
چي دا يوه له سترو (پېښو) ده -63 .انسان ته
خبردارى وركوونكى -63 .ستاسو هغه چا ته چي غواړي
مخكي والړ شي يا وروسته پاته شي.
 :61-62دلته په دريو شيانو لوړه شوې :په سپوږمۍ ،په
شپې چي ترشا شي ،او په سباوون چي روڼ شي ،او بيا ويل
شوي چي دا يوه لويه پېښه ده .تر دې د مخه چي د
قسمونو او ځواب په اړه ئې څه ووايو؛ بايد دا واضح شي
چي په ځواب كي كومي پېښي ته اشاره شوې او د (ها)
ضمير څه ته راجع دئ؟ او دا له كومو سترو سترو څيزونو
دئ؟
كه قسمونو او له قسمونو مخكي آيتونو ته لږ ځير شو
نو د دواړو پوښتنو ځوابونه په آسانۍ سره موندلى شو؛
په قسمونو كي دريو سترو څيزونو ته اشاره شوې:
سپوږمۍ ،د شپې بېرته گرځېدو او د سباوون راختو ته،
له اتم آيت د قيامت په اړه بحث پيل شوى ،خو مخكي له
دې چي بحث پاى ته ورسېږي؛ د هغه چا په اړه خبره شوې
چي مال ،ثروت او قدرت مغرور كړى او له رسول هللا ﹽ او د
ده له دعوت سره ئې دښمنۍ ته هڅولى ،دروغجنو تبليغاتو
ته ئې مال تړلې او د مخالفت او مقابلې د بېلو بېلو
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اغېزمنو او مؤثرو الرو په لټه كي دئ ،دا بحث له يولسم
آيت پيل شوى او تر  61آيت پوري ئې دوام كړى او بيا
له  62آيت وروسته د قيامت په اړه ناتمام بحث بېرته
پيل شوى او د پورتنيو قسمونو په ترڅ كي د قيامت د
اثبات دالئل وړاندي شوي .د ځواب په ترڅ كي د قيامت
ورځ د دغو سترو سترو پېښو په څېر يوه بله ستره پېښه
گڼل شوې ،د سپوږمۍ د رابره كېدو په څېر او د شپې
بېرته گرځېدو او د سباوون د راختو په څېر .په دې
قسمونو سره قرآن خپل مخاطب ته وايي :ته ولي د قيامت
له ورځي انكار كوې او راتگ ئې محال گڼې؟ مگر ستا د
اقناع لپاره د سپوږمۍ رابره كېدل ،له مختلفو پړاوونو
تېرېدل ،له سترگو پټېدل او بيا راڅرگندېدل كافي نه
دي؟ مگر همدا تا ته نه وايي چي له يوه حال بل ته
اوښتل يو عام الهي سنت دئ ،د يوه حالت پاى د بل حالت
پيل دئ ،مگر ته نه گورې چي د شپې پاى د ورځي پيل وي،
همدا راز چي شپه پاى مومي؛ دا نړۍ به پاى مومي ،خو د
دې نړۍ پاى د بلي نړۍ پيل دئ ،ته هسي بې موجبه او بې
دليله دا نړۍ ثابته او تغيير نه منونكې گڼې او گمان
كوې چي دا حالت به د تل لپاره دوام كوي!! او ستا دا
گمان هم غلط دئ چي كه دا عالم ختم شو نو په دې سره
هر څه پاى مومي ،نه بيا ژوندون شته او نه بله دنيا!!
ستا دا باور داسي دئ لكه چي څوك ووايي :د سپوږمۍ او
لمر غروب د دوى د عمر پاى دئ ،له دې شپې وروسته به
بله ورځ نه وي او له دې ورځي وروسته به بله شپه نه
وي ،خو گورې چي تياره شپه خپل ځاى روڼ سباوون ته
پرېږدي او سپوږمۍ له پټېدو وروسته بيا رابره شي .د
انشقاق په سوره كي هم دې ته ورته ،شفق ،د شپې راتگ
او د سپوږمۍ بشپړه كېدل د قيامت د راتلو او
بياژوندون لپاره د دليل په څېر وړاندي شوي.
ځينو مفسرينو په (انها الحدئ الكبر) كي د (ها)
ضمير( ،سقر) ته راجع كړى او ځينو نورو (جنود) ته ،خو
دا نه يوازي ضعيف توجيهات دي بلكي د قسمونو او ځواب
ترمنځ ژور او عميق ارتباط په كي له پامه غورځول شوى،
د دوى توجيه داسي ده لكه چي څوك ووايي :په سپوږمۍ
لوړه كوم چي دوزخ شته ،د شپې په بېرته گرځېدو او د
سباوون په بياراختو لوړه كوم چي د هللا لښكري بې شمېره
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دي!! داسي توجيه نه د قرآن كافر مخاطب ته قناعت
وركولى شي او نه ورته د فهم وړ ده .عجيبه دا ده چي
څنگه دغو محترمو مفسرينو د انشقاق په سوره كي د همدې
قسمونو واضح او څرگند تفسير له پامه غورځولى ،هلته
همدا قسمونه د قيامت او بياژوندون لپاره د دليلونو
په توگه وړاندي شوي او ويل شوي چي د شپې ورځي تگ
راتگ ،د سپوږمۍ طلوع او غروب ،او سترېدل او وړېدل،
پټېدل او څرگندېدل ئې دا ښيي چي دا نړۍ د مسلسل او
مستمر تحول او بدلون صحنه ده ،هر څه له يوه حالت بل
حالت ته درومي ،په هيڅ مقطع او هيڅ نقطه كي توقف او
سكون نه شئ موندلى ،د بيا ژوندون منكرين هسي او بې
ځايه ،مرگ ته د سكون او توقف او د بدلون د پاى په
سترگه گوري ،دا انگېرنه له هغه څه سره ټكر او تصادم
كوي چي د نړۍ له مشاهدې ئې ترالسه كوو .د دې غلطي او
بې بنسټي انگېرني د اثبات لپاره هيڅ دليل ،د دې ټولي
پراخي نړۍ له هيڅ گوټ نه شو وړاندي كولى.
 :63-63د قيامت يادونه د ټولو انسانانو لپاره تذكر
او پند دئ ،د هغه لپاره هم چي غواړي د هللا تعالى په
لوري مخكي والړ شي ،د معنوي ارتقاء په لوري گړندي او
مضبوط گامونه واخلي او د مزيد مخكي تگ اراده لري ،او
د هغو لپاره هم چي شا ته پاته كېږي ،د خپل رب په
لوري له مخكي تلو ډډه كوي او د مخكي تگ همت نه لري،
دواړو ډلو ته خبردارى وركول كېږي او د گناه او عصيان
له بدو پايلو ئې وېروي.
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 -68هر څوك د هغه څه په گرو كي دئ چي ترالسه كړي
ئې دي -62 .مگر اصحاب اليمين -41 .چي دوى به په
جنتونو كي يو له بله پوښتي -41 :له مجرمينو-42 :
څه څه په سقر كي واچولئ؟  -46وايي به :موږ له
لمونځ كوونكو نه وو -44 ،او مسكين ته مو خوراك نه
وركاوو -41 .د خوشو خلكو په څنگ كي په چټي لوبو
مشغول وو -43 .او انكار به مو كاوو د قيامت له
ورځي :43 .تر هغه چي راورسېدو مرگ مو!!
 :68هر انسان د خپل عمل په گرو كي دئ ،ښه او نېك
اعمال به ئې له ځان سره د جنت غوره ځاى ته بيايي او
بد اعمال به ئې د دوزخ بد ځاى ته له ځان سره وړي،
هغه څه چي د ده برخليك ټاكي او د ده د راتلونكي واگي
او مهار ئې په خپل الس كي نيولى ،د ده له كړنو پرته
بل څه نه دي.
( :62كيڼ السي) چي په دنيا كي (كاږه) روان ول ،او په
چپو كږو الرو سر ،او په الهي محاكمه كي ئې عملپاڼي په
كيڼ الس كي وركړى شوې ،دوى به د خپلو كړنو په منگولو
كي يرغمال وي ،خو (ښى السي) چي په دنيا كي په سمه الر
روان ول ،او په الهي محاكمې كي ئې عملپاڼه په ښي الس
كي وركړى شوې ،دوى به د خپلو كړنو يرغمال نه بلكي
اعمال به ئې د دوى په خدمت كي وي ،د جنت په لوري به
ئې له ځان سره بيايي او د جنت دروازې به د دوى پر مخ
پرانيزي.
 :42-41دوى به په جنت كي په خبرو او يو له بل په
پوښتنو لگيا وي ،له مجرمينو به پوښتي :ولي له دې
برخليك سره مخامخ شوئ ،څه شي او كومو عملونو دې ځاى
ته ورسولئ؟ دلته څو ټكي د غور او توجه وړ دي:
الف :هم به د جنتيانو تر منځ خبري او يو له بله
پوښتني وي او هم د جنتيانو او دوزخيانو ترمنځ.
ب :په دې پوهېږئ چي د يوه عادي مسلمان جنت به
هومره پراخ او ستر وي چي سور به ئې د آسمانونو او
زمكي په اندازه وي .او دوزخ هم دومره ستر او پراخ چي
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ټولو دوزخيانو ته په خپلي غېږ كي ځاى وركولى شي ،د
جنتيانو تر منځ او د دوى او د دوزخيانو تر منځ خبري
آتري داسي وگڼئ لكه نن چي څوك د يوه ستور ليكي له
يوه ډېر لري ستوري د بل ستور ليكي په يوه لري ستوري
كي له چا سره خبري كوي ،له دې معلومېږي چي د
راتلونكي عالم ضوابط به له اوسني عالم ژور توپير
لري ،او د انسان استعدادونه او حواس به هم له اوسني
حالت ډېر توپير لري.
دا داسي وگڼئ لكه څوك چي نن خپل كوم ملگرى زموږ په
شمسي نظام يا ستورليكي كي ولټوي او د سترگو په رپ كي
ئې په يوه لري ستوري كي ومومي!! له دې معلومېږي چي
هلته به د انسان حواس څومره ځواكمن وي!!
خو آيا پوهېږئ چي په داسي خبرو به يو مهال د اسالم
مخالفينو څومره ملنډي وهلې وي او هغه به ئې دروغجني
او د حقيقت خالف او له مبالغو ډكي گڼلې وي؟!! خو دا
دئ نن د افغانستان له يوه لري پراته كلي يو كس د يوه
وړوكي مبايل په مرسته د نړۍ په لري گوټ كي له خپل
دوست سره داسي خبري كوي چي هم ئې غږ اوري او هم ئې
مخ گوري!! دا نن د يوه قوي او ستر تلسكوپ خوا ته
ناست ستور پېژاندى د ستور ليكي په لري اړخ كي يو
ستورى گوري او وايي :دا ستورى زموږ له زمكي په دومره
واټن كي پروت دئ ،حجم ئې زموږ د زمكي په پرتله دومره
ځله زيات دئ!! آيا د قرآن دا وينا داسي نه ده چي د
ساينس د ننني معيارونو له مستوى هم وړاندي ده؟!
( :43-46مجرمين) به د ( اصحاب اليمين) په ځواب كي
وايي :پنځو گناهونو له دې برخليك سره مخامخ كړو:
 :1موږ لمونځ كوونكي نه وو.
 :2مسكين ته مو خوراك نه وركاوو.
 :6له خوشو خلكو سره په چټي لوبو لگيا وو
 :4له يوم الدين مو انكار كاوو.
 :1او دې انكار ته مو تر هغه دوام وركړ چي مرگ مو
راورسېدو!!
يعني نه مو د هللا تعالى عبادت وكړ ،او نه مو پر
مسكين او بې وزلي ترحم او زړه سوى ،د يوه بې هدفه او
الابالي انسان په څېر د نورو بې هدفو او خوشو خلكو په
خوا كي په خوشو لوبو لگيا وو ،له ژوند مو يوه بې
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مقصده ملعبه جوړه كړې وه ،نه يوازي دا چي په آخرت مو
باور نه وو بلكي هغه مو دروغ گاڼو ،تر هغه په
گناهونو كي غرق پاته شوو چي مرگ مو مېلمه شو ،او
زموږ ماشومانه او خوشو لوبو ته ئې د پاى ټكى كېښود.
په دې اوږده موده كي مو نه په خپلو كړنو كي تجديد
نظر وكړ ،او نه مو د (يقين)( ،باور) او (عقيدې) په
نامه څه پېژاندو ،تر هغه چي مرگ راغى ،زموږ سترگي ئې
راپرانيستې ،او (يقين) ئې موږ ته راوپېژاندو.




   
  















   













   
     



 
 -48نو د هيڅ شفاعت كوونكي شفاعت به گټه ورونه
رسوي -42 .نو سره له دې څه پرې شوي چي له دې تذكر
ډډه كوي؟  -11داسي لكه چي ترېدلي صحرائي خره وي،
 -11چي له زمري تښتېدلي -12 .نه ،بلكي هر يو ئې
غواړي چي وركړى شي پرانيستې پاڼي -16 .نه ،داسي
نه ده ،بلكي له آخرته نه وېرېږي -14 .نه ،داسي نه
ده؛ بلكي دا يوه يادونه ده -11 .نو څوك چي غواړي
پند دي ترې واخلي -13 .او پند نه ترې اخلي مگر دا
چي هللا ئې وغواړي ،همدى د وېرېدو وړ دئ او د بخښني
غوښتو وړ.
 :48د چا لمن چي په دغو گناهونو لړل شوې وي د هيڅ
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شفاعت كوونكي شفاعت به گټه ورونه رسوي .نه به ئې له
الهي عذابه وژغورلى شي او نه به ئې عذاب راكم كړى
شي.
دا آيت موږ ته د (شفاعت) حقيقت په ښه توگه توضيح
كوي او وايي:
الف :گمان مه كوه چي شفاعت په هر حالت او هر صورت
كي گټه دررسولى شي.
ب :ته د خپلو كړنو او عملونو په گرو كي يې ،د بل
(شفاعت) به يوازي هغه وخت ښايي گټه درورسوي چي ستا
خپلو عملونو ته د شفاعت وړ گرځولى وې ،او دا وړتيا
ئې تا ته دركړې وي چي هللا تعالىستا په اړه د چا شفاعت
قبول كړي.
ج :بايد متوجه وې چي د (شفاعت قبلېدا) د هللا تعالى
كار دئ نه د شفاعت كوونكي كار ،او هللا تعالى ثابت او
تغيير نه منونكي سنن لري ،د دغو سننو له مخي پرېكړه
كوي چي چا ته د شفاعت اجازه وركړي او د چا په اړه،
كوم شفاعت ومني او كوم شفاعت ته اعتناء ونكړي.
د :نو ته د دې په ځاى چي د چا شفاعت ته زړه ښه
كړې ،هغه د نجات وسيله وگڼې ،او بروسه پرې وكړې
(صالح عمل) د نجات اصلي المل وگڼه او (شفاعت) د صالح
عمل په څنگ كي گټور وگڼه نه په مستقله توگه.
هـ :پام كوه چي په (شفاعت) باندي ستا اعتقاد د دې
باعث نه شي چي بې باكه او جسور شې او دا اعتقاد دي
گناه ته وهڅوي ،بې ځايه طمع او توقع دركي راوالړه نه
كړي ،او د خپلو ايماني مسئوليتونو له اداء كولو دي
غافل نه كړي.
 :11-42له دې ټولو سره سره څه د دې باعث شوي چي له
دې الهي پند او تذكر متنفر او منزجر دي؟ ستا له بلني
تښتي ،تېښته ئې هم د حيرانتيا وړ ،داسي لكه صحرائي
خر چي له زمري تښتي.
 -12يوازي تېښته نه ،بلكي هر يو ئې دا انتظار كوي چي
د هللا تعالى له لوري پرانيستى ليك ورته راشي ،وايي :كه
پر رسول هللا ﹽ كتاب نازل شوى او وحي ورته راغلې ،ولي
پر موږ هر يوه همداسي پاڼي نه نازلېږي ،تر څو چي
همداسي پاڼي راباندي نازل نه شي ايمان نه راوړو او د
قرآن وينا ته اعتناء نه كوو!!
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 -16گمان مه كوئ چي دا خلك به په هغه صورت كي خامخا
ايمان راوړي او له خپلو بدو او كركجنو كړنو به الس
واخلي چي له آسمان داسي پاڼي پرې نازلي شي ،نه ،نه،
دوى بې باكه دي ،د گناه او عصيان له بدو پايلو وېره
نه لري ،له آخرته بې پروا دي ،بايد پوه شې چي بې
باكه او باغي گنهگاران اصالح كېدونكي نه وي.
 :13-14دا آيتونه څو اساسي مطالب زموږ مخي ته ږدي:
الف :قرآن د يادوني او تذكر لپاره نازل شوى ،له
قرآن دا انتظار مه لرئ چي ټول ،ښه او بد ،د هدايت
تږى او له هدايت منزجر او متنفر به دې ته اړ باسي چي
حقائق ومني او په سمه الر روان شي.
ب :څوك چي د هدايت كېدو تلوسه لري ،د هدايت تږى
دئ ،كمال ته د رسېدو په لټه كي دئ ،په حقيقت د
پوهېدو تكل كوي ،حق او حقيقت د ده وركه شوې متاع ده،
دا كس كولى شي له دې الرښود الهي كتاب گټه واخلي او د
هغه په رڼا كي حقيقت وپېژني او خپله الر او وركه متاع
ومومي.
ج :د دوى (غوښتنه) په يوازي توگه كافي نه ده،
داسي گمان مه كوئ چي د حقيقت په موندلو كي يوازي د
انسان عقل او حقيقت ته په رسېدا كي يوازي د ده خپل
هوډ او عزم كافي دئ ،نه؛ د خپل (عقل) او (ارادې)
ترڅنگ (الهي الرښوونو او الهي توفيق) ته ضرورت لري.
د :په دغو دواړو بنسټيزو خبرو بايد همزمان باور
ولرئ -1 :په هغي خبري چي په  14آيت كي په دې مفهوم
راغلې( :څوك چي غواړي نو پند دي ترې واخلي) يعني ته
په خپل انتخاب كي آزاد يې ،د پند اخيستلو پرېكړه به
په خپله كوې ،كولى شې له دوو الرو يوه غوره كړې ،يا
موافقه وكړې يا مخالفت -2 .او په هغي خبري چي د 11
آيت په سر كي په دې مفهوم راغلې( :او پند نه شي
اخيستى مگر دا چي هللا تعالى وغواړي) ،يعني له الهي
توفيق او د ده له إذن او ارادې پرته نه شي كولى څه
وكړي او خپل مقصد ته ورسي.
ځيني د دغو دواړو خبرو په تلفيق كي له مغالطې سره
مخامخ كېږي ،كله (جبر) ته متمايل شي او كله (اختيار)
ته ،او كله قضيه دومره پېچلې كړي چي نه په خپله له
كړكېچ وتلى شي او نه بل د قضيې په حقيقت پوهولى شي
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او نه ئې پوښتنو ته ځواب ويلى شي .حال دا چي قضيه
ډېره ساده او روښانه ده :هللا تعالى انتخاب تا ته پرېښى
او توفيق ئې ځان ته منسوب كړى .كله چي په تا كي د
هدايت تنده او تلوسه راپيدا شي ،ودي غوښتل چي په
حقيقت پوه شې او په سمه الر هدايت شې ،او هللا تعالى ته
ً د
دي رجوع وكړه او مرسته ترې وغواړې ،هغه به حتما
هدايت دروازې ستا په مخ پرانيزي ،توفيق به دركوي او
حقيقت ته په رسېدو كي به دي مرسته كوي .د خپلو
بندگانو د الرښووني په اړه د هللا تعالى سنت دا دئ چي كه
څوك ده ته مخه كړي ،په چا كي حقيقت ته د رسېدو تلوسه
او تنده راپيدا شي ،ترالس ئې نيسي ،خړوبه كوي ئې او د
هدايت دروازې ئې پر مخ پرانيزي( ،يهدى اليه من ينيب)
په چا كي چي انابت وي هللا تعالى ئې د ځان په لوري
هدايت كوي .او چا چي د كفر او نفاق الر غوره كړه او
همدا ئې انتخاب وو ،دى په خپل الس د هدايت دروازې په
خپل مخ تړي او د هللا تعالى له عنايت او توفيق ځان
محروموي.
(د دې موضوع تفصيل د التكوير د سورې د وروستي آيت په
اړوند حاشيې كي مطالعه كولى شئ)
هـ :يوازي هللا تعالى د دې وړ دئ چي ترې وېره ولرئ او
د دې وړ چي ترې بخښنه وغواړئ ،ستاسو وېره بايد يوازي
له هللا تعالى وي او د گناهونو بخښنه غوښتل مو د ده له
درباره.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

القيامة
د سورې معرفي:
د دې مباركي سورې نوم القيامة (قيامت) دئ41،
آيتونه لري ،د شپږو لومړيو آيتونو فواصل ئې قيامه ته
ورته هموزنه صيغې دي ،له اومه تر ديارلسمه پوري بصر
ته ورته هموزنه صيغې ،بيا له څوارلسمه تر پنځه
ويشتمه پوري بصيره ته ورته هموزنه صيغې ،له
شپږويشتمه تر دېرشمه پوري راق او ساق ته ورته صيغې،
او لس وروستي آيتونه ئې صلى او تولى ته ورته صيغې،
ډېر ښكلى غږ ،ښايسته وزن او خوندور مد و جذر لري.
مكي سوره ده ،په متن كي ئې داسي نښي گورو چي ښيي دا
سوره د مكي دور په لومړيو كي او هغه مهال نازله شوې
چي رسول هللا ﹽ ال د وحي په ترالسه كولو كي كافي مهارت او
تجربه نه درلوده ،د وحي ترالسه كولو په وخت كي به ئې
دا اندېښنه وه چي څه ترې پاته يا هېره نه شي ،د همدې
لپاره به ئې له فرشتې د اورېدو په وخت كي ،تر دې د
مخه چي هغه خپل پيغام بشپړ كړي ،ده به له ځان سره
تكرارول.
دا سوره د (قيامت په ورځ) او (مالمتوونكي نفس)
باندي قسمونو سره پيل شوې ،د بحث اصلي موضوع ئې
ً پوهېږئ چي په انسان كي د
(قيامت) ده .په دې حتما
(مالمتوونكي نفس) شته والى د قيامت د اثبات لپاره يو
مضبوط او قوي دليل دئ ،په دې معنى :كه په انسان كي
َكَه او غريزه شته چي په هر بد او كركجن كار كي
مل
دا َ
هغه مالمتوي ،د ده د كړنو په اړه قضاوت كوي او بد
كارونه ئې غندي ،نو آيا هغه ذات چي انسان ئې پيدا
كړى او دا ملكه ئې په ده كي اېښې ،هغه به په همدې
صفت متصف نه وي؟ د انسان د عملونو په اړه به قضاوت
نه كوي او په خپلو بدو كړنو به ئې نه مالمتوي؟! هر
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عقلمن انسان به په دې اعتراف كوي چي د انسان پيدا
ً په دې صفت متصف وي ،ستا
كوونكى خداى به حتما
ً د
مالمتوونكى نفس په دې شهادت وركوي چي ستا رب حتما
ً به د قيامت ورځ راولي او
قضاوت په صفت متصف دئ ،حتما
ستا د عملونو په اړه به قضاوت كوي .په قرآن كي معموالً
د قيامت په څېر د سترو سترو قضاياوو د اثبات لپاره
په ملموس او مشهود شيانو لوړه شوې ،خو دلته په
استثنائي توگه لومړى په (قيامت) او بيا په (نفس
لوامه) لوړه شوې ،په نورو مواردو كي تل د قسمونو
ً ورپسې متصل راځي ،خو
ځواب له قسمونو وروسته او اكثرا
دلته د قسمونو په پاى كي كوم ځواب نه مومو! برعكس
(يوم القيامة) چي د قرآن د اسلوب له مخي بايد د قسم
د ځواب په توگه راغلى وى ،د شاهد او يوه (مسلم
حقيقت) په توگه ذكر شوى ،او قسم په ( نفس لوامه) چي
د (قيامت د اثبات) لپاره دليل او شاهد دئ له ځوابه
وروسته راغلى!!
تعبير داسي دئ :نه ،د قيامت له ورځي ستا انكار
واهي او بې بنسټه دئ ،د قيامت راتگ يو مسلم حقيقت
دئ ،ستا (نفس لوامه) په دې شهادت وركوي چي قيامت به
ً راځي ،او هغه رب چي ستا په وجدان كي ئې
حتما
ً به ستا د عملونو په اړه
مالمتوونكې ملكه اېښې ،حتما
قضاوت كوي ،آيا انسان داسي گمان كوي چي هللا تعالى به
ئې وراسته هډوكي راغونډ نه كړي ،د ده كالبوت به جوړ
نه كړي او بيا به ئې راژوندى نه كړي!! حال دا چي هللا
تعالى نه يوازي د انسان په بيا ژوندون قادر دئ بلكي
كولى شي د گوتو سرونه ئې په مخكنۍ بڼي كي جوړ كړي،
له قيامت د ده د انكار وجه دا نه ده چي د ده عقل ئې
نه شي منلى او يا مقنع دالئل ورته نلري ،په قيامت
باور خو د ده په خټه كي اېښودل شوى ،د ده وجدان په
خپله د قيامت لپاره شاهد دئ ،انكار ئې له جهل او
ناپوهۍ نه دئ راوالړ شوى ،بلكي له دې راوالړ شوى چي د
بيا بيا گناه اراده لري ،د ده مشكل دا دئ چي (هوس)
ئې دې ته اړ كوي چي خپل وجدان تكذيب كړي او له قيامت
انكار وكړي ،مگر نه گورئ چي دى تل د خپل وجدان له
مخالفت او مالمتولو سره سره گناه ته مالتړي ،هوس پرې
غالب شي ،قضاوتونه ئې تل له هوى او هوس خړوبېږي ،نه
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د خپل عقل پرېكړو ته غاړه ږدي او نه د خپل وجدان
قضاوت مني ،هغه له قيامت د انكار لپاره يوازي يو
دليل لري ،او هغه دا چي :قيامت به څه وخت راځي؟ ولي
تر اوسه رانغى؟ كه قيامت رښتيا وى بايد تراوسه واقع
شوى وى!! دې انسان ته چي نه د خپل انكار لپاره كوم
دليل لري او نه د بل دالئل مني ،د هوس بنده دئ ،د خپل
عقل له پرېكړي او د خپل وجدان له قضاوت انكار كوي،
فقط يو ځواب ويلى شو :لږ انتظار وكړه ،عجله مه كوه،
د دې ورځي هولناكي صحنې به په خپلو سترگو وگورې ،له
سترگو به دي پردې لري شي ،سپوږمۍ به تياره شي ،لمر
او سپوږمۍ به يو بل جذب كړي ،په دې ورځ به له قيامت
منكر انسان ،هغه چي د دې حقيقت له منلو تښتېدو،
وايي :ملجأ او مفر چېري دئ؟ چېري او چا ته پناه
يوسم؟! خو د هللا تعالى په وړاندي له ودرېدو پرته به
هيڅ ملجأ او مفر نه شي موندلى .په هر هغه څه به پوه
شي چي په دنيا كي ئې كړي وو ،يا ئې د كولو اراده كړې
وه خو نه وو توانېدلى او فرصت ئې په الس نه وو ورغلى،
يو يو به ئې د سترگو په وړاندي مجسم شي ،په خپله به
پوه شي چي كوم كوم بد عملونه ئې څرگند يا په پټه كړي
او كومي كومي بدي ارادې ئې په زړه كي وې؟!! په خپل
حال ښه پوه ،او د خپل زړه په اسرارو ښه خبر ،كه څه
هم د خپلو بدو عملونو د توجيه او له خپلو پليتو
افكارو او عزائمو د دفاع لپاره دالئل او عذرونه
وړاندي كړي ،دى په خپله ښه پوهېږي چي ولي له قيامت
انكار كوي ،او كوم عمل او اراده ئې هغه له قيامت
انكار او د مكافات او مجازات تكذيب ته هڅولى؟!! دغه
پليته ډله د خپل باطني خبث له كبله د قيامت په اړه د
قرآن مضبوط او محكم دالئل هم نه مني ،هغه قرآن چي
رسول هللا ﹽ به له فرشتې د اورېدو په وخت كي داسي
تراغېز الندي راغى چي ژر ژر به ئې له ځان سره
تكراراوو تر څو ئې ښه حفظ كړي ،څه ترې پاته نه شي،
كوم حرف او لفظ ترې بې ځايه نه شي ،ژر او بشپړ ئې
خلكو ته ورسوي ،د قرآن د جالب او جذاب آيتونو په
اورېدو سره به داسي په وجد راغى او دومره تلوار او
تلوسه به ئې په ده كي راوالړه كړه او د قرآن قوي او
قانع كوونكي استدالل به داسي اغېز پرې وكړ چي فرشتې
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به الخپل پيغام نه وو خالص كړى چي ده به له ځان سره
تكراراوو چي ژر ئې حفظ كړي او ډاډه به شو چي كه له
دې مخكي ځينو خلكو ورسره مخالفت كاوو نو اوس به د
ً له مخالفته الس
قرآن د دې دالئلو په اورېدو سره حتما
اخلي .د ده همدغه تلوار ته په پام سره هللا تعالى ورته
الرښوونه وكړه چي د هېرېدو اندېښنه ئې مه كوه ،د وحي
د اورېدو په وخت كي ژر ژر ژبه پرې مه خوځوه ،ستا رب
د دې ذمه وال دئ چي قرآن به ستا په حافظه كي جمع كوي
او ستا په ژبه به ئې جاري كوي ،نه به ئې په حفظ كي
څه ستونزه لرې او نه به ئې په بيانولو كي ،د اورېدو
په وخت كي ئې له ځان سره مه تكراروه ،تلوار مه كوه،
په دقت سره ئې واوره ،حفظ او بيانول ئې زموږ په ذمه
دي!! گورئ چي د قرآن په اړه د دغو دوو شخصيتونو چلن
كي څومره ژور توپير دئ؟! يو ئې حقيقت تكذيبوي ،نه په
دې سبب چي كوم دليل ورته نلري ،بلكي له دې كبله چي د
(گناه اراده) ئې دې تكذيب ته هڅوي ،او بل ئې داسي د
حقيقت تږى چي د اورېدو په وخت كي ئې دومره تلوار او
عجله لري ،داسي ژر ژر خپله ژبه پرې خوځوي.
هر دليل چي دوى ئې د قيامت د تكذيب او انكار
لپاره جوړوي بې بنسټه دئ ،انكار ئې يوازي يوه وجه
لري :دنيا ئې غوره كړې او د دنيا لپاره له آخرت عمدا
ً
انكار كوي ،د دالئلو نشتوالى د دوى د انكار المل نه دئ
بلكي دنيا پالنه ،د هوس بندگي او د آخرت عمدي انكار
د دې تكذيب باعث او المل دئ.
په دې ورځ به ځيني مخونه خوښ او ځالنده وي ،د خپل
رب په لوري ناظر او كتونكي ،او ځيني څېرې عبوس ،خړي
او مالماتونكي عذاب ته منتظري .گمان مه كوئ چي دنيا
نږدې او ستاسو خوا كي ،او آخرت لري دئ او ستاسو او د
آخرت ترمنځ اوږد واټن ،نه! دا يوه اشتباه ده ،حقيقت
دا دئ چي كله روح حلق ته ورسي او له هر لوري دا غږ
اوچت شي :څوك كولى شي د ده طبيب شي؟ څوك به ئې له
مرگه وژغوري؟!! خو هيڅ ځواب به نه اوري او څوك به دا
توان نه لري چي د مرگ له بيماري ئې وژغوري او د روح
قبضېدا ئې وځنډوي ،يقين ئې راشي چي نور نو د فراق
شېبه ده ،بايد د دنيا له هر څه سره خپلي اړېكي غوڅي
كړي او د هللا تعالى په لوري وخوځېږي ،د درد له شدته به
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خپلي پښې سره تاو كړي ،او د هللا تعالى په لوري به خپل
سفر پيل كړي!! ستا مرگ د آخرت په لوري د سفر پيل دئ،
ولي هغه لري گڼې او اعتناء ورته نه كوې او دنيا نږدې
شمېرې او پرې نښتى يې؟!! خو له دې ټولو دالئلو سره
سره هغه نه آخرت تصديق كړ ،او نه ئې لمونځ وكړ،
برعكس آخرت ئې تكذيب كړ او له لمانځه ئې ډډه وكړه،
په ډېر غرور او تكبر سره خپلي كورنۍ ته وروگرځېدو.
واى واى په تا او په دې حالت چي تا په دنيا كي غوره
كړى!! واى واى په تا او هغه حالت چي په آخرت كي به
ئې لرې!! آيا دې مكذب انسان دا گمان كړى چي مهمل به
پرېښودى شي؟!! آيا گمان كوي چي د ده رب به ئې پرېږدي
چي ومري ،هډوكي ئې وراسته شي ،په زمكه كي تجزيه شي،
په همدې حالت كي به ئې پرېږدي ،بېرته به ئې راژوندى
نه كړي ،محاسبه به ورسره ونكړي؟ آيا داسي كار ورته
گران او محال برېښي؟ او يا هللا تعالى ترې عاجز دئ؟ مگر
دى يو وخت يوه حقيره نطفه نه وو چي په رحم كي لوېدلې
وه ؟! مگر دې ته نه گوري چي يو وخت ځوړندتوكى او
علقه وو؟! مگر دې ته متوجه نه دئ چي خپل رب سم او
موزون پيدا كړ؟! او هللا تعالى له همدې حقيري نطفې د
(نر) او (ښځي) جوړه پيدا كړه؟! آيا د ده لومړنى
پيداكوونكى ذات چي انسان ئې له خاوري ،بيا له نطفې
او بيا له علقې پيدا كړ ،له دې عاجز گڼي چي مړي
راژوندي كړي؟! هر سالم عقل په دې شهادت وركوي چي
داسي پيدايښت تر لومړي پيدايښت ډېر سهل او آسان دئ.
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 -1نه ،زما دي قسم وي د قيامت په ورځي -2 .او نه،
زما دي قسم وي په مالمتوونكي نفس -6 .آيا دا انسان
انگېري چي راغونډ به نه كړو د ده هډوكي؟  -4ولي
نه ،په دې برالسي يو چي برابر ئې كړو د گوتو
سرونه -1 .بلكي دا انسان غواړي چي فجور وكړي ترې
ورمخكي -3 .نو پوښتي :كله به وي د قيامت ورځ؟!
ِ) لوړه
امة
َّو
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ِ) او (الن
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ِ اْ
 :2-1دلته په (َ
َّ َ
ِيََ
شوې ،خو د قسمونو نه وروسته په ټولي سورې كي داسي څه
نه مومو چي د قسمونو ځواب وي .د قرآن په ټولو نورو
سورتونو كي معمول دا ده چي لومړى په څرگند او منل
شوي شي لوړه كېږي ،بيا د قسم ځواب د يوې داسي مسلمي
او انكار نه منونكې دعوى په څېر ذكر كېږي چي همدا
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قسمونه ئې په حقانيت شهادت وركوي ،د دې عامي قاعدې
مطابق بايد لومړى په (نفس لوامة) لوړه شوې وى او بيا
د قيامت راتگ د دې قسم د ځواب په توگه ورپسې راغلى
وى ،خو دلته (يوم القيمة) د داسي يوه حقيقت په توگه
ذكر شوى چي د قرآن هر مخاطب بايد د هغه په اړه شك او
ترديد ونلري او د مسلم او قطعي حقيقت په توگه ئې
ومني او بيا د قيامت د اثبات لپاره په (نفس لوامة)
استناد شوى .دا چي ولي دلته د نورو سورتونو په څېر د
قسم ځواب په څرگنده توگه نه دئ ذكر شوى او ولي د
قرآن د عمومي قاعدې مغاير په داسي څه لوړه شوې چي
څرگند نه دئ؟! په دې پوهېدل لږ غور غواړي .په لږ دقت
سره په دې خبري پوهېدى شو چي د قسمونو ځواب په خپله
په قسمونو كي نغښتى دئ ،او هغه داسي :د انسان په
َكې شاهد يو چي
مل
وجود كي د وجدان په نامه د داسي يوې َ
په هر بد عمل او گناه كي انسان مالمتوي ،د ده بد عمل
غندي ،دا استعداد كسبي نه دئ بلكي د ده په فطرت او
خټه كي اېښودل شوى ،په هر ښه او بد ،صالح او طالح
انسان كي شته ،دا وجداني محاكمه په هرچا كي تل فعاله
وي ،نه يوازي د هرعمل په اړه قضاوت كوي بلكي د
مجازات پرېكړه هم كوي ،مگر نه گورئ چي انسان كله له
يوه غلط كار وروسته خپل مخ په څپېړه وهي ،كله ئې
وجدان دې ته اړ كړي چي محكمې ته رجوع وكړي او په خپل
داسي جرم اعتراف وكړي چي له ده پرته هيڅوك پرې خبر
نه وي ،كله بيا د وجدان له عذاب د نجات لپاره ځان
وژني ته پناه وړي ،وجدان ئې د دې فيصله كوي چي دى د
مرگ وړ دئ ،په خپله ځانته همدا سزا وركوي .په انسان
كي دا (مالمتوونكى نفس) د قيامت د اثبات لپاره قوي
دليل دئ ،دا ځكه چي په انسان كي د قضاوت او محاسبې
دا صفت په دې شهادت وركوي چي د انسان خالق او
پيداكوونكى به هم خامخا په دې صفت متصف وي ،د
(مخلوق) او (مصنوع) هر كمال او نېك صفت ،په (خالق)
او (صانع) كي د همدې صفت په شته والي شهادت وركوي،
ممكنه نه ده چي په مصنوع كي دي داسي كوم غوره صفت وي
چي د ده په صانع كي دي همدا صفت په اتم او اكمل طور
نه وي .نو هغه ذات چي انسان ئې پيدا كړى او په ده كي
َكه ئې وركړې
مل
ئې (مالمتوونكى نفس) اېښى او د وجدان َ
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او هغه ئې داسي جوړ كړى چي د هر بد عمل او هري گناه
په اړه ئې قضاوت كوي ،حتى خپل ځان مالمتوي او مناسبه
ً په دې صفت متصف وي ،حتما
سزا وركوي ،دا ذات به حتما
ً
به د انسان د كړنو په اړه قضاوت كوي ،ستا وجداني
محاكمه په دې خبري شهادت وركوي چي د قيامت ورځ به
هرو مرو راځي او هغه ذات به ستا د عملونو په اړه
قضاوت كوي چي ستا وجدان او مالمتوونكى نفس د ده وديعه
او پېرزوينه ده .كه انسان د هري پېښي او صحنې په اړه
خامخا قضاوت كوي ،يوې ته په بلي ترجيح وركوي ،يوه
تأييدوي ،بله ترديدوي ،دوه كسان د دوو بېال بېلو كړنو
په حال كي گوري ،يوه ته ښه او بل ته بد وايي ،دوه
كسان د جگړي په حالت كي گوري ،يو ظالم او بل مظلوم،
د يوه په نسبت په خپل زړه كي ترحم او زړه سوى
احساسوي ،غواړي د هغه مرسته وكړي ،د بل په نسبت په
خپل زړه كي كركه محسوسوي ،غواړي د هغه مخنيوى وكړي،
ً د مظلوم مرستي ته
كه ئې له وسه پوره وه حتما
راوړاندي كېږي او د ظالم مقابله كوي ،ظالم ته د خپل
ظلم جزاء وركوي .وواياست :په انسان كي دا د قضاوت
استعداد چا اېښى ،دا د مكافات او مجازات تصور چا
وركړى ،دا د ښه او بد د تفكيك او تمييز فهم ئې له
كومه كړى؟ ته څنگه دا منې چي په انسان كي دي دا صفت
وي او د ده پيدا كوونكى ذات دي په دې صفت متصف نه
وي؟ د عقل تقاضا خو دا ده چي د انسان پيداكوونكى او
خالق بايد په اتم او اكمل صورت كي د (قضاوت) او
ً د
مكافات او مجازات په صفت متصف وي ،هغه به حتما
قيامت ورځ راولي ترڅو دا قضاوت ترسره كړي.
د دغي شرحي په پام كي نيولو سره د دې قسمونو مطلب
او په خپلو منځونو كي ئې تړاو ښه څرگندېږي او دا
معلومېږي چي دلته هم د نورو قسمونو په څېر د قرآن
عمومي قاعده مراعات شوې .دلته د قرآن مخاطب ته داسي
ً به
ويل شوي چي :نه ،قيامت يو مسلم حقيقت دئ ،حتما
راځي ،له قيامت ستا انكار خوشى بې بنسټه انكار دئ،
ستا (نفس لوامة) په دې شهادت وركوي چي د قيامت او
ً راځي.
محاكمې او محاسبې ورځ به حتما
وروسته په همدې سلسله كي فرمايي :آيا انسان دا
گمان كوي چي د ده وراسته هډوكي او په خاورو بدل شوي
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اندامونه د بيا راغونډولو نه دي او هللا به بيا د ده
جثه جوړه نه كړي او هغه ته به سا ورنكړي؟!! په داسي
حال كي چي هللا نه يوازي د ده په بيا راژوندي كولو قادر
دئ بلكي په دې هم قادر دئ چي د ده د گوتو د سرونو
ليكي او گاري په خپل مخكني شكل كي بياجوړي كړي .د
قيامت په اړه د انسان د انكار وجه دا نه ده چي هغه
ته كافي او قانع كوونكي دالئل په الس نه دي ورغلي او
يا له دې حقيقت د ده انكار د جهل او ناپوهۍ له كبله
دئ ،داسي نه ده ،برعكس د گناه اراده او په راتلونكي
كي د فجور او بدكارۍ عزم ئې دې ته هڅوي چي له قيامت
ً انكار وكړي .په قيامت باور خو د ده د وجود په
عمدا
خټه كي اېښودل شوى ،د ده وجدان د قيامت او حساب كتاب
يوه څرگنده بېلگه ده ،د ده مشكل له دې راوالړ شوى چي
(هوى او هوس) ئې دې ته اړ كوي چي د خپل (وجدان) او
(عقل) پرېكړه تكذيب كړي ،د ده قضاوتونه له هوس
راخوټېږي ،تل د خپل وجدان د حكم او غوښتني خالف گناه
ته مال تړي .كه دى د خپل هوس فرمان ته غاړه كښېنږدي،
او د گناه د ارتكاب اراده او عزم پرېږدي نو د ده او
قيامت ترمنځ به ټول حجابونه له منځه والړ شي او په
خپل نفس كي به د هغه لپاره شواهد ومومي.
ِمُ) كي د (ال) په اړه د مفسرينو ترمنځ
ُْقس
په (الأ
اختالف شته ،صحيح رأيه دا ده چي په (ال) سره د مخاطب
رأيه او نظر رد شوى ،بيا مكث دئ ،او بيا لوړه شوې ،د
دې تفصيل د البلد د سورې د قسمونو په شرح كي وگورئ.
 :4-6په دې مباركو آيتونو كي د قرآن يو بل علمي
اعجاز زموږ مخي ته راځي :وايي :آيا له قيامت منكر
انسان داسي گمان كوي چي وراسته هډوكي به ئې بيا
راغونډ نه كړو؟ آيا بيا ژوندون ورته محال برېښي؟!!
په دې دي پوه شي چي نه يوازي بيا به ئې ژوندى كړو
بلكي د گوتو د سرونو گاري به ئې هم په مخكنۍ بڼه كي
جوړي كړو؟ تحقيقات ښيي چي د هر انسان د گوتو د سرونو
گاري تر بل فرق لري ،د همدې لپاره اوس پوليسان تر
عكس د گوتو د سرونو نښو ته اهميت وركوي ،له هر متهم
تر هر څه دمخه د گوتو د سرونو نښه اخلي ،د جرم په
ځاى كي د گوتو په نښو پسي گرځي ،او په دې باور دي چي
په دنيا كي د دوو انسانانو د گوتو د سرونو گاري يوه
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بل ته ورته نه دي!!
 :3-1داسي نه ده چي د قيامت منكرين د قيامت د اثبات
لپاره قانع كوونكي دالئل نه مومي او په راتلو كي ئې
ً گرانه برېښي چي د انسان
شك لري ،او دا ورته حقيقتا
وراسته هډوكي دي بيا راغونډ او ژوندي شي ،له قيامت د
دوى د انكار وجه دا نه؛ بلكي دا ده چي د گناه قصد او
هوډ ئې دې ته هڅوي ،دى په راتلونكي كي د گناهونو د
تكرار اراده لري او په آخرت باور ئې له گناه
راگرځوي ،د گناه لپاره له آخرت انكار كوي ،نو په
حقيقت كي دا انكار د ده د عقل حكم نه بلكي د ده د
هوس غوښتنه ده ،عقل ئې په آخرت ايمان ته رابلي خو
هوس ئې د قيامت تكذيب ته ،كه د هوس غوښتنو ته تسليم
نه شي او د گناه اراده پرېږدي ،د ده او د قيامت
ترمنځ به ټول حجابونه لري شي ،هيڅ څه به د ده عقل په
آخرت له باور كولو منع نه كړى شي .دى د قيامت د
تكذيب لپاره يوازي يوه خبره د كولو لپاره لري :هغه
قيامت چي تاسو ئې د راتلو خبردارى راكوئ؛ كله به
راځي؟ ولي تراوسه رانغى؟ كه د قيامت د راتلو دعوى
رښتينې وى بايد تراوسه راغلى وى!! هغه په دې نه
پوهېږي چي هره پېښه په خپل خپل وخت راځي! له خپل وخت
نه مخكي د يوې پېښي د راتلو غوښتنه سفاهت دئ.

   



  






     


  










   
 
 -3نو كله چي سترگي شي رډي رډي -8 .او سپوږمۍ شي
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تكه توره -2 .او يوځاى كړلى شي لمر او سپوږمۍ.
 -11وايي به انسان چي چېري دئ د تېښتي ځاى؟ -11
داسي نه ده ،هيڅ پناه ځى به نه وي -12 .په دې ورځ
به تمځاى ته د تلو الر وي ستا د رب په لوري-16 .
په دې ورځ به انسان خبر كړى شي په هغه څه چي مخكي
ئې لېږلي او شا ته ئې پرېښي -14 .بلكي انسان ښه
سترگه ور دئ په خپل ځان -11 .كه څه هم وړاندي كړي
خپل عذرونه.
 :11-3دا آيتونه څو اساسي مطالب توضيح كوي:
الف :د چا چي خپل غرض او مرض په حقائقو باندي د
اعتراف مانع شي ،په استدالل سره ئې نه شو قانع كولى،
له عمدي انكار ئې نه شو منع كولى ،بايد پرې ئې ږدو
چي حقائق په خپله راشي ،د سترگو مخي ته ئې ودرېږي،
ً ترې
سترگي ئې ورپرانيزي ،څوك چي قيامت نه مني ،عمدا
انكار كوي ،ده ته بايد ووايو :لږ صبر وكړه ،په خپلو
سترگو به ئې وگورې ،يوازي د قيامت هولناكي صحنې كولى
شي د ده سترگي ورپرانيزي.
ب :په دې ورځ به سپوږمى تياره شي ،او د دې معنى
دا ده چي لمر به له ځلېدا ولوېږي ،سپوږمۍ ته به رڼا
نه شي وركولى.
ج :لمر او سپوږمۍ به سره يو ځاى شي ،يعني د لمر
جاذبه به دومره زياته شي چي سپوږمۍ به د زمكي له
جاذبې وشكوي.
د :دا آيتونه د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز وړاندي
كوي ،كوم حقيقت چي په دغو آيتونو كي ورته اشاره شوې
ساينس پوهان د شلمي پېړۍ په پاى كي پرې پوه شول ،له
ژورو او اوږدو څېړنو وروسته دوى ته څرگنده شوه چي د
خاصو عواملو له كبله په ځينو سماوي اجرامو او ستورو
كي داسي تغييرات رامنځته شي چي په نتيجه كي ئې جاذبه
دومره زياته او ځواكمنه شي چي د نور وړانگي ئې ترې
بېلېدى او تښتېدى نه شي ،په اصل كي روڼ وي ،رڼا او
نور ترې وځي خو د قوي جاذبې په سبب ترې جال كېدى نه
شي ،د ستورو دې حالت ته ئې د ( black holeتياره كنده)
نوم وركړى ،دا داسي حالت دئ چي يو ستر ځالنده ستورى
ناڅاپي له سترگو غائب شي ،پرته له دې چي له منځه
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تللى وي ،شته وي خو رڼا ئې نه تر سترگو كېږي ،په لمر
به دغسي حالت راشي ،د جاذبې قوه به ئې ډېره لوړه الړه
شي ،دومره چي له يوې خوا به د نور وړانگي نه ترې
ساطع كېږي او له بلي خوا به سپوږمۍ ځان ته جذب كړي.
كه تاسو نن يوه منصف ستور پوه ته چي له ژورو څېړنو
وروسته د دغو تيارو كندو په حقيقت پوه شوى ،ووايئ:
(قرآن څوارلس پېړۍ مخكي ويلي چي يو وخت به لمر له
ځلېدو ولوېږي ،ورپسې به سپوږمۍ تياره شي او بيا به
ً چي هغه به په ډېر حيرت
ئې لمر ځان ته جذب كړي) يقينا
او ژور تعجب كي لوېږي او په دې به اعتراف كوي چي دا
وړاندوينه د يوه عادي انسان له لوري ممكنه نه ده .دا
هغه ستر حقيقت دئ چي موږ اوس پرې پوه شوي يو .د دې
موضوع تفصيل د تكوير په سوره كي مطالعه كولى شئ.
هـ :څوك چي نن په قيامت له اعتراف تښتي د قيامت په
ورځ به د مخوف او هولناكو صحنو په ليدو سره د مفر په
لټه كي وي ،له هر چا به پوښتي :كومي خوا ته وتښتم؟
چېري پناه يوسم؟
 :12-11خو په دې ورځ به هيڅ پناه ځى نه شي موندلى،
هيڅ د ټېكي ځاى به په نظر نه ورځي ،د هللا تعالى له
درشل پرته به بل مستقر نه وي ،د تېښتي ټولي الري به
تړلې وي ،نه د پناه لپاره كوم ځاى او نه ټېكي لپاره
محل ،هره الر به د هللا تعالى په وړاندي ودرېدو ته منتهي
كېږي ،د ده په لوري به درومي او د ده په وړاندي به
ودرېږي.
:16د قيامت د نه منلو له كبله ئې چي كومه گناه كړې
وه ،او د كومو گناهونو لپاره ئې چي له قيامته انكار
كاوو ،ټول به په خپلي عملپاڼي كي وگوري ،په خپل ژوند
كي ئې چي څه كړي وو ،يا ئې د كولو اراده كړې وه خو
پرې قادر شوى نه وو ،د ټولو دقيق فهرست به خپلي مخي
ته بيامومي.
 :11-14گمان مه كوئ چي يوازي د خپلي عملپاڼي په ليدو
سره به له خپلو كړنو خبر شي ،نه ،بلكي په خپله به
پرې پوهېږي ،په ځان پوه دئ ،له خپلو كړنو ښه خبر دئ،
په خالصو سترگو ئې گناه ته الس اوږد كړى ،د مالمتوونكي
نفس له اعتراض او مالمتولو سره سره ئې گناه كړې ،كوم
معاذير چي دى ئې د خپلو گناهونو د توجيه لپاره
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وړاندي كوي ،واهي او جعلي دي ،په خپله ئې په سست
والي پوهېږي ،ورته وبه ويل شي :كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبا :ستا خپل نفس ستا په سر د حسيب په توگه كافي
دئ.




















  
 -13ژبه دي پرې مه خوځوه ،د دې لپاره چي تلوار
پرې كوې -13 .راغونډول او ويل ئې دي زموږ په ذمه.
 -18نو چي كله ئې لولو د لوستلو متابعت ئې كوه.
 -12بيا ئې بيانول هم زموږ په ذمه دي.
 :12-13ځينو مفسرينو دا څلور آيتونه د معترضه جملو
په توگه نيولي او وايي چي له مخكنيو او وروستنيو
آيتونو سره خاص ارتباط نه لري!! په داسي حال كي چي
له څو اړخونو د دوى ترمنځ ډېر ژور او ظريف ارتباط
شته :په مخكنيو آيتونو كي د هغه چا چلن ته گوته نيول
شوې چي نه يوازي د قيامت په اړه د قرآن وينا او دالئل
نه مني؛ بلكي عمالً او له دې كبله ئې تكذيبوي چي له
گناهونو الس اخيستو ته چمتو نه دئ ،په قيامت باور له
ده دا غوښتنه كوي چي له گناهونو ډډه وكړي خو دى د
گناه په ارتباط د خپل وجدان او مالمتوونكي نفس قضاوت
هم نه مني ،خو د قرآن په اړه د دې مفسد انسان د دغه
ظالمانه چلن په مقابل كي د رسول هللا ﹽ معاملې ته پام
وكړئ او وگورئ چي په دې دواړو كي څومره ژور توپير
دئ ،رسول هللا ﹽ د قرآن د هري نوې برخي په اورېدو سره
داسي په وجد راځي او هڅه كوي چي په تلوار سره ئې زده
او حفظ كړي ،څه ترې پاته نه شي ،هيڅ لفظ ئې هېر نه
كړي ،او دا احساس ورسره راپيدا كېږي چي كه د ده
مخاطبينو تر اوسه د ده هيڅ مخكنۍ خبره نه ده منلې خو
اوس او د دغو آيتونو په اورېدو سره به خامخا ايمان
راوړي ،د خپلو ټولو پوښتنو ځواب به په كي مومي ،بايد
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ژرئې ترالسه كړي او ژر ئې د خپلو مخاطبينو مخي ته
كېږدي .عجله او تلوار ئې دومره چي هللا تعالى ورته د
تلوار نه كولو توصيه كوي او فرمايي :د قرآن د نويو
آيتونو د ترالسه كولو په اړه ډېره عجله مه كوه ،كله
چي ئې د وحي فرشته پر تا لولي ته ئې په تلوار له ځان
سره مه تكراروه ،پرېږده چي فرشته خپل پيغام بشپړ
كړي ،د وحي له القاء فارغ شي ،په تأني او دقت سره ئې
واوره ،د هېرېدو تشويش ئې مه كوه ،موږ د دې ذمه وال
يو چي هغه ستا په حافظې كي خوندي كړو ،ستا په ژبه ئې
جاري كړو او شرح او تفصيل ئې بيان كړو.




  






   



    
 
 -21نه؛ داسي نه ده ،بلكي دنيا خوښوئ -21 .او
آخرت پرېږدئ -22 .ځيني څېرې به په دې ورځ وي تازه
خوښي -26 .د خپل رب په لوري كتونكې -24 .او ځيني
څېرې به په دې ورځ وي خړي -21 .گمان به كوي چي
مالماتونكى چلن به ورسره وشي.
 :21-21د دې آيتونو په اړه دوه توجيه مومو:
الف :هر دليل چي د قيامت د تكذيب لپاره وړاندي
كوئ بې بنسټه دئ ،ستاسو د انكار اصلي وجه دا ده چي:
دنيا مو غوره كړې ،د دنيا مينه مو په زړه سيورى
ً شا كړې ،له قيامت ستاسو د
غوړولى ،آخرت ته مو قصدا
انكار اصلي وجه همدا ده.
ب :له عاجل ،وړو او ژر ترالسه كېدونكو اغراضو سره
ستاسو عالقه او له لوړو اهدافو او په ځنډ ترالسه
كېدونكو اوچتو مقاصدو سره ستاسو عدم عالقه ،د دې سبب
شوې چي له قيامت انكار وكړئ او د قرآن مخالفت ته مال
وتړئ .مگر نه گورئ څوك چي معنوي تنده لري او لوړو
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مقاصدو ته د رسېدو تلوسه لري په قرآن د ژر او ژور
پوهېدو په اړه څومره تلوار او عجله لري؟! خو تاسو چي
دا تنده او تلوسه در كي ځپل شوې او ځاى ئې له پرېوتو
ً د
ً او عمدا
دنيوي اغراضو سره افراطي ميني نيولى ،قصدا
تكذيب لپاره مال تړئ!!
دوهمه توجيه هم دقيقه ده او هم د تحبون ،عاجلة او
تذرون اصلي معاني په كي مراعات شوې.
 :26-22ځيني څېرې به په دې ورځ خوښي او ځالنده وي ،د
خپل رب په لوري كتونكې ،دا هغه بختور كسان دي چي په
دنيا كي به تل او په هر كار كي د خپل رب په فكر كي
ول ،حركت ئې د ده په لوري ،الر ئې د ده الر ،هغه الر چي
هللا تعالى ته پرې رسي ،هدف ئې د هللا تعالى رضاء ترالسه
كول ،غوښتل ئې هغه كار وكړي چي د هللا تعالى خوښ دئ ،او
هغسي ئې ترسره كړي چي هللا تعالى پرې راضي كېږي ،دوى به
په دې ورځ خپل مقصد ته رسېدلي وي ،د خوښۍ نښي به ئې
په څېرو كي برېښي ،د هغه ذات د جمال ننداره به كوي
چي په دنيا كي ئې غائبانه د هغه عبادت كاوو ،په دې
طمع او باور چي د قيامت په ورځ به ورسره مخامخ كېږي،
مرگ ژوند ئې د ده لپاره وو ،كړه وړه ،هڅه هاند ،جهاد
او مبارزه ئې د ده لپاره وه ،په دې ورځ به حجابونه
لري شي ،منتظري سترگي به ئې د خپل معبود په جمال
روښانه او تږي زړونه به ئې خړوبه شي.
د هللا تعالى په لوري د نظر د څرنگوالي په اړه د
مفسرينو څو رأيي مومو:
الف :ځيني وايي چي دا ليدل او كتل د زړه په سترگو،
باطني ليدا او معنوي مشاهده ده نه حسي مشاهده او د
سر په سترگو ،دا ځكه چي په حسي مشاهدې سره يوازي هغه
څه ليدلى شو چي جسماني وي او جسماني شيان خاص جسماني
كيفيت او حالت لري او مكان ته اړ وي ،حال دا چي د هللا
تعالى ذات له دغو ټولو منزه دئ .دوى د دې رأيي د
دفاع لپاره په دې آيت استناد كوي:
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االنعام116 :
سترگي ئې ليدى نه شي او دئ سترگي ويني ،او دى ښه
باخبر لطيف دئ.
ب :ځينو (ناظرة) د (انتظار كوونكې) په معنى اخيستې
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او وايي چي مؤمنان به په دې ورځ يوازي هللا تعالى ته
منتظر وي او پر له پسې به د خپل رب رحمت ،پېرزوينو
او نعمتونو ته انتظار كوي.
ج :خو نور مفسرين (ناظره) په اصلي معنى اخلي او
وايي چي دغه آيت په جنت كي د هللا تعالى د ليدو او
مشاهدې په حقيقت داللت كوي( ،د باطني شهود) او (د زړه
په سترگو د ليدو) په ځاى د سر په سترگو د ليدو خبره
كوي او د دې تعبير لپاره په دې روايت استناد كوي:
َ
هل
دن
ن أ
لَِّع ﹽ « إ
ل ر
عن ابن عمر(ﹽ) قال :ق
َِّ
َاَ
َسُوُ
َْ
ِ
َى أْ
َِلً
ِ
ِه
ِيم
نع
ََ
ِ و
َاجِه
ْو
َز
َأ
ِ و
ِه
َان
َِلى جِن
ُ إ
ُر
ْظ
ين
َن
ة َلم
ْز
من
َّة
َن
الج
ْ
ْ َ
ِ َ
َ
َ
ر
ظ
ن
ي
ن
م
ع
َّ
ِ
َى
ع
ه
م
ر
ك
أ
و
ة
ن
س
ِ
ف
ل
ْ
أ
ة
ر
ِي
س
م
ِ
ه
ر
ر
س
و
ِ
ه
ِ
م
د
خ
و
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ ََ
َ ََُ ْ َ
َ
َ ُُ ِ َ َ
َ َ ُ
ًَّ
ة »ُ .
ِذ
مئ
يو
ُج
َِّع ﹽ (و
ل
َ ر
َأ
َر
ث َّ ق
ِي
َش
َع
ة و
دو
ِ غ
ِه
ْه
َج
َِلى و
إ
ًَ
َسُوُ
ُْ
َْ
ه َ
ُوٌ
ة ) .رواه الترمذي
ِر
َاظ
ها ن
َِلى ر
ة إ
ِر
َاض
ن
ٌَ
ٌَ
َبَ
له عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم وفرمايل :د جنتيانو تر ټولو ټيټه درجه به
د هغه چا وي چي خپل جنتونه ،مېرمني ،نعمتونه ،خادمان
او تختونه به د زرو كلونو په واټن كي گوري ،او هللا ته
تر ټولو مكرم به ئې هغه وي چي سهار ماښام به د هغه
ٍ
ِذ
مئ
يو
وجهي ته گوري ،بيا ئې دا آيت تالوت كړ :و
وه َ
َْ
ُجُ ٌ
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خوښ تازه وي .د خپل رب په لوري كتونكې.
په څو دالئلو درېيمه رأيه دقيقه ده:
الف :د (ناظرة) اصلي معنى په كي مراعات شوې ،موږ
بايد ځان ته دا حق ورنكړو د خپلو شخصي واهمو له كبله
د قرآن د الفاظو اصلي معنى پرېږدو او د الفاظو هغه
غير اصلي معنى او د آيت هغه تعبير غوره كړو چي زموږ
واهمې مرفوع كړي ،لومړى په خپل ذهن كي داسي څه انځور
كړو چي زموږ اجتماعي موقعيت ،افكار ،عقائد او خاص
ذهنيت ئې غوښتنه كوي ،بيا دا الفاظ د هغه په گټه
تأويل او توجيه كړو ،دا له هغه چا سره نه ښايي چي
قرآن د هللا تعالى كتاب گڼي ،دې ته وايي تفسير بالرأى.
ب :كه په يوې قضيې پوري اړوند دوه په ظاهر كي
متباين آيات مومو ،نو د دوى ترمنځ د تلفيق مناسبه الر
دا نه ده چي يو حذف كړو يا ئې الفاظو ته غيراصلي او
محتملي معاني ولټوو او د بل په گټه ئې تأويل كړو ،د
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هللا تعالى په مقدس كتاب د ايمان تقاضا دا ده چي په هر
يوه ئې په خپل خپل ځاى او په خپله خپله ځانگړې معنى
بشپړ ايمان ولرو ،نه څه ترې كم يا څه پرې زيات كړو
او يا يو د بل په گټه توجيه او تأويل كړو .دا سمه نه
ده چي د هللا تعالى د ليدو په اړه دا آيت (التدركه
االبصار و هو يدرك االبصار :سترگي ئې ليدى نه شي او دى
سترگي ويني) په مطلقه توگه ومنو او په مقابل كي ئې
دا آيت (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة :ځيني څېرې
به په دې ورځ خوښ تازه وي .د خپل رب په لوري كتونكې)
مطلق ونه گڼو ،د مخكني آيت په گټه ئې تأويل كړو،
(ناظره) د باطني مشاهدې په معنى ونيسو!! ولي نه وايو
چي په دواړو بشپړ ايمان لرو ،حرف حرف ئې منو ،يو ئې
په دنيا پوري مربوط دئ او بل ئې په آخرت پوري ،په
دنيا كي هيڅوك نه شي كولى هللا تعالى په خپلو سترگو
وگوري خو په آخرت كي به ئې جنتيان په خپلو سترگو
گوري.
كه ومنو چي د (التدركه االبصار) آيت عام دئ او په
دنيا پوري ئې بايد مختص نه كړو نو بايد دې ته متوجه
وو چي په آيت كي (التدركه) راغلى نه (التراه) ،د
(ليدو) او (درك كولو) ترمنځ ژور توپير شته ،هيڅوك نه
شي كولى چي هللا تعالى داسي وگوري چي كامالً پرې احاطه
وكړي او په بشپړه توگه ئې (درك) كړي ،فقط ويني به ئې
او د جمال له ليدو به ئې خوند اخلي.
دا هم صحيح ده چي موسى عليه السالم ته ويل شوي :لن
ترانى (هيڅ كله مي ليدى نه شې) خو پوښتنه كوو :هغه
وخت د غره د ټوټه ټوټه كېدو او د موسى عليه السالم د
بې هوښه كېدو وجه څه وه؟ آيا دا پېښه د غره په لوري
د هللا تعالى له تجلي رامنځته نه شوه؟ مگر ويلى شو چي
هلته هيڅ څه نه دي شوي او موسى عليه السالم هيڅ څه نه
دي ليدلي؟! كه د قيامت د ورځي ليدا په دې دليل باطني
مشاهده گڼئ چي د حسي مشاهدې په منلو سره هللا تعالى ته
جسم ثابتېږي!! نو پوښتو :له موسى عليه السالم سره د هللا
تعالى تكلم به څنگه توجيه كوئ؟ مگر له يوې مباركي
وني ئې ده ته (نداء) ونكړه او په خاص كالم سره ئې له
هغه سره تكلم و نه كړ؟ دا (نداء)( ،تكلم) او (تجلي)
به څنگه توجيه كوئ؟ آيا ستاسو د معيارونو او اسلوب
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له مخي (تكلم) د جسم تقاضا نه كوي؟! آيا كولى شو هغه
باطني (تكلم) او (نداء) وگڼو؟
ج :د آخرت سنن او ضوابط بايد د دنيا د سننو او
ضوابطو په څېر ونه گڼو ،مگر نه پوهېږئ چي په جنت كي
نه زړښت شته او نه مرگ ،نه ئې اوبه گنده كېږي او نه
شيدې ،په كوم لوري چي وغواړې هغه خوځولى شې ،شراب ئې
نه څوك بې خوده كوي او نه ئې چټي او بې هوده خبرو ته
هڅوي ،نه به زموږ زړه ،سترگي او غوږونه د دنيا په
څ ېر وي او نه مو حواس محدود ،كمزوري او د اوس په
څېر ،هلته به جنتيان دوزخيان په داسي حال كي گوري او
غږ به ئې اوري چي د دوى ترمنځ واټن به له يوه ستوري
تر بله ستوري له واټنه هم زيات وي ،هلته نه حجابونه
ستا مخه خنډ كولى شي او نه واټنونه د غږونو اورېدو
مانع كېدى شي ،هلته به كافر محجوب وي او ړانده ته
ورته او مؤمن به د تېزو سترگو خاوند او د هللا تعالى له
ليدو معمور او خړوب.
 :21-24او د دې مؤمن ټولگي په مقابل كي به بله ډله
داسي مومې چي څېرې ئې عبوس ،تندي ئې گونځي گونځي،
رنگ ئې الوتى ،سترگي ئې خړي ،او مالماتوونكي عذاب ته
منتظر.




   














 
 -23نه ،داسي نه ده ،كله چي ورسي تر ستوني-23 .
او غږ شي چي شته كوم دم كوونكى؟  -28او گمان وكړي
چي دا وخت دئ د فراق -22 .او راتاو شي ساق په
ساق -61 .په دې ورځ به د تلو الر وي ستا د رب په
لوري.
 :61 -23په دې آيتونو كي څو مهم ټكي توضيح شوي:
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 گمان مه كوئ چي (آخرت) لري دئ او ستاسو او قيامت
ترمنځ اوږد واټن دئ! داسي نه ده؛ ستا مرگ د قيامت په
لوري لومړى گام او ستا د سفر پيل دئ ،كله چي ستا روح
ستوني ته ورسېږي ،د حاذق طبيب او دموونكي په لټه كي
شئ ،خو ډېر ژر دې نتېجې ته ورسېږئ چي نور نو د فراق
او بېلتون وخت رارسېدلى ،بايد له دنيا او لذتونو ئې
وداع وكړي او له هر هغه څه بېل شي چه په دنيا كي
داسي پرې نښتى وو چي هللا تعالى او آخرت ئې ترې هېر كړى
وو ،ټول بايد نورو ته په ميراث پرېږدي او كله چي د
ځنكدن او نزعي له سخت درد پښې يوه په بلي راتاو كړي،
همدا د هللا په لوري د تلو پيل دئ ،ستا نزع د هغه سفر د
پيل نقطه ده چي د هللا تعالى په وړاندي په ودرېدو منتهي
كېږي!! ولي دي آخرت لري گڼلى ،او په دنيوي اغراضو دي
منگولي ښخي كړې او د هغوى لپاره دي هللا تعالى او آخرت
هېر كړى؟!!






   




   
    



   
    
    










   
   
 -61نو نه ئې تصديق كړ او نه ئې لمونځ وكړ-62 .
برعكس تكذيب ئې كړ او مخ ئې واړاوو -66 .بيا په
كبر سره والړ تر خپل ټبره -64 .واى واى دئ ستا په
حال -61 .بيا واى واى دئ ستا په حال -63 .آيا
گمان كړي دا انسان چي مهمل به پرېښودى شي-63 .
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مگر نه وو يوه نطفه د تويېدونكې مني ؟  -68بيا وو
ځوړند توكى چي پيدا او برابر ئې كړ -62 .بيا ئې
ترې جوړه كړه د نارينه او ښځينه جوړه -41 .مگر دا
ذات به قادر نه وي چي مړي كړي ژوندي؟
 :61 -61دا د قيامت منكر عاصي او گنهگار انسان چي په
راتلونكي كي هم د گناه هوډ لري ،او همدغه هوډ ئې په
قيامت له ايمان منع كوي ،له دغو ټولو قانع كوونكو
دالئلو سره سره نه په قيامت باور كوي او نه په هللا
تعالى ايمان راوړي او نه په لمانځه سره خپل رب ته د
احتياج الس اوږدوي ،برعكس د تكذيب او انكار الر ئې
غوره كړې ،له حقيقت مخ اړوي او په غرور او تكبر سره
خپلي كورنۍ ته ورگرځي او په دې افتخار كوي چي د حق
مخالفت ته ئې مال تړلې ،نه پوهېږي چي وضع ئې څومره د
افسوس وړ ده او څومره بد عاقبت ورته منتظر!! د ده
حال په دنيا او آخرت كي افسوسناك دئ.
 :41-63په دغو آيتونو كي څو مهم او اساسي ټكي مومو:
الف :آيا دا له قيامت منكر انسان داسي انگېري چي
له مرگ وروسته به مهمل پرېښودى شي ،وراسته هډوكي به
ئې ترخاورو الندي پاته او بيا به راژوندى نه شي؟! آيا
گمان ئې دا دئ چي مرگ ئې د هر څه پاى دئ او داسي څوك
نشته چي بيا ئې راژوندى كړي؟
ب :آيا ده خپل لومړنى پيدايښت هېر كړى؟ آيا نه
پوهېږي چي پيدايښت ئې له يوې داسي نطفې پيل شوى چي
په رحم كي څڅېږي ،او په رحم كي له څڅېدو وروسته ئې
نه پالر د ده په تركيب او ودي كي څه اغېز لري او نه
ئې مور په څرنگوالي كي څه تصرف كولى شي .ووايه! څوك
له دې نطفې انسان جوړوي؟ د چا تر څارني او مراقبت
الندي وده كوي ،علقه ترې جوړه شي ،د ژوندي موجود په
څېر ئې وده پيل شي؟ د چا په امر له دې نطفې ځيني
(نارينه) او ځيني (ښځينه) جوړېږي او دغه جوړه د
انسان د نسل دوام تضمينوي؟ مگر دا ټول ستا د رب د
تصرف مظاهر او نښي نه دي؟
ج :مگر هغه ذات چي خاوره په نطفه بدلوي ،له نطفې
علقه جوړوي ،د انسان پيدايښت له علقې پيل كړي ،هر څه
ئې ورته سم او برابر كړي ،د نر او ښځي جوړه ترې
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راژوندي كولو عاجز
عقل خالف قضاوت دئ؟
مړي بېرته راژوندي
مړه خاوره په نطفه

جوړوي ،آيا دا ذات د مړو له بيا
گڼئ؟! دا څومره له انصاف لري او د
هر عقلمن انسان په دې پوهېږي چي د
كول تر دې ډېر ډېر آسان كار دئ چي
بدله كړى شي.
د :په دې آيت كي د قرآن مجيد يو بل ستر علمي اعجاز
گورو :قرآن د مور په رحم كي د نطفې د ودي دوهمه
مرحله د علقه په نامه يادوي ،چي معنى ئې ځوړند توكى
ده ،يعني دا نطفه په دوهم پړاو كي داسي حالت غوره
كړي چي د رحم په جدار پوري راځوړنده وي!! او دا هغه
حيرانوونكى حقيقت دئ چي انسان اوس او وروسته له هغه
پرې پوه شوى چي د ليزري وړانگو په ذريعه ئې د مور په
رحم كي د نطفې د ودي مختلف پړاوونه وليدل او ورته
معلومه شوه چي د نطفې د جوړېدو په لومړي پړاو كي هغه
د رحم په جدار پوري راځوړند وي .په دې حقيقت تر دې
وړاندي انسان ته پوهېدل ممكن نه وو!!!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الدهر
د سورې معرفي:
د دې سورې نوم هم الدهر (زمانه) او هم االنسان
(انسان) دئ 61 ،آيتونه لري ،د ټولو آيتونو فواصل ئې
مذكورا او سبيال ته ورته وزن لري .ځيني مفسرين ئې مكي
سوره گڼي او ځيني ئې مدني ،او ځينو له  2 ،8او11
پرته ټوله سوره مكي گڼلې.
خو د سورې په متن كي څو دالئل ښيي چي دا سوره مكي
ده:
الف :د سورې مضامين او د بيان اسلوب ئې كامالً مكي
سورتونو ته ورته دي.
ب :د مدني سورتونو مربوط هيڅ مضمون په كي نه مومو.
ً مدني سورتونو ته ورته نه
د بيان اسلوب ئې هم قطعا
دئ.
ج :له  23آيت ئې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دا
سوره بايد د (مزمل) له سورې مخكي نازله شوې وي .آيت
داسي دئ :و من الليل فاسجد له و سبحه ليال طويال (او د
شپې لخوا ورته سجده كوه او د شپې په اږدو كي ورته
تسبيح وايه)( ،د شپي په اوږدو كي د تسبيح له حكمه)
معلومېږي چي دا آيت د قيام الليل په اړه لومړنۍ
ً د (مزمل) له سورې مخكي نازله
الرښوونه ده ،او حتما
شوې ،دا ځكه چي د مزمل په سوره كي د قيام الليل په
اړه الرښووني مشخص او مشرح دي ،وخت ئې ټاكل شوى ،په
لومړي سر كي د شپې دوه برخي ،نيمايي او درېيمه برخه
ئې ورته غوره شوې ،بيا په كي تخفيف راغلى او مقدار
ئې د مسلمانانو ظروفو او شرائطو ته پرېښودل شوى ،په
قرآن كي معموالً د يوې قضيې په اړه لومړى عام حكم
راځي ،بيا مزيد الرښووني او مشخص احكام راځي او حد او
ً په تخفيف مقدم او
مقدار ئې مشخص كېږي ،شاق حكم اكثرا
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ترې مخكي وي ،لكه چي له دښمن سره د مقابلې په ارتباط
لومړى دا حكم صادر شو چي د نښتو په دوران كي به
مسلمانان د لس برابره دښمن مقابله كوي ،خو وروسته
بيا په دې كي تخفيف راغى او د دوه برابره فوځ مقابله
پرې الزمه شوه .نو ځكه ويل شوي چي د (شپې په اوږدو كي
د تسبيح او تهجد عام حكم) بايد له تخفيف مخكي وي .د
همدې لپاره په پوره ډاډ او اطمئنان سره ويلى شو چي د
الدهر سوره به د مزمل له سورې مخكي نازله شوې وي،
هغه متعارض آراء او روايات چي دا سوره مدني گڼي د
سورې له متن سره اړخ نه لگوي .دا سوره په داسي
پوښتني پيل شوې چي هر مخاطب به ناچار مثبت ځواب
وركوي او د دې مجال ورته نشته چي منفي ځواب وركړي،
پوښتي :آيا په انسان باندي داسي وخت تېر شوى چي د
ذكر وړ شئ نه وو؟ د پالر په رگونو كي يوه قطره ،مهين
او بې اهميته قطره ،چي نه يوازي جدي او مهمه ئې نه
گڼي بلكي كركه ترې لري!!
ودي وايي :چا له دې ناڅيز او مهين شي پيدا كړ؟ هللا
تعالى په خپله دې پوښتني ته ځواب وايي او فرمايي :دا
موږ يو چي انسان مو د نر ،ښځي له مختلطي نطفې پيدا
كړ ،او له ډول ډول تطوراتو او تحوالتو سره ئې مخامخ
كوو ،له مختلفو پړاوونو ئې تېروو ،په هر تطور كي ئې
وړتياوي او په هري مرحلې كي ئې د بقاء او پايښت
استعداونه آزمويو ،وده وركوو ،د كمال په لوري ئې
خوځوو ،او يو حساس اورېدونكى ليدونكى انسان ترې
جوړوو ،دا موږ يو چي د ده په خټي كي الرښود
استعدادونه ږدو ،داسي وړتياوي او ځواكونه وركوو چي د
الري په موندلو كي او د ښه او بد ،مفيد او مضر په
تشخيص او پېژندو كي د ده مرسته وكړي ،په زړه كي ئې
روڼ الرښود څراغ او مالمتوونكى وجدان او نفس وركوو چي
سمه الر وپېژندى شي او د ښايسته او كركجن توپير وكولى
شي ،داسي وجدان چي كه ئې خاوند په سمه الر الړ شي،
راضي كېږي ،پياوړى كېږي ،وده كوي ،وزرونه ئې غوړېږي
او كه په بده او ناسمه الر الړ مالمتوي ئې ،سترگي،
غوږونه ،او د ده په وجدان كي دا الرښود استعدادونه په
هر حالت كي د ده په خدمت كي دي ،كه څه هم د الهي
نعمتونو پاس ساتي او كه ناشكري كوي ،كه د خپل منعم
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رب په وړاندي مطيع دئ كه سركښ او باغي ،په دنيا كي
له خپلو بندگانو سره د هللا تعالى معامله داسي ده ،خو
په آخرت كي به خلك په دوو ډلو وېشي:
 كافر چي په الس پښو او غاړه كي به ئې زولنې او
زنځيرونه وي ،تمځاى ئې د دوزخ سرې لمبې ،په دنيا كي
او
ځواكونه
خپل
كاوو،
سرغړاوى
او
بغاوت
ئې
استعدادونه ئې په غلطه كارول ،نو ځكه ئې هللا تعالى د
دې وړ گڼي چي اوس ئې الس پښې په زنځيرونو وروتړي او
له خپلو ټولو نعمتونو ئې محروم كړي.
 نېكان او صالحان چي په جنت كي به وي ،د هغو جنتي
شرابو جامونه ئې په الس كي چي كافور ورگډ وي ،د هغي
چينې اوبه چي د هللا تعالى مقرب بندگان به ئې په كنارو
كي ناست وي ،اوبه به ئې په هر لور او ډول چي وغواړي
بېولى او خوځولى شي ،هم به ئې فواره د دوى په خوښه
وي او هم بهېدا ،دا ځكه چي دوى په دنيا كي د خپل رب
نعمتونه په سمه او ښايسته توگه كارولي او د هغوى پاس
ئې ساتلى وو ،دوى په خپلو نذرونو وفا كوله ،له
محاسبې او هغي ورځ وېرېدل چي خالصون ترې نشته ،له
خپلو بې وزلو همنوعانو سره ئې مرسته كوله ،مسكين،
يتيم او اسير ته ئې طعام وركاوو ،تر ټولو غوره طعام،
خو په همدې وخت كي د حال او قال په ژبه وايي :تاسو
ته د طعام له دركولو له دې پرته بل مقصد نه لرو چي د
خپل رب رضاء ترالسه كړو ،نه له تاسو د منني غوښتونكي
يو نه د بدلې ،موږ له خپل رب وېرېږو ،له هغي ورځي چي
عبوس او تندى ئې تريو دئ ،نو ځكه به ئې هللا تعالى د
دغي ورځي له كړاوه ژغوري او خوښي او خوشحالي به ئې
په برخه كړي ،د دوى د صبر په سبب به ئې تمځاى جنت وي
او جامه ئې د ورېښمو ،په تختونو تكيه وهلي ناست ،نه
به د لمر تودوخه وي او نه څه يخني ،سيورى پرې
غوړېدلى ،مېوې ئې نږدې ،او تل تياري ،د سپينو زرو
لوښي او د بلورو پيالې په بېالبېلو اندازو كي ئې خدمت
ته وړاندي كېدونكې ،داسي جامونه به په شونډو ږدي چي
ممزوج او مخلوط به ئې د زنجبيل د چينې وي ،دا د جنت
هغه چينه ده چي نوم ئې (سلسبيل) دئ ،چارچاپېر ئې
تنكي زلمي خدمه د خورو مراوريدو په څېر .كه هغه ځاى
له نږدې وگورې نو په حقيقت كي دي بې انتهاء نعمتونه
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او ستر ملك ليدلى ،د ورېښمو په نازك او پرېړ شين
بخنو جامو ملبس او د سپينو زرو په الس ونديو مزين،
خپل رب به ئې په پاكيزه شراب خړوبه كړي ،او ورته
وايي به :دا ستاسو بدله ده او ستاسو د هڅو قدرونه.
دا موږ يو چي قرآن مو جزء جزء درباندي نازل كړ ،نو
د خپل رب د حكم تر راتلو صبر كوه ،او د دوى د هيڅ
گنهكار او كفور خبره مه منه ،د خپل رب نوم سبا ماښام
يادوه ،د شپې له لوري ورته سجده كوه او د شپې په
اوږدو كي ئې په تسبيح لگيا اوسه ،دوى لنډ او پرېوتي
دنيوي اهداف غوره كړي او د آخرت درنه ورځ ئې هېره
كړې ،او پروا ئې نه كوي ،آيا په دې نه پوهېږي چي موږ
پيدا كړي او موږ ئې د وجود بندونه ورمضبوط كړي ،او
چي كله وغواړو دوى ته ورته به ئې راپيدا كړو!! او د
سورې په پاى كي ويل شوي چي دا يو تذكر او پند دئ د
هغه چا لپاره چي غواړي هللا تعالى ته د رسېدو غوره الر
ومومي ،او د ده په لوري د تلو لپاره ئې غوره كړي،
انتخاب ستاسو په الس كي دئ ،دا الر فقط د هللا تعالى په
توفيق سره پلي كولى شئ ،د هللا تعالى مشيت په دې تللى
چي كه هر څوك د هللا تعالى الر غوره كړي هغه ته د تلو
توفيق وركوي ،او د ځان په لوري ئې هدايت كوي ،د هللا
تعالى الر د هغه ذات الر ده چي په ټولو اسرارو پوه دئ،
په هر حكم او الرښوونه كي ئې ژور حكمتونه مضمر دي،
څوك چي د رحمت او پېرزويني وړ ومومي د خپل پراخ رحمت
سيورى پرې غوړوي ،خو هغه چي ظالمان دي ،نه ئې له
يادونو پند واخيست او نه ئې د هللا تعالى الر خپله تگالره
وگرځوله ،دردناك عذاب ئې ورته تيار كړى.
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 -1آيا پر انسان داسي وخت راغلى چي د يادولو وړ
شئ نه وو؟  -2دا موږ يو چي انسان مو له مختلطي
نطفې پيدا كړ ،چي آزمويو ئې او ليدونكى اورېدونكى
مو ترې جوړ كړ -6 .بې شكه چي موږ الر وروښوده ،كه
شاكر وي او كه بې پاسه او كفور.
 :1دا آيت هر مخاطب ته دا پوښتنه راجع كوي چي انسان
تر پيدايښت مخكي څنگه وو؟ له څه پيدا شوى؟ آيا داسي
كوم وخت پرې تېر شوى چي د يادولو وړ شى نه وو؟
خاوره ،د سپكو او كركجنو اوبو يو څاڅكى ،د خپل پالر
په مال كي ،د خپلي مور په رحم كي ،چي نه يوازي مهم او
جدي نه تلقي كېدو بلكي كركه ئې ترې درلوده!! كه جواب
مثبت وي (ناچار بايد مثبت وي) نو په دې صورت كي بايد
ووايي :چا له دغه نا څيز شي پيدا كړ؟ مگر د ده
پيدايښت له دغو مهين او سپكو اوبو دا حقيقت نه
ثابتوي چي د ده رب به ئې بيا هم راپيدا كړي ،دا دوهم
ځل پيدايښت تر لومړي ځل ډېر آسان دئ!!
 -2د دې آيت لپاره دوه تفسيرونه مومو:
الف :ځينو گمان كړى چي په دې آيت كي د ابوالبشر
آدم عليه السالم خلقت ته اشاره شوې ،او د دې خبري چي
(انسان د يادولو وړ شى نه وو) مراد هغه حالت دئ چي د
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ده د جد له پيدايښت مخكي ئې درلود.
ب :نور په دې باور دي چي د آيت نطاق عام دئ او د
هر انسان پيدايښت ته اشاره كوي او د دې خبري مراد چي
(انسان د يادولو وړ شى نه وو) هغه حالت دئ چي هر
انسان ئې د خپلي نطفې له جوړېدو مخكي لري ،خاوره په
مني بدله شي په (مهين او سپكو اوبو) چي انسان ئې له
نوم اخيستو هم حياء كوي.
په څو دالئلو دوهمه رأيه دقيقه ده:
ً) له الفاظو معلومېږي چي په
ً مذكورا
 د (لم يكن شيئا
دې آيت كي د انسان د نطفې له جوړېدو مخكي هغه حالت
ته گوته نيول شوې چي ال د مور او پالر په بدن كي وي ،د
سپكو اوبو په څېر ،د نه يادولو ،دا ځكه چي د آدم
عليه السالم پيدايښت له خاوري شوى ،د ده د پيدايښت
لپاره داسي الفاظ نه شي كارېدى.
 په وروستي آيت كي د همدې انسان پيدايښت له (گډي
شوې نطفې) ښودل شوى چي معنى ئې له شكه پرته د مور او
پالر مختلطه نطفه ده ،د همدې لپاره ويلى شو چي د آيت
معنى دا ده :آيا په انسان باندي داسي وخت تېر شوى چي
د ذكر وړ شى نه وو؟ د پالر په رگونو كي يوه قطره،
مهين او بې اهميته قطره ،چي نه يوازي جدي او مهمه ئې
نه گڼي بلكي كركه ترې لري!! ودي وايي :چا له دې
ناڅيز او مهين شي پيدا كړ ؟ هللا تعالى په خپله دې
پوښتني ته ځواب وايي او فرمايي :دا موږ يو چي انسان
مو د نر او ښځي له مختلطي نطفې راپيدا كړ ،او ډول
ډول تطوراتو او تحوالتو سره ئې مخامخ كوو ،له مختلفو
پړاوونو ئې تېروو ،هر پړاو د ده لپاره يوه آزموينه
ده چي د هغې په ترڅ كي د ده د بقاء توان او طاقت
آزمويل كېږي! آيا انسان له هللا تعالى پرته داسي څوك
مومي چي له نطفې د ده په پيدايښت او د بشپړ انسان تر
پوړ د ده په رشد او ودي كي څه اغېز ولري!؟
 -6د دې آيت په اړه لومړى بايد وگورو چي د هدينه
السبيل (الر مو وروښوده) معنى څه ده؟ آيا مراد ئې
فطري هدايت دئ او كه د پيغمبرانو عليهم السالم او
كتاب په ذريعه د انسان الرښوونه او هدايت؟
په څو دالئلو ويلى شو چي مراد ترې فطرى هدايت دئ:
الف :د آيت الفاظ او تركيب داسي دي چي ښيي هر
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انسان د دې الهي پېرزويني مشمول دئ او هللا تعالى ئې دا
هدايت په برخه كړى .دا الفاظ او تركيب ئې يوازي په
فطري هدايت منطبق كېدى شي ،دا ځكه چي دا راز الرښوونه
د هر انسان په برخه شوې خو د پيغمبرانو عليهم السالم
په الس الرښوونه داسي ده چي ځيني ئې مني او گټه ترې
اخلي او ځيني ئې نه مني او ترې محروم كېږي.
ب :تر دې مخكي يا وروسته آيتونو كي هيڅ داسي قرينه
نه مومو چي د پيغمبر بعثت او د كتاب نزول ته ئې
اشاره كړې وي تر څو وكولى شو په دې آيت كي (هدايت) د
ارشاد او دعوت له الري هدايت وگڼو.
ً)
ً و اما كفورا
ً بايد وگورو چي د (اما شاكرا
ثانيا
معنى څه ده؟
دوه تفسيرونه مخي ته راځي:
الف :موږ الر وروښوده ،كتاب مو ورولېږو او پيغمبر
مو په دوى كي مبعوث كړ ،اوس دا په دوى پوري اړه لري
چي د دې الهي الرښووني قدر كوي ،او كه ناشكري ،انتخاب
د دوى په الس كي دئ ،موږ ئې نه مجبوروو.
ب :موږ دا د هدايت او الر موندو اسباب ،زړه ،عقل،
سترگي ،غوږونه ،د ده په خټه كي كېښودلي ،چي زموږ په
اراده د ده په خدمت كي دي او د ښه او بد ،سمي او
خرابي الري ترمنځ تفكيك او توپير كي د ده مرسته كوي،
كه څه هم دى د دغو الهي نعمتونو قدر كوي او كه
ناشكري ،د ناشكري په حالت كي هم دا استعدادونه نه
ترې سلبوو.
په دوه دليله دوهمه توجيه دقيقه ده:
الف :د آيت د الفاظو دقيقه ترجمه په كي مراعات
شوې ،كه د آيت تركيب داسي وى( :فمن شاء فليشكر و من
شاء فليكفر) نو بيا لومړۍ توجيه سمه وه ،خو تركيب
ً :كه شاكر وي كه
ً و اما كفورا
داسي دئ( :اما شاكرا
كافر) ،دا تركيب له لومړۍ توجيه سره سمون نه خوري،
دقيق تعبير ئې په دوهمه توجيه كي راغلى.
ً)
ً و إما كفورا
ب :د لومړۍ ډلي رأيه كي د (إما شاكرا
دقيق تعبير نه دئ وړاندي شوى ،دا يوازي فطري هدايت
دئ چي هم د شاكر بنده په برخه وي او هم د كفور او
ناشكر بنده.
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 -4بې شكه چي موږ د كافرانو لپاره زنځيرونه،
ً چي
غړوندي او د اور لمبې تياري كړې -1 .يقينا
نېكان به له داسي جامونو څښي چي مخلوط به ئې د
كافور وي -3 .هغه چينه چي د هللا خاص بندگان به ئې
خوا كي څښي ،روانوي به ئې (څنگه ئې چي) روانول
غواړي -3 .په نذرونو وفا كوي او له هغي ورځي
وېرېږي چي شر به ئې خور وي -8 .او مسكين ،يتيم او
اسير ته په داسي حال كي طعام وركوي چي خوښېږي ئې.
 -2يوازي د هللا د رضاء لپاره طعام دركوو ،نه بدله
درنه غواړو او نه مننه -11 .بې شكه چي موږ له خپل
رب وېرېږو ،له هغي ورځي چي تريو مخې قهرجنه ده.
 :4په دنيا كي وضع داسي ده چي هللا تعالى له خپلو
نعمتونو خپل ټول بندگان برخمن كوي ،كه ئې شكر په ځاى
كوي او كه ناشكري كوي ،خو په آخرت كي به بېله وضع
وي ،هلته به كافران په زنځيرونو او زولنو تړلي او د
اور په لمبو كي وي ،هغه چي په خالص الس ئې تېرى كاوو،
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پښې ئې د گناهونو په لوري تلو كي كارولې ،خپل
استعداونه او ځواكونه ئې د ظلم او فساد په الر كي
استعمالول ،او فتنې ئې راوالړولې ،نن به دلته په
دارالحساب كي ،د مكافات او مجازات عالم كي ،د اور په
لمبو كي پروت وي ،په السونو ،پښو او غاړه كي ئې
زنځيرونه.
 :3-1خو ابرار (نېكان) چي د هللا تعالى د نعمتونو پاس
ئې ساتلى وو ،ښه ئې وكارول ،سمه گټه ئې ترې واخيسته،
او كړني ئې ښې وې ،نن به ئې د بريا موسكا په شونډو
وي ،د هغو شرابو جامونه ئې په الس كي چي ممزوج او
مخلوط به ئې كافور وي ،دا هغه چينه ده چي د هللا تعالى
خاص او مقرب بندگان به ئې په كنارو كي ناست وي او د
خپل خاص څښاك جامونه ئې په الس كي ،داسي چينه چي دا
مقربين به ئې له خپلي خوښي سره سم په هر لوري بېولى
شي ،دوى ته تابع او منقاد ،د خوځېدو لورى او
څرنگوالى ئې دوى په خپله غوره كوي ،فوران او خوټېدا
به ئې د دوى له خوښي سره سم بدلېږي رابدلېږي .دا هم
د انسان يوه فطري غريزه ده چي د اوبو د خوټېدو او
بهېدو له بېل بېل حالت خوند اخلي ،له يوه حالته ئې
ستومانه شي په بل ډول كي ئې غواړي .لكه اوس چي د
لويو لويو پرمختللو ښارونو په پاركونو كي فوارې داسي
جوړوي چي هر څو ثانيي وروسته ئې حالت بدلېږي.
 -3دا (ابرار) هغه كسان دي چي په خپلو (نذرونو) ئې
وفا كوله او د قيامت له ورځي وېرېدل ،په (نذرونو) به
ئې وفا كوله؛ يعني څه چي به ئې په خپله ذمه اخيستل
هغه به ئې له ځنډ او كمښته پرته ترسره كول .فقهاوو
(نذر) په څلورو ډولونو وېشلى:
اول :دا چي څوك له هللا تعالى سره ژمنه وكړي چي د ده د
رضاء لپاره فالنى نېك كار ترسره كوي.
دوهم :دا چي څوك ووايي :كه هللا تعالى زما دا حاجت
ترسره كړ په بدل كي به ئې دا نېك كار ترسره كوم.
درېيم :دا چي څوك ژمنه وكړي چي كوم ناروا كار به
ترسره كوي او يا به كوم واجب كار پرېږدي.
څلورم :دا چي څوك كوم مستحب كارپه ځان الزم كړي او يا
دا چي تعهد وكړي چي فالنى مباح كار به نه كوي.
دوه لومړي صورتونه ئې فقهاء د نذر تبرر (د نېكۍ
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نذر) په نامه يادوي او وفا پرې واجب گڼي .او درېيم
او څلورم صورتونه د نذر لجاج (د جهالت او لجاجت نذر)
نوموي ،د درېيم صورت په اړه ئې ټول فقهاء متفق دي چي
اصالً نه منعقد كېږي او هيڅ اعتبار نه لري او په كار
ده چي عمل پرې ونشي ،خو د څلورم صورت په اړه ئې په
خپلو كي اختالف لري ،ځيني په دې نظر دي چي بايد په دې
نذر وفا وشي او ځيني وايي چي بايد نقض شي او د قسم
كفاره ئې وركړى شي .او ځيني ئې د نذر كوونكي خوښي ته
پرېږدي چي پرې وفا وكړي او يا ئې د قسم د ماتولو
كفاره وركړي .د شافعي او مالكي فقهاوو له نظره دا
نذر هم نه منعقد كېږي ،خو زموږ د احنافو فقهاوو په
نظر په دواړو صورتونو كي كفاره الزمېږي.
د نذر تر ټولو غوره ډول دا دئ چي يوازي د هللا تعالى
د رضاء لپاره وي او موخه ئې فقط د هللا تعالى رضاء
ترالسه كول وي ،تر دې ټيټه درجه ئې هغه دئ چي د
حاجتونو د ترسره كېدو لپاره وي خو د حاجت له پوره
كېدو ترمخه اداء شي ،په خپل نذر د دې لپاره ترمخه
وفا كوي چي په خپل رب ئې دا اعتماد وي چي هيڅ نېك
عمل او هيڅ صدقه او (نذر) نه ضائع كوي .او تر ټولو
ټيټه درجه ئې هغه نذر دئ چي د حاجاتو رفع كېدو سره
مشروط كړى شي او د حاجاتو له ترسره كېدو وروسته
ترسره شي ،دا ډول نذر يا د هللا تعالى په اړه له بې
اعتمادۍ خړوبه كېږي يا له بخل .عبدهللا بن عمر رضي هللا
عنه د داسي نذر په اړه وايي:
اخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن النذر و يقول
ً و انما يستخرج به من البخيل .اخرجه
انه ال يرد شيئا
الجماعة االالترمذي
رسول هللا ﹽ له داسي (نذر) د مخنيوي لړۍ پيل كړه او وئې
فرمايل :نذر نه شي كولى هغه څه دفع كړي چي كېدونكى
دئ ،له دې الري د بخيل انسان له السه مال راباسي.
همداراز عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه روايت كوي چي رسول
هللا ﹽ وفرمايل :په دې نذر سره نه كوم كار راوړاندي
كېدى شي او نه ځنډېدى ،په دې سره يوازي د بخيل له
جېبه مال راايستى شي.
ابوهريره رضي هللا عنه روايت كوي چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
ً لم يكن هللا قدره له
ان النذر اليقرب من ابن آدم شيئا
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ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم
يكن البخيل يريد ان يخرج.
دا نذر ،داسي كوم څه چي هللا تعالى انسان ته مقدر كړى
ً (نذر) له (قدر) سره
نه شي ورنږدې كولى ،خو احيانا
سمون وخوري ،په دې سره د بخيل له السه هغه څه راباسي
چي را ايستو ته ئې تيار نه وو.
عبدهللا بن عمرو بن عاص روايت كوي چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
انما النذر ما ابتغى به وجه هللا :حقيقي نذر دا دئ چي د
هللا تعالى رضاء لپاره وي .رواه احمد
بايد متوجه وو چي فقط هغه (نذر) په ځان ومنو چي:
الف :جائز وي.
ب :توان او استطاعت ئې ولرو.
ج :د هيچا حق په كي تر پښو الندي نه شي او د فرائضو
او واجباتو د نقض او نه ادا ءكولو سبب نه شي.
داسي نه چي ووايي پلى به حج ته ځم ،ټول مال مي وقف
كوم ،ټوله ورځ د لمر تودو وړانگو ته ودرېږم ،څو ورځي
پرله پسې او له افطار پرته روژه نيسم ،له لري ځايه
ځان بيت المقدس ته رسوم چي څو ركعته لمونځ په كي
وكړم ...دې ته ورته نذرونه چي مااليطاق او د انسان له
وسه پورته وي او په هغه كي د نورو حقوق ترپښو الندي
كېږي ،ناسم نذرونه دي .د آيت په پاى كي چي څه ويل
شوي ښيي چي د دغو نېكانو د (نذر) موخه د هللا تعالى د
رضاء ترالسه كول وي ،نه دنيوي اغراض.
 :11-8څو ډېر مهم مطالب په دې آيتونو كي مومو:
الف( :ابرار) په خپل نيازمند ،مسكين ،يتيم او اسير
همنوع ترحم او زړه سوى لري ،مرسته ورسره كوي ،دا ئې
نه لورېږي چي په خپله موړ وي او بل وږى ،تر دې هم
آخوا له خپل غوره او محبوب طعام هغوى ته خوراك
وركوي.
ب :له بې وزلو او محتاجو سره د مرستي په وخت د حال
او قال په ژبه وايي :يوازي د هللا تعالى د رضاء لپاره
له تا سره مرسته كوو ،د دې په مقابل كي نه د بدلې
طمع لرو او نه د منني.
ج :د (ابرار) مقام ته هغه څوك رسېدى شي چي تر ټولو
غوره شتمني د هللا تعالى په الر كي وقف كړي ،په هر نېك
كار كي ئې موخه د هللا تعالى رضاء ترالسه كول وي ،له هللا
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تعالى پرته له هيچا د اجر او بدلې طمع نه لري ،نه په
چا منت باروي او نه د ستايني او منني انتظار ترې
كوي.
د :وېره ئې يوازي له هللا تعالى وي ،د قيامت له سختي
ورځي وېره ئې په ټول ژوند او ټولو تصرفاتو سيورى
غوړولى وي.
هـ :په دې آيتونو كي د (ابرار) وړتيا او
ځانگړتياوو ته په اشارې سره قرآن غواړي موږ ته وښيي
چي په قيامت باندي د ايمان نتائج څومره پراخ او ژور
دي ،دغه ايمان دوى د (ابرار) او نېكانو په زمره كي
راوستي ،تر ټولو غوره انسانان ئې ترې جوړ كړي ،د
قيامت له سختي ورځي وېري دوى دې ته هڅولي چي په خپلو
نذرونو وفا وكړي ،له مسكين ،يتيم او اسير سره مرسته
وكړي ،همغه باور د دې باعث شوى چي له اخالقي او معنوي
پلوه هغي لوړي مستوى ته ارتقاء وكړي چي نه په چا منت
ږدي او نه د ستايني او توصيف توقع له چا كوي ،حتى له
هغه چا هم چي د مجبوريت او احتياج په وخت كي ئې له
هغه سره مرسته كړې ،خپل ترټولو غوره طعام ئې د هغه
مخي ته اېښى ،هغوى ته وايي :زموږ ښېگڼه د يادولو وړ
نه ده ،موږ خپله وظيفه ترسره كړې ،له موږ مننه مه
كوئ ،له تاسو هيڅ بدله نه غواړو ،موږ د خپل رب د
رضاء په لټه كي يو ،د قيامت د سختي ورځي له حساب
وېرېږو ،څه چي مو تراوسه كړي د هغي ورځ د محاسبې
لپاره ئې كافي نه گڼو.
گورئ چي په ( )11آيت كي د ابرارو له قوله داسي
حكايت كوي( :موږ له خپل رب وېرېږو ،له هغي ورځي چي
تريو مخې او قهرجنه ده)؛ له هللا تعالى وېره او هغه هم
د قيامت په سختي ورځ كي ،دې ظريف ټكي ته اشاره كوي
چي كه له هللا تعالى وېره انسان له گناه او تېري منع
كوي او د ده د معنوي او اخالقي ارتقاء باعث كېږي ،په
آخرت باندي ايمان ،دا وېره په انسان كي راپيدا كوي
او وده وركوي .همداراز دا ظريف ټكى افاده كوي چي كه
موږ نن له فقير او مسكين سره په خپل چلن كي له دې
ځان ساتو چي تندى ورته تريو كړو او سترگي پرې برگي،
دا ځكه چي د هللا تعالى له قهر او د قيامت د سختي ورځي
له هيبته وېرېږو ،داسي نه چي د دې گناه په عوض كي مو
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ورټي او سزا ئې د قيامت د سختي ورځي په څېره كي
.راكړى شي
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 -11نو هللا د دغي ورځ له شره وساتل ،او له تازگۍ او
خوښۍ سره ئې مخامخ كړل -12 .او د دې لپاره ئې د
جنت او ورېښمينو جامو بدله وركړه چي صبر ئې وكړ.
 -16په تختونو به ئې په كي ډډه وهلې وي ،نه به د
لمر تودوخه په كي گوري او نه يخني -14 .او سيوري
به ئې پرې رانږدې وي ،او مېوې به ئې په عجيبه
توگه په خدمت كي او ترالس الندي -11 .او د سپينو
زرو لوښي او د بلورو جامونه به پرې راگرځول كېږي.
 -13د سپينو زرو شيشه ئي (لوښي) ،چي په ظريفه
توگه اندازه شوي -13 .او هلته به په داسي جامونو
خړوبه كړى شي چي ممزوج به ئې د زنجبيل وي -18 ،په
جنت كي يوه چينه چي سلسبيل نومول شوې -12 .او شا
او خوا كي به ئې تنكي تلپاته زلميان گرځي راگرځي،
كه ئې وگورې د خورو ملغلرو گمان به پرې وكړې-21 .
كه هغه ځاى وگورې نو پرېمانه نعمتونه او ستره
پاچايي به دي ليدلې وي -21 .ملبس په پرېړ او نازك
شين بخن حرير او د سپينو زرو په الس ونديو مزين،
او خپل رب به ئې په پاكيزه شرابو خړوبه كړي-22 .
(او ورته وايي به ):دا ستاسو بدله ده او ستاسو
هڅي منل شوې په قدروني سره.
 :11نو د دغو وړتياوو له كبله هللا تعالى نه يوازي دا
ابرار د قيامت د ورځي له سختيو ژغوري بلكي جنت ته ئې
بيايي او له تازگۍ او خوښۍ سره ئې مخامخ كوي .په خپل
نذر وفا ،له قيامت وېره ،له بې وزلو سره مرسته او
خپل غوره طعام وركول ،د هللا تعالى د رضاء لټه ،او له
ده پرته له بل چا طمع نه كول ،له دې ځان ساتل چي په
بل منت بار كړي يا د ستايني او توصيف انتظار ترې
ولري ،او له هللا تعالى وېره د دې باعث شوه چي جنت ئې
په برخه شي.
 :22-12په دې مباركو آيتونو كي د ابرار او نېكانو په
اړه او په جنت كي د دوى د وضعيت په اړه مزيد
وضاحتونه شوي:
 صبر جنت ته ورسول ،دا د دوى صبر وو چي په دوى كي
ئې جنت ته د رسېدو وړتيا راپيدا كړه ،د دوى ټول هغه

234
الدهر
د قرآن پلوشې

خصلتونه چي جنت ته د رسېدو سبب كېږي؛ له صبر خړوبه
كېدل.
 په دنيا كي ئې ملبس حالل وو ،له حرامو جامو ئې ځان
ساتو ،نه ئې له حرامو الرو ترالسه كړې وې ،او نه ئې د
گناه په تور داغ داغلې وې ،نو اوس به د جنت ورېښميني
جامې ورپه برخه كېږي .ورېښمني جامې ځكه چي په دنيا
كي ئې د داسي جامو له اغوستو زړه صبر كړى وو.
 په لوړو لوړو تختونو به ئې ډډه لگولې وي ،نه به
ئې د لمر تودې وړانگي اذيت كوي او نه سخته يخني .او
دا ځكه چي دوى په دنيا كي په تختونو ډډه لگول او
آرامه ژوند پرېښى وو ،د هللا تعالى په الر كي ئې كړاوونه
گالل.
 د جنت ونو به خپل سيورى پرې غوړولى وي او مېوې به
ئې دوى ته نږدې نږدې او هره شېبه راشكولو او خوراك
ته تياري .او دا ځكه چي دوى له حرام رزق ډډه كوله او
حرامو ته ئې له الس اوږدولو ځان ساتو.
 د سپينو زرو لوښي له خوندورو مېوو ډك ،د بلورو
جامونه له فرحت بخښونكو څښاك او شرابو ډك ،د هغو
جنتي خدمه وو په الس كي چي تنكي تنكي زلميان به وي او
د دوى شاوخوا به گرځي راگرځي ،او دا ځكه چي دوى په
دنيا كي له داسي مرفه ژوند الس اخيستى وو ،نه ئې د
زرو جامونه كارول ،نه ئې شراب څښل او نه ئې د عيش او
عشرت محفلونه په تنكيو خدمه وو ښايسته شوي وو.
 دا د سپينو زرو لوښي او دا شيشه ئې جامونه به په
بېلو بېلو اندازو كي جوړ شوي وي ،د هر خوراك لپاره
بېل لوښى او د هر څښاك لپاره بېل جام .او دا ځكه چي
دوى په دنيا كي له اسراف ځان ساتو ،په ضروري شيانو
ئې اكتفاء كوله ،ځان ته د اشرافي ژوند برابرولو په
ځاى ئې له فقير ،مسكين او اسير سره مرسته كوله.
 د سپينو زرو له شيشه يي جامونو يا مراد دا دئ چي
په ژۍ او بېخ كي به ئې سپين زر كارول شوي وي ،او يا
دا چي دا سپين زر به هومره شفاف وي چي بلور او شيشې
ته به ورته وي.
 داسي ډك جامونه به په الس كي وركول كېږي چي د جنت
د يوې لوړي چينې چي نوم ئې (سلسبيل) دئ ډك شوي او
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(زنجبيل) پرې عالوه شوي.
 د جنت خدمتگاران به تنكي زلميان وي ،تل په همدې
عمركي پاته كېدونكي ،په هري گوښې كي خدمت ته والړ ،او
داسي به برېښي لكه له مرواريدو جوړي شوې ښايسته
مجسمې چي دلته هلته والړي وي.
 د جنت عظمت او ستروالى او د نعمتونو پرېماني به
ئې هلته درك كړى شې چي په خپلو سترگو ئې وگورې،
يوازي په دې صورت كي به پوه او په دې اعتراف ته اړ
شې چي ستر ملك او بې شمېره نعمتونه دي ليدلي.
 دا جنتيان به د جنت په مجللو قصرونو كي ،په
تختونو ډډه وهلي ،د ونو تر سيوري الندي ،د داسي خدمه
وو په احاطه كي چي له مېوو او خوراك څښاك ډك لوښي او
جامونه به ئې په الس كي وي ،وگورې ،په نازكو او پرېړو
ورېښمينو جامو ملبس او په مړوندونو ئې د سپينو زرو
الس وندي .قرآن په دې سره له يوې خوا د جنت شاهانه
ژوند انځور كړى ،ترڅو د دنيا له عيش عشرت د دوى پام
د جنت په لوري واړوي ،د زر او زور د خاوندانو اشرافي
ژوند ئې سترگي خړي نه كړي ،په دنيا كي ځان ته د داسي
مرفه ژوند له جوړولو ځان وساتي ،په حالل رزق اكتفاء
وكړي ،له اسراف او تبذير ډډه وكړي ،او له بلي خوا ئې
په ډېر ظرافت سره د انسان غرائز او نفسي غوښتني او
ً په گوته كړي
تمايالت انځور كړي ،ټول هغه څه ئې دقيقا
چي د انسان نفس او هوس ئې تمنا كوي ،او ورته وايي:
چا چي په دنيا كي او له حرامو الرو د دغو د السته
راوړو هڅه وكړه په جنت كي به ترې محروم وي .په جنت
كي د سپينو زرو الس وند ته اشاره هم د انسان دې تمايل
ته اشاره ده چي غواړي د سپينو زرو السوند ئې په الس
وي ،مگر نه گورئ چي اوس اكثر السونه ،كه د نارينه دي
ً د گړۍ بند سره ښايسته
كه د ښځو ،په السوند مخصوصا
ً گورو چي سپينو زرو ته ورته تر نورو
شوي ،او اكثرا
زيات خوښوي.
 او پر دغو ټولو نعمتونو سربېره ،او تر ټولو لوړ
ئې( ،شراب طهور) چي د دوى د رب له لوري به وركول
كېږي ،تر هغه شراب هم لوړ چي ممزوج به ئې كافور وي،
او تر هغه هم غوره چي د سلسبيل له چينې به وي او
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ممزوج ئې زنجبيل ،او ساقي ئې د جنت خدمتگاران ،هغه
شراب چي نوم ئې (طهور) دئ او ساقي ئې د دوى رب جل
شأنه ،تر ټولو غوره شراب ،له هر نقص او عيب منزه ،چي
انسان صفا كوي؛ له هر نقص او عيب.
 او په پاى كي به دوى ته وويل شي :دا ټول ستاسو د
هڅو بدله ده ،تاسو د دغه مقام او د دې استقبال وړ
ياست ،هللا تعالى ستاسو هڅي په قدروني سره ومنلې او په
عوض كي ئې دا بدله دركړه.

   










   



   



  
 -26دا موږ يو چي قرآن مو پرتا نازل كړ ،په غوره
او جزء جزء نازلولو سره -24 .نو د خپل رب تر حكمه
صبر وكړه ،او د دوى د هيڅ گنهكار او كفور خبره مه
منه -21 .او د خپل رب نوم دي سهار ماښام يادوه.
 -23او د شپې په يوې برخي كي سجدې ورته كوه او د
شپې په اوږدو كي ئې په تسبيح لگيا اوسه.
 :23 -26په دغو آيتونو كي څو نقاط زياته توجه غواړي:
الف :دا آيتونه د مزمل د سورې لومړنيو آيتونو ته
ورته دي ،هلته د قرآن تالوت ،قيام الليل ،د هللا تعالى
ذكر ،د دښمنانو په وړاندي صبر ته اشاره شوې او دلته
د هللا تعالى له لوري د قرآن نزول ،د هللا تعالى د حكم تر
رارسېدو صبر ،له دښمن سره له جوړ جاړي ډډه كول ،د هللا
تعالى ذكر ،د شپې په يوې برخي كي سجدې ،او د شپې په
اوږدو كي په تسبيح لگيا اوسېدا راغلي .د دغو دواړو
سورتونو د دغو آيتونو له محتوى او د بيان له اسلوب
په وضاحت سره معلومېږي چي همزمان او يو په بل پسي
نازل شوي.
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ب :كه د الدهر د سورې  26آيت (نحن نزلنا عليك
القرآن تنزيال :موږ دا قرآن په ځانگړي نزول سره پر تا
نازل كړى) ،د المزمل د سورې له  4آيت (و رتل القرآن
ترتيال :او قرآن په ښه واضح توگه لوله) سره څنگ په
څنگ كښېږدو او قضاوت وكړو نو په آسانۍ سره متوجه
كېږو چي د الدهر د سورې  26آيت؛ د المزمل د سورې له
 4آيت مخكي نازل شوى ،دا ځكه چي په لومړي كي د قرآن
تدريجي نزول ته اشاره شوې او په دې بل كي د قرآن د
نزول څرنگوالي ته له اشارې پرته د قرآن په تالوت
تأكيد شوى.
ج :د الدهر د سورې په آيتونو كي د قيام الليل د
مقدار او د ذكر او تسبيح د څرنگوالي په اړه الفاظ
(عام) دي خو د المزمل په سوره كي (خاص) او د قيام
الليل مقدار او د قرآن تالوت په كي مشخص شوى .او موږ
ته معلومه ده چي په قرآن كي تل هغه آيتونه چي احكام
په عامه صيغه په كي راغلي تر هغو آيتونو مخكي وي چي
د احكامو ابعاد په كي مشخص او محدد شوي وي ،لومړى د
يوې قضيې په اړه عام حكم راځي او بيا د دې حكم حدود
او ابعاد واضح كېږي .له دې كبله په قاطعيت سره ويلى
شو چي د (الدهر) او (المزمل) سورتونه مكي دي ،لومړى
الدهر او بيا المزمل نازله شوې ،يوازي هغه روايات د
اعتناء او منلو وړ دي چي د الدهر سوره مكي گڼي.
د :قرآن په تدريجي توگه او جزء جزء پر رسول هللا ﹽ
نازل شوى ،دا مطلب نه يوازي د الدهر د سورې د 26آيت
د (تنزيال) صيغه توضيح كوي بلكي د قرآن گڼ شمېر
آيتونه ئې په تفصيل او تأكيد سره بيانوي ،داسي چي د
هر ډول شك او ترديد مجال له منځه وړي او د بشپړ او
يوځايي نزول احتمال منتفي گڼي.
هـ :له دې كبله چي موږ قرآن جزء جزء درلېږو ،نو ته
د هري برخي له حكم سره سم خپله دنده په صبر او
استقامت سره ترسره كوه او د بلي برخي او نوي حكم او
الرښووني تر راتلو انتظار كوه.
و :داسي نه چي بې صبره شې ،د دښمن گواښونه دي
ووېروي ،فشارونو ته ئې تسليم شې ،او د گنهگار او بې
پاسه دښمن د جوړ جاړي وړانديزونو ته مثبت ځواب
ووايې!! له دې آيت هم په وضاحت سره معلومېږي چي د
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الدهر سوره په مكې كي نازله شوې ،دا ځكه چي له دښمن
سره د مقاطعې ،عدم مداهنت او د جوړ جاړي وړانديزونو
ته ئې د نه ځواب ويل ،يوازي په هغو سورتونو كي مومو
چي په مكه كي نازل شوي .نه په هغو كي چي مدني دي.
ز :كه غواړې چي تل صابر او ثابت قدم وې ،د دښمن
گواښونه او فشارونه دي سازش ته ونه هڅوي ،عزم او
اراده دي كمزورې نه كړي ،نو تل او سهار ماښام خپل رب
يادوه.
ح :د شپې يوه برخه په سجده (لمانځه) كي تېروه ،او
د شپې په اوږدو كي په تسبيح او ذكر لگيا اوسه .د
رسول هللا ﹽ په يوه مبارك حديث كي راغلي چي كه څوك د
ويدېدو په وخت كي په تسبيح لگيا شي او په همدې حالت
كي ويده شي ،كه څه هم ټوله شپه په خوب تېره كړي اجر
به ئې له هغه چا سره برابر وي چي همدا شپه ئې په ذكر
او تسبيح تېره كړې.





















    
















   
    



  
 -23بې شكه چي دغه خلك عاجلة (ژر ترالسه كېدونكې)
خوښوي ،اوترشا ئې درنې ورځي ته شا كوي -28 .دوى
خو موږ پيدا كړي ،او موږ ئې (د وجود) بندونه
ورمضبوط كړي او چي كله وغواړو دوى ته ورته به ئې
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په عوض كي راپيدا كړو!!  -22بې شكه چي دا يو تذكر
او پند دئ ،نو څوك چي غواړي خپل رب ته د رسېدو
(غوره) الر دي غوره كړي -61 .او نه شئ غوښتى مگر
هله چي هللا ئې وغواړي ،بې شكه چي هللا باحكمت پوه دئ.
 -61څوك چي وغواړي د خپل رحمت (په سيوري) كي ئې
داخلوي ،او هغه چي ظالمان دي هغوى ته ئې دردناك
عذاب تيار كړى.
 :23دوى لنډ او پرېوتي دنيوي اهداف غوره كړي او د
آخرت درنه ورځ ئې هېره كړې ،او پروا ئې نه كوي،
يوازي همدا نن ورځ ئې په پام كي ده او له سبا ورځي
كه څه هم ډېره سخته ده غافل دي ،د دوى د ليد افق ډېر
لنډ دئ ،له دنيوي اغراضو او پرېوتو اهدافو آخوا نه
رسي ،د ليد آخري نقطه ئې د دنيا منحط لذائذ دي نه تر
دې لوړ او اوچت اهداف.
 -28آيا په دې نه پوهېږي چي موږ پيدا كړي او موږ ئې
د وجود بندونه ورمضبوط كړي ،او كله چي وغواړو دوى ته
ورته به ئې راپيدا كړو!! د دې آيت په اړه څو ژباړي
او تفسيرونه مخي ته راځي:
 موږ پيدا كړي او موږ ئې د وجود بندونه ورمضبوط
كړي او كله چي وغواړو دوى به هالك كړو او په عوض كي
به ئې بله ډله ،دوى ته ورته ډله راپيدا كړو ،چي
عملونه به ئې د دوى په څېر نه وي.
 لكه څنگه چي مو دوى روغ رمټ او له مضبوطو بندونو
سره پيدا كړل ،كولى شو د دوى شكلونه وربدل كړو ،شل،
مفلوج ،ناتوان او بيمار ئې كړو.
ج :لكه څنگه چي مو دوى په لومړي ځل پيدا كړل،
توان ،ځواك او مضبوط بندونه مو وركړل ،بيا ئې هم له
مرگ وروسته راپيدا كولى شو ،په نوې بڼي كي ،له مخكني
روح او نوي كالبوت سره.
درېيم تعبير په څو دالئلو دقيق دئ:
الف :په مخكني آيت كي د دنيا او آخرت په اړه بحث
شوى ،او په دې چي كافر انسان دنيا غوره كړې او آخرت
ته ئې شا اړولې ،په دنيوي لنډو اغراضو پسي نښتى او د
آخرت درنه ورځ ئې هېره كړې ،د آيتونو ترمنځ همغږي او
تنسيق د دې غوښتنه كوي چي په دې آيت كي به هم د
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مخكنۍ موضوع په ارتباط بحث شوى وي او مقصد به ئې بيا
ژوندون وي نه بل څه.
ب :د آيت الفاظ له همدې تعبير سره سمون خوري
(بدلنا امثالهم) همدا مطلب افاده كوي ،كه د آيت
ً غيرهم) بيا به د لومړۍ
تركيب داسي وى( :يستبدل قوما
ډلي مفسرينو رأيه د منلو وړ وه.
 :61-22دا آيتونه چي په وار وار د قرآن د مواعظو او
الرښوونو په پاى كي تكرار شوي ،دا مهم مطالب افاده
كوي:
الف :دا يو تذكر او پند دئ؛ د هغه چا لپاره چي
غواړي هللا تعالى ته د رسېدو غوره الر ومومي ،او د ده په
لوري د تلو لپاره ئې غوره كړي.
ب :انتخاب ستاسو په الس كي دئ ،پند ترې اخلئ او هللا
تعالى ته د رسېدو الر غوره كوئ او كه مخ ترې اړوئ او
په كږو الرو سر كېږئ.
ج :د هللا تعالى الر د هغه ذات الر ده چي په ټولو
اسرارو پوه دئ ،په هر حكم او الرښوونه كي ئې ژور
حكمتونه مضمر دي.
د :دا الر فقط د هللا تعالى په توفيق سره پلي كولى شئ،
د هللا تعالى مشيت په دې تللى چي انسان د خپلي الري
انتخاب ته آزاد پرېږدي ،كه څوك د هللا تعالى الر غوره
كړي هغه ته د تلو توفيق وركوي او د ځان په لوري ئې
هدايت كوي ،او كه څوك د شيطان په الرو تلو ته مال وتړي
په همدې كږو الرو د تلو فرصت او توفيق وركوي ،ده په
ً د
خپل انتخاب سره د هللا تعالى د مشيت خالف نه بلكي عينا
ده د سننو مطابق كار كړى ،دا ځكه چي هللا تعالى غوښتي
چي انسان په خپل انتخاب كي آزاد وي او وكولى شي له
دوه بديلو يو ئې غوره كړي ،له دوو الرو يوه د تلو
لپاره انتخاب كړي ،د هر كار توفيق د ده له لوري دئ،
دا د ده په إذن او ارادې سره ده چي تاسو يوه الر غوره
كولى شئ او د تلو توفيق ترالسه كوئ ،دا سنن د باحكمت
پوه رب له لوري وضع شوي ،الهي سنن دقيق دي او په
كامل او بشپړ علم والړ او په هر يوه كي ئې حكمت او
مصلحت مضمر دئ .د دې موضوع تفصيل د التكوير د سورې د
آخري آيت په اړونده حاشيې كي مطالعه كولى شئ.
 -61هللا تعالى چي هر څوك وغواړي د خپل رحمت او

231پلوشې
د قرآن
الدهر

پېرزوينو په سيوري كي ئې داخلوي ،او ظالمانو ته ئې
دردناك عذاب تيار كړى .څوك چي د هللا تعالى د رحمت وړ
وي او عملونو ئې دى د هللا تعالى د پېرزوينو او رحمت وړ
گرځولى وي نو رحمان خداى به خپل رحمت او عنايت د ده
په حال شاملوي ،او څوك چي ظالم او د دردناك عذاب
مستحق وي له دې عذاب سره به ئې مخامخ كوي ،چا چي د
قرآن له الرښوونو او مواعظو پند اخيستى ،د حركت لورى
ئې د هللا تعالى په لوري وو ،هللا تعالى ئې هدف او د ده
رضاء ئې مقصد وو الهي رحمت به ئې په برخه شي ،او څوك
چي له سمي الري منحرف شو ،په خپل انتخاب كي ئې تېرى
وكړ ،د خپل رب په اړه ظلم ،په خپل ځان او په نورو
ظلم ،دردناك الهي عذاب ورته منتظر.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المرسالت
د سورې معرفي:
د دې سورې نوم المرسالت (لېږل شوې) دئ ،چي له لومړي
آيت اخيستل شوى 11،آيتونه لري ،ډېر ډېر ښكلى وزن
يل
لري ،له هرو څو آيتونو وروسته دا آيت تكرارېږي :و
ٌ
َْ
َ* د شپږو لومړنيو آيتونو فواصل ئې
ِين
ِّب
مكَذ
لل
ِذ
مئ
يو
ٍ ِّ
َ
َْ
ُْ
ً ته ورته وزن لري ،اوم آيت ئې د واقع په صيغه
عرفا
ختمېږي چي دا د مخكنۍ سجع او وزن لپاره ډېر خوندور
ِسَت ته ورته
توقف دئ ،له اتمه تر دولسمه پوري فواصل طُم
وزن لري ،ديارلسم او څوارلسم د فصل په صيغې پاى ته
رسېدلي ،بيا تكراري آيت راځي او له هغه وروسته تر
يويشتم پوري فواصل مكذبين ته ورته وزن لري 22 ،او 26
آيتونه د معلوم او قادرون په صيغو پاى ته رسېدلي،
بيا تكراري آيت راغلى ،23 ،21 ،او  23كفاتا ته ورته
هموزنه فواصل لري ،ورپسې تكراري آيت دئ ،له  22تر 66
آيت پوري فواصل دا دي :تكذبون ،شعب ،لهب ،قصر او
صفر ،بيا تكراري آيت دئ 21 ،او  23آيتونه په ينطقون
او يعتذرون پاى ته رسېدلي ،بيا تكراري آيت دئ ،له 28
تر  44پوري فواصل دا دي :اولين ،فكيدون ،مكذبين،
عيون ،يشتهون ،تعملون ،محسنين ،بيا تكراري آيت دئ،
 43او  48د مجرمون او يركعون په صيغو پاى ته رسېدلي
او په هر يوه پسي تكراري آيت راغلى ،او وروستى آيت
په ډېر ښكلي وزن سره د يؤمنون په صيغې پاى ته
رسېدلى.
دا هم مكي سوره ده .د سورې له مضامينو او د آيتونو
له تركيب ئې په وضاحت سره معلومېږي چي د دې سورې د
نزول په وخت كي په مكې باندي د قيامت په اړه جدي
مناقشې خپل وزر غوړولى وو ،قريشو له معاد او قيامت
انكار كاوو ،د دوى د انكار او تكذيب په ځواب كي دا
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سوره نازله شوې او گڼ شمېر مضبوط او مقنع دالئل ئې د
دوى مخي ته اېښي ،داسي دالئل چي هيڅ باضمير او
باانصاف انسان ترې انكار نه شي كولى ،يوازي هغه څوك
به ئې نه مني چي د عمدي او قصدي تكذيب او انكار په
لټه كي دئ ،زړه او دماغ ئې قانع دئ او په حقانيت ئې
اعتراف كوي خو هوى او هوس ئې مخنيوى كوي او انكار ته
ئې هڅوي.
د بحث محوري موضوع ئې قيامت او له مرگ وروسته بيا
ژوندون او د دې د اثبات دالئل ،د قيامت د انكار بدي
پايلي او په هغه د ايمان نتائج دي.
د سورې په سر كي د بادونو په پنځو صفتونو لوړه
شوې:
 په معمولي او ورځني خوځښت او چلېدو ئې.
 په توند او تېز خوځېدو ئې.
 هغه وخت چي ورېځي په آسمان كي خورې ورې كړي.
 او كله چي د ورېځو لويي لويي برخي سره بېلي بېلي
كړي او هره برخه په خاص لوري وخوځوي.
 او كله چي د تذكار باعث شي ،هم هغو ته چي نرم نرم
او ښكلى باران ئې پرې ورولى او اړتياوو ته ئې ځواب
ويلى ،او هم هغو ته چي توندي سيلۍ ئې پرې راوستې،
توند او طوفاني باران ئې پرې ورولى او وېره ئې په كي
راوالړه كړې ،دواړو ته د پند وسيله شوى.
د قسمونو په پاى كي دا ستره ادعاء شوې :هغه څه چي
ً واقع كېدونكې ده؛ په
وعده ئې دركول كېږي حتما
وروستيو آيتونو كي دا خبره توضيح شوې چي دا (قطعي او
محتومه وعده) د قيامت ،مجدد ژوندون او د پرېكړي د
ورځي وعده ده .خو دا چي دا قسمونه څنگه د قيامت د
راتلو ادعاء ثابتولى شي او د قسمونو او ځواب ترمنځ
ئې څه تړاو شته ،د دې موضوع تفصيل به د سورې په
تفسير كي وگورئ ،خو دلته په اختصار سره وايو :دا
بادونه شهادت وركوي چي د قيامت وعده رښتينې ده ،لكه
څنگه چي دا اوس اوس په خپلو سترگو گورئ چي د ژوندون
لړۍ د بادونو په چلېدو سره پيل شي ،بادونه د ژوند
زېرى وركوي او د ژوندون المل كېږي ،د زمكي له سر د
بخاراتو د پورته كېدو ،د ورېځو د خوځېدو او لرو لرو

234
المرسالت
د قرآن پلوشې

سيمو ته د هغوى د انتقال باعث كېږي ،د (سقاء) په څېر
د اوبو مشك په اوږو اخلي او د تږي بوټي ،انسان او
حيوان په سر ئې وروي ،او په دې سره د زمكي تر خاورو
الندي د بوټو زړي هڅوي ،خوځوي او راژوندي كوي ئې او د
ډول ډول نباتاتو د راټوكېدو المل گرځي ،د نباتاتو د
القاح باعث كېږي ،او له وني او بوټي سره د دانې او
مېوې په پيدا كولو كي مرسته كوي ،كوم ذات چي د
بادونو په ذريعه دا ټول كارونه ترسره كوي او مړه
زمكه راژوندۍ كوي ،آيا هغه له دې عاجز گڼئ چي انسان
بيا راژوندى كړي؟ آيا د انسان عقل دا منلى شي چي
ووايي :بيا ژوندون ناممكن او مستحيل كار دئ؟ مگر
تاسو هره ورځ د بياژوندون مظاهر په خپلو سترگو نه
گورئ؟ مگر د بادونو په ذريعه د ژوندون د لړۍ پيل
كېدا مو هره ورځ مخي ته نه راڅرگندېږي؟!! آيا هغه
توندي او تېزي سيلۍ چي طوفانونه راوالړوي ،ستر ستر
ښارونه ورانوي ،هر څه سره ځپي ،د واړه قيامت صحنې
انځوروي او ستاسو په زړونو كي وېره او خوف راپيدا
كوي ،دا كافي نه دي چي د قيامت د راتلو په اړه تاسو
ته قناعت دركړي او ستاسو پوښتني ځواب كړي؟ قيامت به
هم دغو طوفانونو ته ورته وي ،خو په لويه كچه ،او
ټوله نړۍ به ويجاړه كړي.
څوك چي د خپل (عقل) په مرسته او د قيامت د اثبات
په دې ټولو دالئلو قانع نه شو ،ډېر ژر به د هغه
هيبتناكي صحنې په خپلو (سترگو) وگوري ،هغه وخت چي
ستوري به تياره شي ،آسمان به دړي وړي شي ،غرونه به
له خپل خپل ځاى وخوځېږي ،او دغو لېږل شوو بادونو ته
به هم بل ميقات وټاكلى شي ،د دوى دنده به تر يوم
الفصل وځنډېږي ،او بيا به په دغه ورځ بېرته د دوى په
ذريعه د بيا راژوندي كولو لړۍ پيل شي ،پوهېږې چي يوم
الفصل څه دئ؟ اوس ئې په څرنگوالي نه شې پوهېدى ،ستره
ورځ ده ،هيبت او عظمت ئې ستا له درك او فهم ډېر ډېر
لوړ ،افسوس افسوس د دغي ورځي په تكذيبوونكو.
مگر د تېرو مجرمو او باغي ډلو د هالكت او تباهۍ
عبرتناكي قصې ،دا حقيقت نه په ډاگه كوي چي د دې عالم
پالونكى رب له بندگانو سره محاسبه كوي ،مجرم ته سزا
وركوي ،د زمانې په هر پړاو كي ئې د ظالمانو په سر د
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عذاب متروكه مسلطه كړې ،د خپل جرم سزا ئې وركړې!! د
دغو پېښو له ليدو سره سره څنگه له قيامت او مكافات
او مجازات انكار كوئ؟!! افسوس افسوس په حال د
تكذيبوونكو!!
آيا له كركجنو اوبو (ماء مهين) ستاسو پيدايښت ،د
مور په رحم كي تر معيني نېټې ستاسو موقت استقرار ،او
بيا له هغي تياره او تنگي دنيا يوې بلي پراخي دنيا
ته ستاسو انتقال ،دا نه درته ثابتوي چي:
الف :بيا ژوندون مو سهل او آسان دئ؟
ب :په دې دنيا كي ستاسو توقف هم موقتي دئ ،نېټه او
موده ئې له مخكي ټاكل شوې؟
ج :د دنيا له كور د آخرت كور ته ستاسو انتقال داسي
دئ لكه د مور له رحم د دنيا رحم ته ستاسو راتگ؟
د :هغه ذات چي په دې ټولو كارونو قادر دئ ستاسو په
بيا راژوندي كولو الزيات قادر دئ.
افسوس افسوس د تكذيبوونكو په حال.
دا زمكه چي تاسو ئې پراوږو ژوند كوئ ،ژوندي او مړي
ئې په خپلي غېږ كي راغونډ كړي ،له لوړو لوړو غرونو
خوندوري اوبه ،دا د ژوند تومنه ،ژوو ته برابروي ،دا
د چا په اراده داسي جوړه شوې؟ او د چا په حكم دا
كارونه درته كوي؟! آيا هغه ذات چي زمكه ئې د ژوو او
مړو لپاره ټاټوبى گرځولې ،له دې عاجز گڼئ چي دې ته
ورته د ژوندون بل ټاټوبى راپيدا كړي؟!! افسوس افسوس
د تكذيبوونكو په حال.
كه تاسو دغو ټولو مضبوطو دالئلو ته بې اعتنائي كوئ،
دا قانع كوونكي دالئل نه شي كولى تاسو له انكار او
تكذيب راوگرځوي او په قيامت باندي ايمان ته مو تيار
كړي ،نو لږ صبر وكړئ ،هغه ورځ به راشي چي درته وويل
شي :د هغه څه په لوري وخوځېږئ چي تل مو انكار ترې
كاوو ،د دوزخ د لوخړو په لوري ،په دريو څانگو كي،
هغه لوخړي چي آرامښت په كي نشته ،او د لمبو مخه نه
نيسي ،ستري ستري لمبې چي د سوكو ستروالى به ئې سترو
سترو قصرونو ته او په رنگ كي ژېړو اوښانو ته ورته
وى .افسوس افسوس د تكذيبوونكو په حال.
په دې ورځ به نه د وينا توان لري او نه به د عذر
وړاندي كولو فرصت ترالسه كولى شي .افسوس افسوس د
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تكذيبوونكو په حال.
د يوم الفصل هغه ورځ چي تاسو ترې انكار كاوو ،او
له خپل سلف سره يو ځاى كېدا مو محال گڼله ،او په دې
لټه كي وئ چي د تكذيب لپاره ئې دالئل وړاندي كړئ ،دا
ئې تاسو او دا ئې ستاسو مخكني خپلوان او دا ئې يوم
الفصل!! كه له مخكنيو مكرونو او چل ول مو څه درسره
وي او كولى شئ ځان پرې وژغورئ ،دا ئې وخت دئ!! افسوس
افسوس د تكذيبوونكو په حال.
بې شكه چي پرهېزگاران به د چينو شاوخوا كي تر
سيورو الندي وي ،په زړه پوري مېوې ئې په واك كي او
ورته وبه ويل شي :په دنيا كي د خپلو نېكو عملونو له
كبله نن په جنت كي چي څه غواړئ په خوند خوند وخورئ
وڅښئ ،موږ نېكانو ته داسي بدله وركوو! افسوس افسوس د
تكذيبوونكو په حال.
او تاسو اې مجرمينو! لږ نور هم وخورئ او متمتع شئ.
افسوس افسوس د تكذيبوونكو په حال .او چي ورته وويل
شي :په ركوع شئ ،ركوع نه كوي!! افسوس افسوس د
تكذيبوونكو په حال .كه په دغو ټولو دالئلو نه قانع
كېږي نو په كومي خبري به باور كوي او كوم دليل به ئې
قانع كړى شي؟!!
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 -1قسم په دغو لېږل شوو په پېژانده توگه -2 .بيا
قسم په دې شيندونكو د شيندلو په حالت كي -6 .قسم
په دغو خوروونكو د خورولو په حالت كي -4 .بيا قسم
په فرق كوونكو د بېلولو په حالت كي -1 .بيا د ذكر
په دغو القاء كوونكو -3 ،د عذر يا د خبرداري
ً ترسره كېدونكې
لپاره -3 .بې شكه چي هغه ژمنه حتما
ده چي وعده ئې درسره كېږي.
 :3-1په دې آيتونو كي د يوه شي په پنځو حالتونو لوړه
ً واقع كېدونكى دئ
شوې او ورپسې ويل شوي :هغه څه حتما
چي وعده ئې دركول كېږي .وروستي آيتونه دا (محتومه
وعده) په پوره وضاحت سره معرفي كوي او وايي چي له دې
وعدې مراد د قيامت او بياراژوندي كولو وعده ده .خو
بايد وگورو چي دلته په څه څه لوړه شوې او ارتباط ئې
د قسمونو له ځواب سره څنگه دئ او دا قسمونه څنگه په
دې خبري داللت كوي چي د بياژوندون وعده رښتينې وعده
ً به تحقق مومي .په دې اړه څو خبرو ته توجه
ده او حتما
وكړئ:
 د مفسرينو ترمنځ په دې اړه ژور اختالف گورو چي
دلته په څه څه لوړه شوې ،ځيني ئې (بادونه) گڼي ،ځيني
ئې د مالئكو هغه بېل بېل ټولگي گڼي چي په بېلو بېلو
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امورو موظف شوي ،ځيني لومړي څلور قسمونه په بادونو
او پنځم ئې په مالئكو حمل كوي .دا د رأيي اختالف ښيي
چي د دغو آيتونو په اړه مربوط روايات په خپلو كي
متعارض دي او داسي واحده رأيه چي په صحيح حديث او د
صحابه وو په متفق عليه نظر مستنده وي ،نشته.
 د قرآن د عمومي قاعدې له مخي دا بايد داسي څرگند
شى وي چي د قرآن هر مخاطب ته واضح وي او پر هغه
باندي په استناد سره دا خبره ثابته كړى شي چي د
بياژوندون وعده رښتينې وعده ده.
 د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي بادونه د (عاصف) په
صيغه ياد شوي او د مالئكو لپاره په هيڅ ځاى كي دا
صيغه نه ده كارول شوې.
 د قرآن په ډېرو آيتونو كي د بادونو د لېږلو لپاره
د (ارسال) صيغه راغلې.
 د قرآن په ډېرو آيتونو كي ويل شوي چي هللا تعالى
بادونه رالېږي ،په سر كي ورو ورو او نرم نرم خوځي،
داسي چي تاسو ترې خوند اخلئ ،بيا توند او تېز شي ،په
سيلۍ او طوفان بدل شي ،ورېځي په سر واخلي ،د آسمان
په غېږ كي ئې خورې ورې كړي ،د مړو ټاټوبو په لوري ئې
وخوځوي ،چېري باران ،چېري واوره ،او چېري ږلۍ ووروي،
چېري نباتات رازرغونه كړي او چېري د سېالبونو باعث شي
او په خلكو كي وېره او خوف راوالړ كړي.
 كه وغواړو چي د دې آيتونو تفسير په خپله په قرآن
كي ولټوو او له تفسير بالرأى ډډه وكړو نو له بادونو
پرته په بل څه ئې نه شو تطبيقولى ،دا ځكه چي قرآن
يوازي بادونه په دې صفاتو ياد كړي نه بل څه.
 دا آيتونه د (فاء) توري يو له بل سره تړلي او دا
ښيي چي دلته د يوه شي څو حالتونو ته اشاره شوې نه
بېلو بېلو شيانو ته.
 لكه چي په مخكنيو قسمونو كي تاسو وليدل چي قسمونه
د تعظيم لپاره نه بلكي د استشهاد لپاره راغلي ،دلته
هم په (بادونو) باندي استناد سره د قيامت منكرانو ته
دا خبره شوې چي بياژوندون داسي دئ لكه هره ورځ چي
تاسو گورئ د يوه باد په لگېدو سره د ژوندون بهير پيل
شي ،بادونه د ژوند پيغام له ځان سره راوړي ،په هغو
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ورېځو سره چي پر خپلو اوږو ئې وړي او په هغه باران
سره چي له دغو ورېځو ئې راوروي ،د مړې زمكي د ژوندۍ
كېدو باعث شي ،د زمكي تر كلك قشر الندي د ژوندون
بڅركي وخوځوي او په هغه كي سا پوكړي ،او سپېره ډاگ
په زرغونه چمن بدل كړي .نو ته چي هره ورځ د مړو د
بياژوندي كېدو شاهد يې څنگه مجدد ژوندون محال گڼې او
له هغه انكار كوې؟!! تا چي په وار وار توندي او تېزي
سيلۍ ليدلې چي په طوفانونو منتج شي او هرڅه گډ وډ
كړي څنگه گمان كوې چي ستا نړۍ به د تل لپاره همداسي
آرامه او آباده وي او هيڅكله به له داسي كوم ستر
طوفان سره نه مخامخ كېږي چي هرڅه ئې وځپي او نظم ئې
متالشي كړي؟!
په څو دالئلو د هغو كسانو رأيه ضعيفه ده چي وايي
دلته په مالئكو لوړه شوې.
 لومړى دا چي د دې رأيي لپاره نه له قرآن كوم دليل
وړاندي كولى شي او نه انساني عقل ته د منلو وړ دليل.
 د قيامت د منكرانو د اقناع لپاره په مالئكو
استشهاد او استناد نه شو كولى ،هغوى مالئكي نه مني،
په يوه متنازع فيه شي باندي بل متنازع فيه شى نه شو
ثابتولى او دا كار نه معقول دئ او نه د مخاطب د قانع
كولو الر.
 په قرآن كي معموالً د معاد ،مجدد بعثت ،مكافات او
مجازات او دې ته ورته قضاياوو د اثبات لپاره په هغو
شيانو استشهاد شوى چي هر مخاطب ته د منلو وړ وي ،لكه
شپه ،ورځ ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري ،زمكه او آسمان ،تل د
غيبي امورو د اثبات لپاره په مشهود او محسوس شيانو
استناد شوى ،نبايد دا عمومي قاعده دلته په استثنائي
توگه له پامه وغورځوو او داسي رأيه قائمه كړو چي له
عمومي قاعدې سره اړخ نه لگوي.
 په عربي كي په (الف او تاء) سره يا حقيقي مؤنث
جمع كېږي او يا د غيرذوي العقولو صفت ،فرشتې مؤنث نه
دي او په دې پوري متعلق صفات په (الف او تاء) نه شو
جمع كولى ،مرسالت او عاصفات او … د دوى جمع نه شو
ً د جمع مذكر
گڼلى ،په قرآن كي د مالئكو لپاره اكثرا
صيغه كارول شوې .د دې مطلب شرح د النازعات د سورې په
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تفسير كي وگورئ.
 كه دا مالئكي وگڼو نو بايد په ټولو هغو مواردو كي
چي دې ته ورته صيغې راغلې لكه :العاديات ،الموريات،
المغيرات ،النازعات ،الناشطات ،السابحات ،السابقات،
المدبرات ،الذاريات ،الحامالت ،الجاريات او ډېر نور
موارد ،دا ټول بايد مالئكي وگڼو ،حال دا چي دا كار له
يوې خوا ناسم دئ ،له بلي خوا غيرقابل قبول او غير
قابل تطبيق او له بلي خوا د داسي تكرار موجب چي د
قرآن له اوچت بالغت سره سمون نه خوري.
 د قرآن په هيڅ آيت كي فرشتې د (عاصف) په صفت نه
دي ستايل شوې ،بر عكس دا صفت دبادونو لپاره راغلى.
 د آيتونو ترمنځ تنسيق او د (فاء) په توري سره د
دوى ترمنځ ارتباط دا ښيي چي ټول د (عاصفات) په شان
دي او د بادونو بېل بېل حالت په گوته كوي.
دغو مطالبو ته په پام سره په كامل ډاډ او اطمئنان
سره ويلى شو چي:
ً) هغه بادونه مراد دي چي په
 له (المرسالت عرفا
معروف ،معمول او عادي طور خوځي ،نرم نرم او ورو ورو.
ً) توند او تېز بادونه چي د
 له (العاصفات عصفا
طوفانونو باعث كېږي.
ً) هغه بادونه چي ورېځي په فضاء
 له (الناشرات نشرا
كي منتشر كوي او له يوې سيمي ئې بلي ته انتقالوي.
ً) معنى يا دا ده چي دا بادونه
 د (الفارقات فرقا
ورېځي په سترو سترو كتلو او كنډكونو كي متفرق كړي او
په مختلفو لوريو ئې وخوځوي او يا دا چي دا بادونه د
فرق كولو او تمييز استعداد لري ،د ښه او بد ،مستحق
او غيرمستحق ترمنځ فرق كولى شي ،په دې پوهېږي چي
څومره چېري انتقال كړي ،چېري څومره باران ووروي ،د
كومي سيمي اوسېدونكي د كومي معاملې مستحق دي ،د نرم
او ورو ورو خوندور باران مستحق دي كه د غضبناك سېل
او طوفان!! خو دا دوهمه توجيه له دې كبله ارجح ده چي
لومړى مفهوم په مخكني آيت كي راغلى ،نبايد له
ً) معنى واخلو،
ً) همغه د (الناشرات نشرا
(الفارقات فرقا
قرآن د بې ځايه تكرار له عيب منزه دئ.
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ً) هم بادونه مراد
ً او نذرا
ً عذرا
 له (الملقيات ذكرا
دي چي د ذكر او پند باعث دي ،انسان ته هللا وريادوي،
كله داسي چي گوري هللا تعالى د ده عذر او توبه قبوله
كړې ،د باد په نرمي وږمې سره ئې ده ته د باران زيرى
وركړى او كله له دې اړخه چي وېرونكى طوفان په ده كي
له هللا تعالى وېره راوالړوي او د داسي هيبتناكو او
وېرونكو پېښو خبر وركوي چي له شر ئې د ځان ژغورني
لپاره له هللا پرته د نجات بله مرجع او پناه ځى نه
گوري.
د (انما توعدون لواقع) معنى او ارتباط ئې له
مخكنيو قسمونو سره دا چي :د بادونو دغه بېالبېل حاالت
په دې شهادت وركوي چي د قيامت محتومه وعده هرومرو
تحقق مومي او مړي به بياراژوندي كېږي ،هغه ذات چي
بادونه رالېږي ،د ژوندون زېرى په الس ،د مړو د
بياژوندي كولو وسيله ،دا ذات بې شكه چي د مړو په
بياراژوندي كولو قادر دئ او هغه ذات چي په بادونو
سره ستر ستر وېروونكي طوفانونه او لوى لوى ورانوونكي
سېالبونه راوالړوي بې شكه چي په دې هم قادر دئ چي دا
دنيا ورانه كړي او په ځاى ئې د بلي نوې دنيا بنسټ
كېږدي.

   
  






   
   












 -8نو چي كله ستوري تپ تياره شي -2 .او چي كله
آسمان شي دړي وړي -11 .او چي كله غرونه وايستى
شي -11 .او چي كله لېږل شوي بل وخت ته موكول كړى
شي -12 .د كومي ورځي لپاره به وځنډول شي؟  -16د
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پرېكړي د ورځي لپاره -14 .او څه پوه كړې چي د
پرېكړي ورځ څه ده؟  -11افسوس په دې ورځ په حال د
تكذيبوونكو.
 :11 -8دا آيتونه څو اساسي مطالب بيانوي:
الف :د قيامت منكرينو ته وايي :كه دا د قيامت د
اثبات بې شمېره دالئل نه منئ او سره له دې انكار كوئ
نو تر هغه صبر وكړئ چي قيامت راشي او هولناكي صحنې
ئې په خپلو سترگو وگورئ.
ب :لومړى به ستوري تپ تياره او له سترگو پټ شي.
ج :بيا به آسمان چاود چاود او دړي وړي شي او دا
اوسنى مضبوط نظم به ئې له منځه والړ شي .ټول هغه
ستوري به خواره واره شي چي نن ئې په خپلي غېږ كي
نيولي.
د :دا غرونه چي كلك ،ثابت او نه خوځېدونكي ئې گڼئ
او گمان نه كوئ له خپله ځايه به وخوځي ،وبه ئې گورئ
چي له جرړو ايستل شوي.
هـ :او ټول (الرسل :لېږل شوي) به راتلونكې خاصي
نېټې ته موكول كړى شي ،كار به ئې متوقف شي ،د بيا
فعالېدو لپاره به بله نېټه ورته وټاكل شي او تر (يوم
الفصل) به وځنډول شي ،خو دا چي له دغو (لېږل شوو)
مراد څه دئ او د توقيت او تر يوم الفصل پوري ئې د
ځنډولو معنى څه ده ،په دې اړه په تفسيرونو كي گڼ
شمېر آراء زموږ مخي ته راځي:
 ځيني ئې پيغمبران عليهم السالم گڼي.
 ځيني ئې د فرشتو په معنى نيسي.
 او ځيني ئې په خپله عامه معنى اخلي.
درېيمه رأيه دقيقه برېښي چي دالئل ئې دا دي:
 -1د (المرسالت) او (الرسل) معنى يوه ده ،هغه څه چي
په لومړي آيت كي د المرسالت په صيغه ياد شوي په
يوولسم آيت كي د الرسل په صيغه تكرار شوي .د كالم
بالغت دا تقاضا كوي چي (الرسل) به همغه مطلب افاده
كوي چي (المرسالت) ئې افاده كوي.
 -2دا د پيغمبرانو عليهم السالم په معنى ځكه نه شو
اخيستى چي د قيامت د دغو پېښو په دوران كي به د زمكي
پر سر هيڅ پيغمبر نه وي ،هغه وخت چي ستوري تياره شي،
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آسمان دړي وړي شي ،غرونه وايستى شي ،په دې مرحله كي
د لېږل شوو د معطله كېدو معنى په هيڅ صورت كي د
پيغمبرانو عليهم السالم لپاره د توقيت په معنى نه شو
اخيستى ،تر يوم الفصل پوري د پيغمبرانو عليهم السالم
موكول كېدا او ځنډېدا نه قابل فهم ده او نه د توجيه
ً چي د قيامت د سترو سترو حوادثو ،د ستورو
وړ ،مخصوصا
تورېدا ،د آسمان د چاودېدا او د غرونو د خوځېدا په
ضمن كي ذكر شوې.
 -6په دې آيت كي به خامخا د دريو مخكنيو آيتونو په
څېر د قيامت يوې بلي ستري پېښي ته اشاره شوې وي.
 -4كه د (لېږل شوو) په كار كي توقيت او تأخير د
(المرسالت :لېږل شوو بادونو) په كار كي د توقيت او
تأخير په معنى واخيستى شي نو په دې صورت كي نه يوازي
د آيتونو تر منځ همغږي تأمين كېږي ،بلكي واضح مفهوم
ترې اخيستل كېږي ،په دې معنى چي په دې مرحله كي د
ستورو له تياره كېدو ،د آسمان له چاودېدو او د غرونو
له خوځېدو وروسته به د بادونو هغه كار هم متوقف شي
چي اوس ئې كوي ،اوس د ژوند قاصد او د زمكي پر سر د
ژوو د راپيدا كېدو ستر المل دئ ،خو په دې وخت كي به
متوقف شي او تر يوم الفصل پوري به ئې دا دنده معطل
شي ،او د مجدد بعثت په ورځ به بيا په صور كي پو شي
او په همدې سره به د بيا ژوندون لړۍ پيل شي او ټول
به له خپلو خپلو قبرونو راپاڅي.
و :ته نن له دې عاجز يې چي د يوم الفصل په
څرنگوالي پوه شې ،دا داسي ستره او هيبتناكه ورځ ده
چي په عظمت او هيبت ئې پوهېدل درته ممكن نه دي.
ز :د هغو خلكو په حال افسوس افسوس چي دا ورځ
تكذيبوي ،په عقل ئې هم او د قيامت په ورځ د دوى په
بد او دردناك حالت هم.
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 -13آيا مخكني مو هالك نه كړل؟  -13بيا مو وروستني
ورپسې نه كړل؟  -18له مجرمينو سره همداسي چلن
كوو -12 .افسوس په دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.
 :12-13په دې مباركو آيتونو كي قيامت ،الهي محاسبه
او مكافات او مجازات له يوه بل اړخ څېړل شوي ،دا ځل
د محسوس او مشهود طبيعي دالئلو په ځاى تاريخي دالئل
وړاندي كېږي ،د مجرم او جنايتكارو ډلو بدي پايلي د
قيامت د منكرينو مخي ته ږدي او ورته وايي :مگر د
تاريخ هره پاڼه په دې شهادت نه وركوي چي د زمانې په
هر پړاو كي كومو قومونو معاد او قيامت تكذيب كړى او
په آخرت باندي نه باور او له الهي مكافات او مجازات
انكار جرم او جنايت ته هڅولي ،له بدو پايلو سره
مخامخ او په الهي عذاب اخته شوي؟ څوك چي د دوى په الر
تللي او د دغو هالك شوو قومونو په پل ئې گام اېښى له
ورته برخليك سره مخامخ شوي ،دا د تاريخ په اوږدو كي
د مجرمو او جنايتكارو ولسونو مجازات موږ ته څه
راښيي؟! آيا له دې پرته بله انتباه ترې اخيستى شو چي
حسيب خداى زموږ د عملونو شاهد او ناظر دئ ،مجرم ته
سزا وركوي ،دلته د مكافات او مجازات ثابت الهي سنت
حكومت كوي او دا چي قيامت او الهي محاسبه يو مسلم
حقيقت دئ .افسوس د هغه چا په حال چي دا ورځ
تكذيبوي!!

   
   




   





 
 -21آيا له سپكو كركجنو اوبو مو پيدا نه كړئ-21 .
او آيا په مضبوط تمځي كي مو ځاى په ځاى نه كړ؟
 -22تر يوې معلومي نېټې؟  -26نو وتوانېدو او همدا
راز ښه توانېدونكي يو -24 .افسوس په دې ورځ د
تكذيبوونكو په حال.
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 :24-21په دې آيتونو كي د بياژوندون د اثبات لپاره
يو بل مضبوط دليل وړاندي شوى ،د انسان د پيدايښت په
څرنگوالي باندي استناد سره د بياژوندون امكان
ثابتوي ،په دې شرح:
الف :مگر تاسو مو د اوبو له يوه كركجن څاڅكي پيدا
نه كړئ؟ ولي مجدد خلقت درته گران او مستحيل برېښي؟
ب :آيا د (رحم) په تياره دنيا كي ستاسو استقرار او
په هغه كي تر معيني نېټې او مودې ستاسو توقف او بيا
مو له هغي تنگي او تيارې نړۍ د زمكي د سر پراخي او
روښانه نړۍ ته راتگ؛ دا نه ثابتوي چي له يوې دنيا
بلي ته انتقال مو يو ځل آزمويلى بيا به ئې هم
آزمويئ؟ د زمكي په (رحم) او تنگي محدودي غېږ كي له
توقف وروسته به د آخرت پراخي نړۍ ته درومئ.
ج :هغه ذات چي په دې وتوانېدو تاسو له يوه څاڅكي
اوبو پيدا كړي ،د مور په رحم كي مو ځاى په ځاى كړي
او له هغي تنگي دنيا مو بلي ته راولي ،آيا هغه به په
دې ال ښه قادر او توانا نه وي چي بيا مو راژوندي كړي؟
څنگه او په كوم دليل دا مجدد بعثت نه منئ او ترې
انكار كوئ؟ افسوس په دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.







  





   
 
 -21آيا زمكه مو راغونډونكې نه ده گرځولې -23 .د
ژوندو او مړو -23 .او آيا دنگ دنگ غرونه مو په كي
نه دي جوړ كړي او خوندوري اوبه مو نه دي درباندي
څښلې؟  -28افسوس په دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.
 :28-21ووايئ :چا دا زمكه داسي گرځولې چي په خپلي
غېږ كي مړه او ژوندي توكي راغونډ كړي او په هغې كي
ئې د ژوند امكانات او شرائط برابر كړي؟ څوك د زمكي
له دنگو دنگو غرونو خوندوري اوبه دركوي ،هماغسي لكه
د مور له تيو خوندوري شيدې؟؟ كه دا دنگ دنگ غرونه نه
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وى نو ستا د څښاك اوبه به هم خوندوري او صفا نه وې!!
آيا هغه ذات چي زمكه ئې د (ژوند مهد او زانگو) كړه
او د ژوند امكانات ئې په كي ځاى په ځاى كړل؛ په دې
قادر نه گڼئ چي ستاسو د مجدد پيدايښت لپاره بله
زانگو او ټاټوبى راپيدا كړي؟!! افسوس په دې ورځ د
تكذيبوونكو په حال.




   
   
    




   










 -22درومئ د هغه څه په لوري چي دروغ به مو گاڼو!
 -61درومئ د هغه سيوري په لوري چي درې څانگي لري،
 -61نه راحت بخښونكى دئ او نه د لمبو مخنيوى كوي.
 -62هغه چي د ماڼيو په څېر سوكي شيندي -66 .ژېړو
اوښانو ته ورته -64 .افسوس په دې ورځ د
تكذيبوونكو په حال.
 :64-22تاسو چي قيامت تكذيبولو او په دې مو باور نه
كاوو چي د دوزخ لمبې به ستاسو د جرم او جنايت سزا
وي؛ دا ئې تاسو او دا ئې هغه څه چي دروغ مو گاڼو!!
په دنيا كي مو د هغه مغشوش انځور په خپل ناقص ذهن كي
درلود ،د هغه په اړه مو د شك او ريب سيورى په زړه او
دماغ پروت وو ،دا دئ هماغه مغشوش انځور او هماغه د
شك او ريب سيورى ،ستاسو مخي ته؛ ورځئ ،تاسو ته منتظر
دئ ،خو دا سيورى د دنيا د راحت بخښونكي سيوري په څېر
نه دئ ،د حرارت مانع او له لمبو خوندي ،نه؛ دا د
دوزخ د لوخړو سيورى دئ ،د اور سوكي به ئې ستاسو د
دنگو دنگو قصرونو په اندازه وي او رنگ به ئې ستاسو د
ښكلو ژېړو اوښانو په څېر!! مگر ستاسو قصرونو او
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ستاسو شتمنيو (او تر ټولو غوره ئې ستاسو ښكلو ژېړو
اوښانو) له قيامت او دوزخ انكار ته نه وئ هڅولي؟ دا
دئ اوس ئې انځورونه د دوزخ په لمبو او لوخړو كي
وگورئ!! افسوس په دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.
د يادوني وړ ده چي قرآن د دوزخ د اور د سوكو د
څرنگوالي بيانولو لپاره د (قصر) صيغه كارولې ،چي له
يوې خوا ښيي دا اور به دومره ستر وي چي سوكي به ئې د
قصرونو په اندازه وي خو له بلي خوا ښيي چي د ظالمانو
قصرونو ته هللا تعالى په كومه سترگه گوري ،د دوزخ د اور
سوكي ورسره تشبيه كوي!! په رښتيا چي دا قصرونه د
دوزخ د اور سوكي دي ،د مظلومانو له وينو او هډوكو
جوړ شوي ،په انساني ټولني كي د ظلم او فساد خورول له
دغو قصرونو پيل كېږي ،د دغو قصرونو خاوندان تل د حق
په وړاندي خنډ شوي او تل ئې د حقپالو مقابله كړې.

    








   



    
   
 
 -61دا داسي ورځ ده چي خبري به نه شي كولى-63 .
او نه به دوى ته اجازه وركړى شي چي عذر وړاندي
كړي -63 .افسوس په دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.
 -68دا د پرېكړي ورځ ده ،هم مو تاسو كړئ راغونډ
هم مخكنيان -62 .نو كه د كوم پټ تدبير (امكان)
درسره وي نو زما په خالف ئې وكاروئ -41 .افسوس په
دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.
 :63 -61په دې ورځ به د خبرو كولو توان ترې سلب شوى
وي ،دا ځكه چي په دنيا كي ئې ډېره ډېره په درواغو
خپله خوله پرانيستې وه ،د تكلم له وسائلو؛ له ژبي او
شونډو ئې د حقائقو د تكذيب لپاره ډېر كار اخيستى وو،
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نو خود به ئې نن په خوله مهر وهل شوى وي او په ځاى
به ئې الس او پښې په وينا راځي او د دوى په ضد به
شهادت وركوي!!
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په دې ورځ به نه يوازي خبري نه شي كولى؛ بلكي د عذر
وړاندي كولو مجال به هم نه مومي ،دا ځكه چي دوى به د
خپلو جرمونو او خيانتونو اړوند اسناد ،مدارك او
شواهد او د خپل ژوند دقيق ،مشرح او مكمل راپور په
خپلو عملپاڼو كي مومي او دا جرأت او امكان به ترې
سلبوي چي څه ووايي او كوم عذر وړاندي كړي!! افسوس په
دې ورځ د تكذيبوونكو په حال.
 :41-68نن د حق او باطل ترمنځ د وروستۍ پرېكړي ورځ
ده ،نن به د عملونو په اړه وروستى قضاوت كېږي ،دا
هماغه ورځ ده چي تاسو ترې انكار كاوو او د تكذيب
لپاره به مو دالئل ورته لټول او جوړول ،په چل ول سره
به مو خلك غولول چي په انكار كي ئي ستاسو ملگرتيا
وكړي ،د قيامت او حساب او كتاب په اړه د پيغمبرانو
عليهم السالم د دعوت په ضد مو څومره هلي ځلي كولې او
تدبيرونه مو سنجول ،ويل به مو قيامت او بيا ژوندون
نشته ،كه وي نو زموږ له نيكونو او اجدادو كوم يو
راژوندى كړئ ،تراوسه به كوم راژوندى شوى وو!! دا دئ
دا تاسو او دا مو سلف او خلف ،ټول مو راغونډ كړئ،
ووايئ :آيا كوم كيد ،مكر او چل ول په واك كي لرئ چي
نن ئې وكاروئ؟! له همغو چي په دنيا كي مو د
پيغمبرانو عليهم السالم په ضد كارول؟! افسوس په دې ورځ
د تكذيبوونكو په حال.
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 -41بې شكه چي پرهېزگاران به په سيورو كي او د
چينو خوا ته وي -42 .او هرراز مېوو كي چي غواړي
ئې -46 .د هغو عملونو په وجه ئې په خوند خوند
وخورئ وڅښئ چي تاسو به كول -44 .موږ خو نېكانو ته
داسي بدله وركوو -41 .افسوس په دې ورځ د مكذبينو
په حال.
 :41-41پرهېزگاران به په جنت كي وي ،د ونو تر سيوري
الندي ،د چينو شاوخوا كي ،ډول ډول هغه مېوې ئې مخي ته
چي زړه ئې غواړي ،دوى د مكذبينو په مقابل كي ول،
هغوى قيامت دروغ گاڼو ،دوى پرې ايمان درلود ،هغوى له
دې كبله جرم او خيانت ته الس كاوو چي په آخرت او الهي
محاسبې ئې باور نه وو ،دوى له دې كبله له گناه او
خيانت ځان ساتو او پرهېزگار ول چي په قيامت ،د هللا
تعالى په وړاندي ودرېدو او الهي محاسبې ئې باور وو،
نو ځكه به ئې پايله له هغوى بېله وي ،هغوى د دوزخ په
لوخړو كي او دوى د جنت د ونو تر سيوري الندي ،د چينو
شا وخوا كي او هرراز مېوې ئې مخي ته!! نېكانو ته د هللا
تعالى بدله داسي وي!! په جنت كي به په دوى دا غږ
كېږي چي په خوند خوند وخورئ وڅښئ ،تاسو د همدې مقام
او دغو نعمتونو وړ ياست .افسوس افسوس د مكذبينو په
حال.


 
   












  




 -43وخورئ او متمتع شئ لږ شانته چي تاسو مجرمين
يئ -43 .افسوس په دې ورځ د مكذبينو په حال-48 .
او چي ورته وويل شي :ركوع وكړئ ،ركوع نه كوي-42 .
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افسوس په دې ورځ د مكذبينو په حال -11 .نو له دې
وروسته به په كومي خبري ايمان راوړي؟!!
 :43-43د  43آيت دوه تفسيرونه زموږ مخي ته راځي:
الف :دا خطاب به په آخرت كي او هغه وخت مجرمينو ته
متوجه كېږي چي دوى به په دوزخ كي وي او د دوزخيانو
خوراك به ئې مخي ته اېښودل كېږي ،او له سپكاوي او
تحقيره په ډكه لهجه به ورته ويل كېږي :لږ ترې وخورئ،
لږ ترې مستفيد شئ!! له تاسو سره وړ خوراك همدا دئ،
تاسو مجرم وئ او په دوزخ كي د مجرمانو مناسب خوراك
همدا دئ!!
ب :دلته د وينا مخه مجرمينو ته رااوښتې او په دنيا
كي ورته خطاب شوى چي :د دنيا په دې لنډي مودې كي لږ
وخورئ او ترې مستفيد شئ ،خو پوه شئ چي الهي عذاب
درته منتظر دئ ،دا ځكه چي تاسو مجرم او جنايتكار يئ!
لومړۍ رأيه په دوه دليله دقيقه ده:
الف :هيڅ داسي قرينه نه مومو چي وښيي دلته د بحث
مخكنۍ لړۍ قطع شوې او دنيا ته راگرځېدلې.
ب :په مخكنيو آيتونو كي خطاب پرهېزگارانو ته متوجه
دئ ،چي په جنت كي به وي او په ډېر درناوي سره به په
دې صيغه دوى ته ويل كېږي :په خوند خوند وخورئ وڅښئ،
د خپلو عملونو له كبله ،د دې خطاب په مقابل كي بايد
دوزخيانو ته د خطاب څرنگوالى هم توضيح شي ،نو ځكه
ويل شوي چي دوى ته به د اهانت او سپكاوي په لهجه
وويلى شي :لږ له دغه خوراكه چي له تاسو سره مناسب دئ
وخورئ ،تاسو خو مجرم او گنهگار وئ.
 :42-48د 48آيت په اړه هم دوه رأيي مومو:
الف :ركوع ته د مجرمينو له بلل كېدو مراد دا دئ
چي دوى به په دنيا كي لمانځه ته بلل كېدل خو دوى به
ډډه كوله او همدا په دوزخ كي د دوى د پرېوتو يو بل
المل وو.
ب :مراد ئې دا دئ چي د قيامت منكرين سره له دغو
ټولو مضبوطو او قانع كوونكو دالئلو چي دا سوره ئې د
دوى مخي ته ږدي ،دې ته تيار نه دي چي له مخالفت او
لجاجت الس واخلي او حقيقت ته سر ټيټ كړي.
د دوهمي رأيي د ترجيح لپاره څو دالئل لرو:
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 د لته له ركوع د اجتناب خبره د داسي بحث په پاى
كي راغلې چي اساسي او محوري موضوع ئې قيامت او اثبات
ئې په دالئلو سره ده ،دې اجتناب ته بايد د دغه بحث په
ترڅ كي وگورو ،د نوموړي بحث تتمه ئې وگڼو ،او په دې
معنى ئې واخلو چي دوى د قيامت په اړه د دې سورې بلني
ته لبيك نه وايي او دالئلو ته ئې سر نه ټيټوي ،كه د
بحث موضوع لمونځ وى او يا په مخكنيو آيتونو كي د
لمانځه په اړه څه ويل شوي وى ،نو كېدى شو چي (عدم
ركوع) مو د عدم لمانځه په معنى نيولې وى.
 د سورې وروستى آيت په وضاحت سره ښيي چي دلته په
قيامت باندي د ايمان نه راوړو خبره مطرح ده.
 د قيامت منكرين په قيامت ايمان ته رابلل كېږي نه
لمانځه ته ،لمانځه ته بلنه په قيامت او معاد له
ايمان وروسته مطرح كېږي.
 :11دا آيت چي د المرسالت د سورې تتمه ده ،په
حيرتناكه لهجه پوښتي :نو له دې خبرو وروسته به په
كومي خبري ايمان راوړي؟ كوم استدالل به ئې قانع كړى
شي؟ كه د دغي سورې په دغو مضبوطو او قانع كوونكو
دالئلو قانع نه شي او له مخالفت او لجاجت الس وانخلي
او حقيقت ته سر ټيټ نه كړي ،آيا بل داسي دليل او بله
داسي وينا موندى شو چي د دوى قناعت پرې راشي او په
قيامت ايمان راوړي؟!!
يعني په دې سوره كي د قيامت منكرينو ته داسي بشپړ
او قاطع ځوابونه وركړى شوي چي هيڅ پوښتنه او اعتراض
ئې بې ځوابه نه دئ پاته شوى ،كه څوك په دغو دالئلو
قانع نه شي ،په بل هيڅ استدالل سره نه شو كولى دوى
قانع كړو .له قيامت د دوى د انكار وجه دا نه ده چي
كافي دالئل ئې نه دي اورېدلي ،پوښتنو ته ئې ځواب نه
دئ ويل شوى او اغېزمنه وينا او حكيمانه بلنه ئې نه
ده تر غوږ شوې!! نه ،تر ټولو مضبوطه او اغېزمنه وينا
او تر ټولو قوي دالئل ورته ويل شوي ،تر دې غوره وينا
نه موندل كېږي ،تر دې متين او قوي دليل نه شو پيدا
كولى ،دوى په هر صورت كي له ځان سره په كلكه پتېيلې
چي په خپل انكار به ترپايه ټينگار كوي ،داسي كس په
دالئلو نه شو قانع كولى .چي د قرآن په حكيمانه وينا
او مضبوطو دالئلو قانع نه شي هغه به كومه وينا او كوم
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دليل وي چي دوى قانع او ايمان راوړلو ته چمتو كړي:
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النبأ
د سورې معرفي:
د دې مباركي سورې نوم النبأ (هماغه مهم خبر) دئ،
چي د سورې له دوهم آيت اخيستل شوى 41،آيتونه لري ،د
سورې له مضامينو ،د آيتونو له تركيب او د بيان له
سبك په څرگنده معلومېږي چي دا سوره د مكي دور د
ابتدائي مرحلې له سورتونو ده ،د بحث هغه اساسي او
محوري موضوع چي دا سوره ئې په اړه بحث كوي د آخرت
اثبات دئ.
د دې سورې آيتونه د نورو مكي سورتونو په څېر لنډ
لنډ ،قاطع او جامع او شعارونو ته ورته دي ،چي ډېر
ښايسته او خوندور وزن لري ،د آيتونو طول په سر كي
ډېر لنډ ،بيا ورو ورو زيات شوى او وروستى ئې د
لومړيو آيتونو نږدې درې برابره شوى ،خو داسي چي درې
بېلي فقرې لري او د هري يوې اوږدوالى د لومړيو
آيتونو په اندازه ،له لومړي آيت تر پنځم پوري د
آيتونو فواصل د يتساءلون ،مختلفون او سيعلمون هموزنه
ً او
صيغې دي او له شپږم آيت د سورې تر پايه مهادا
ً ته ورته صيغې دي .په دې سورې كي د بحث اصلي
ازواجا
او محوري موضوع ،د آخرت مسئله او د هغه اثبات دئ،
دلته د آخرت ورځي ته يوم الفصل ويل شوي او ښيي چي د
آخرت دغه د پرېكړي او بېلتون اړخ په كي څېړل شوى،
يعني په دې ورځ د مؤمنانو او كافرانو ،د نېكانو او
بدكارانو ،ترمنځ وروستۍ پرېكړه كېږي ،هر يو به خپله
مناسبه سزا او جزاء گوري.
كه د قرآن په څېړنو او بحثونو كي لږ دقت وكړو نو
څو ټكي زموږ توجه ځان ته جلبوي:
الف :قرآن تر ټولو دقيق او مفصل بحثونه د قيامت،
آخرت ،بيا ژوندون ،حساب و كتاب او د عملونو د اخروي
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مجازات او مكافات په اړه لري ،تر هري بلي موضوع ئې
په دې اړه زيات بحث كړى او د دغي قضيې مختلف اړخونه
ئې څېړلي.
ب :د قرآن لومړيو مخاطبينو ته د (آخرت) بحث تر بلي
هري موضوع عجيب ،له اعتراض ډك او د نه منلو وړ
برېښېدو ،په دې اړه ئې ډېري زياتي پوښتني درلودې او
زښت زيات اعتراضات ئې كړي ،هغوى په هللا باور درلود ،د
هللا طرف ته له بلني سره ئې زيات حساسيت نه ښودو او هغه
ئې د حيرت او تعجب وړ خبره نه گڼله ،په دې اړه د دوى
اساسي اشكال يوازي دا وو چي خپل گڼ شمېر خدايان ،دا
د دوى له پالر ،نيكه پاته لرغونى ميراث پرېږدي او د
هغوى په ځاى د يوه خداى عبادت وكړي ،د رسول هللا ﹽ په
رسالت باندي د اعتراف په اړه ئې هم له دې كبله جدي
ستونزه نه درلوده چي هغه كوم ناپېژانده شخصيت نه وو،
د هغه د لوړ شخصيت ،عظمت او د ده روښانه سوابق ترې
پټ نه وو ،ټولو ښه پېژاندو ،د هغه په لوړ او امتيازي
شخصيت ئې باور درلود ،پر ده ئې تر هرچا زيات اعتماد
كاوو ،دى ئې امين او رښتينى شخصيت گاڼو ،د ده
راتلونكي ته ئې ډېر توقعات درلودل ،خو له مرگ وروسته
بيا ژوندون ،آخرت ،قيامت ،د عملونو اخروي مكافات او
مجازات ،يوه داسي قضيه وه چي د قريشو مشركينو په
آسانۍ نه منله ،كله به ئې په حيرت او تعجب سره او
كله د تمسخر او استهزاء په توگه ويل :آيا دا ممكنه
ده چي پس له هغه به بيا راژوندي كېږو چي ومرو ،هډوكي
مو وراسته شي ،ټول وجود مو تجزيه او خاوري شي؟!! كه
دا خبره رښتيا وي ولي د مخكنيو نسلونو تراوسه هيڅوك
بېرته نه دئ راژوندى شوى؟!! ولي ترننه د خپلو پلرونو
او نيكونو د كوم يوه د بيا راژوندي كېدو شاهد نه
شوو؟!
ج :په قرآن كي تر ټولو زيات دالئل په دې اړه گورو
چي خلكو ته آخرت ،د هللا لوري ته بېرته گرځېدل ،بيا
ژوندون ،الهي محاسبه ،مكافات او مجازات ثابت كړي،
داسي دالئل چي ډېر دقيق ،مضبوط او ژور دي او د هر شك
او شبهې مجال ختموي او هر باضمير او با انصاف انسان
پرې قانع كوي.
د نبأ په مباركي سورې كي له دغو دالئلو يو ئې له
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كافي شرحي سره زموږ مخي ته اېښودل شوى .دا مباركه
سوره په دې آيتونو پيل شوې:
 -1له څه يو بل پوښتي.
 -2له آ ستري خبري.
 -6كوم چي دوى په كي په خپله مختلف دي.
د دغو آيتونو له فحوى معلومېږي چي دوى تر ټولو
زياتي پوښتني د دغي ستري خبري په اړه درلودې ،خو
ټولو گډه او مشتركه رأيه نه درلوده او پر يوې خبري
متفق نه وو ،هر چا د قيامت او بيا ژوندون په اړه خپل
مستقل تشويش او خپله بېله رأيه لرله ،چا قيامت نه
مانو ،چا بيا ژوندون او چا محاسبه او مكافات او
مجازات ،قرآن په دې مباركي سورې كي د دوى هغه ډله
مخاطب كړې او پوښتني ته ئې ځواب وايي چي فصل ،محاسبه
او مكافات او مجازات نه مني ،د دوى لپاره ئې د قيامت
ورځ د (يوم الفصل) په نامه نومولې او د اثبات لپاره
ئې فرمايلي:
 د زمكي او آسمان هر څه د دې شهادت وركوي چي هر څه
د يوه خاص ضرورت او مصلحت له مخي او د يوه مقصد
لپاره پيدا شوى او يوه تشه پرې ډكه شوې او يوه ضرورت
ته پرې ځواب ويل شوى ،له دې په ډاگه معلومېږي چي هيڅ
څه خوشى او بې هدفه نه دئ پيدا شوى ،د هر څه په
پيدايښت كي خاصه محاسبه په پام كي نيول شوې ،له
قيامت او حساب ،كتاب د انكار معنى خو يوازي دا كېدى
شي چي دا عالم له كوم سوچ او دقت پرته ،خوشى او بې
هدفه پيدا شوى ،خو دا بې بنسټه باور له هغه څه سره
په كلكه تصادم كوي چي د عالم هرڅه پرې شهادت وركوي.
آيا نه گورئ چي دا زمكه مو تاسو ته زانگو گرځولې،
هغه مو داسي پيدا كړې چي تاسو ته ئې په خپلي مهرباني
غېږ كي ځاى دركړى ،ستاسو د پالني او روزني او ستاسو
د رزق او روزي وسائل درته برابروي ،ستاسو له فطري
غوښتنو او طبيعي جوړښت سره موافق ،ستاسو ټولو
اړتياوو او غوښتنو ته ځواب وايي او د ژوند ټول ضروري
سامان درته مهيا كوي؟
 آيا دې ته نه گورئ چي دا غرونه مو د زمكي مېخونه
گرځولي ،داسي مېخونه چي زمكه له خوځېدو خوندي ساتي،
كه غرونه نه وى نو زمكه به مسلسل خوځېده ،موږ به نه
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د واورو او اوبو زېرمي درلودې ،نه نهرونه ،چينې او
كارېزونه ،دا غرونه دي چي په زمكه د بېلو بېلو
موسمونو باعث شوي او د يوې سيمي هوا او موسم ئې له
بلي بېل كړى ،هري سيمي ته ئې ځانگړې هوا او خاص موسم
وركړى او د خاصو دانو او مېوو د راټوكېدو شرائط ئې
په كي برابر كړي؟
 آيا دې ته پام نه كوئ چي تاسو مو جوړه جوړه ،نر،
ښځه پيدا كړئ او په دې سره مو ستاسو د نسل دوام
تضمين كړ،
 آيا د شپې او ورځي په تلو راتلو كي مو غور نه دئ
كړى چي يوه په بلي پسي منظم او په خپل ټاكلي وخت ځي
راځي ،يوه ئې ستاسو د آرام ،استراحت او خوب لپاره
الزم او ضروري شرائط برابروي او بله ئې د دانې او
مېوې د راټوكېدو او تاسو ته د رزق او روزي د راپيدا
كولو باعث او د ښه او بد ،او د مفيد او مضر د ښه
پېژندو وسيله گرځي ،تاسو خوب ته ضرورت لرئ ترڅو په
ورځنيو كارونو كي خپل مصرف شوى توان ،طاقت مو جبران
كړئ ،خپل ستومانه او ناآرامه اعصاب مو تسكين كړئ او
د راتلونكې ورځي هلوځلو ته ځان تيار كړئ ،دا كار
يوازي د خوب له الري ترسره كېدى شي او تاسو د خوب
لپاره تيارې او خاموشۍ ته ضرورت لرئ او دا دئ هللا
تعالى زمكه او آسمان او زموږ د شمسي نظام د بېالبېلو
اجرامو ترمنځ واټن او د دوى حركت داسي تنظيم كړى چي
كله د زمكي پر سر شپه وي او كله ورځ ،كه داسي نه وى
او د دوى تر منځ فاصلې او د دوى حركت له اوسني حالت
سره لږ توپير درلودى نو د زمكي پر سر به ژوند ممكن
نه وو!؟
 آيا دې ته نه گورئ چي دا اوه گوني آسمانونه ئې
ستاسو د كور چت گرځولى ،د زمكي پر سر د شهاب ثاقب د
راپرېوتو مخه نيسي ،نه پرېږدي چي د لمر مضر وړانگي
زمكي ته راورسي او ستاسو ژوند له سخت گواښ سره مخامخ
كړي ،د زمكي تودوخه ساتي ،ورېځي په خپلي غېږ كي
خوندي ساتي او د خورېدو مخه ئې نيسي او د واوري او
باران په څېر ئې بېرته په تاسو وروي؟
 آيا دغه روښانه او تود لمر ته پام نه كوئ ،چي
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آسمان په خپلي غېږ كي نيولى او تاسو ته هم رڼا دركوي
او هم تودوخه او په منظمه توگه ستاسو زمكي ته خپلي
وړانگي لېږي ،د زمكي پر سر ژوندون د لمر د رڼا او
تودوخي مرهون دئ ،همدا لمر دئ چي د بحرونو د اوبو د
تبخير او تصفيې باعث شي ،آيا لږ مو دغو ورېځو ته
توجه نه ده كړى چي څنگه د بحر له سطحي رااوچتي شي ،د
يوه اسفنج په څېر د اوبو بخارات له ځان سره واخلي ،د
آسمان په غېږ كي المبو پيل كړي ،په زرگونو ميله لري،
د وچو زمكو او بېدياوو په لور وخوځېږي ،تږو كروندو،
بوټو ،ونو او حيواناتو ته چي يوه تېز باران ته سترگي
په الر دي اوبه رسوي ،مړه زمكه راژوندۍ كړي او له زړه
ئې دانه او مېوه راوټوكوي ،كليو او ښارونو ته چي د
باران د نه ورېدو له كبله ئې هوا ناصافه او گنده شوې
او راز راز ناروغۍ په كي خورې شوې ،د ژوند او صفايي
پيغام له ځان سره وړي ،مړاوې څېرې روښانه ،مأيوس
زړونه ډاډمن او وچي زمكي ښېرازه كوي؟
 آيا نه گورئ چي د زمكي او آسمان هرڅه بامقصد او
هدفمن او هر يو ئې د يوه خاص او ځانگړي ضروري كار د
ترسره كولو لپاره پيدا شوى ،هر يو په دې خور او پراخ
عالم كي يوه تشه ډكوي ،هر يو ئې په يوه خاص كار لگيا
او د يوه ځانگړي هدف د تحقق لپاره په كار مصروف دئ،
په ټول عالم كي هيڅ خوشى او بې مقصده شى نه شو
موندلى ،ټول ستا په خدمت كي ،ټولو يوه بل ته الس
وركړى چي ستا مرسته وكړي ،ستا غوښتنو ته ځواب ووايي
او ستا ضرورتونه او اړتياوي پوره كړي .ما ته ووايه:
كه له دغو كوم يو ئې خپله دنده ترسره نه كړي ،له هغه
كاره الس واخلي چي ورسپارل شوى ،طغيان وكړي ،بې الري
شي ،خپل فطري او طبيعي مسير بدل كړي ،له خپل بريد او
حد تجاوز وكړي ،په دې عالم كي به څومره ستره بدنظمي
رامنځته شي او څومره ستري ستري ستونزي به راوالړي
كړي؟ څومره بده ورځ به پر انسان راولي؟ بې له شكه چي
په دې سره به د كائنات نظم متالشي شي او د زمكي پر سر
د ژوند امكان به له منځه والړ شي .نو ما ته ووايه:
الف :آيا دا سمه ده چي ووايو :د دې خور او پراخ
عالم هر څه سم او بامقصده پيدا شوي ،خو انسان هسي
عبث او بې هدفه پيدا شوى؟!! په آخرت او اخروي محاسبې
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عدم باور په دې معنى دئ چي انسان ،دا اشرف
المخلوقات ،هغه چي د كائنات هر څه د ده لپاره پيدا
شوي او د ده په خدمت كي گمارل شوي ،د هيڅ لپاره،
خوشى او عبث پيدا شوى!! داسي غلط تصور خو نه د انسان
له عقل سره اړخ لگوي ،نه ئې واقعيتونه تأييدوي او نه
ئې هيڅ با شعور او باضمير انسان منلى شي.
ب :كه د عالم په چارو ،نظم ،تركيب او ترتيب كي يو
بسيط او عادي تغيير او د زمكي او آسمان ترمنځ په دې
يووالي او ژور تنسيق كي معمولي تبديلي او توپير د
زمكي پر سر د ژوند امكان ختموي او د موجود نظم د
متالشي كېدو باعث گرځي ،نو څنگه گمان كوئ چي دا عالم
به تلپاته وي ،قيامت به نه راځي او هيڅ بدلون به په
كي نه رامنځته كېږي ،د دې سخيف او بې بنسټه باور
لپاره څه دليل لرئ ،څه شي په دې اړه ډاډه كړي يئ؟!!
ج :سره له دې چي گورې له آسمان په يوه باران سره
مړه زمكه وخوځېږي ،د ژوندي موجوداتو زړي په خوځښت
راشي ،ژوندي شي ،وده وكړي ،د زمكي سخت او كلك قشر
وسپړي او د شنه او سمسوره بوټي په څېر له زمكي سر
رااوچت كړي ،پاڼه او گل وكړي او دانه او مېوه
راوټوكوي ،دا صحنې هره ورځ په خپلو سترگو گورې ،څنگه
له مړيني وروسته ژوندون مستحيل گڼې او انكار ترې
كوې؟!!
د :كه ته له چا سره احسان وكړې ،څو ورځي ئې د يوه
گران مېلمه په څېر له ځان سره وساتې او د ده لپاره
يو مهربان كوربه او مېلمه پال شې ،په ډېر تكريم او
عزت سره ئې مېلمه پالنه وكړې او په دې موده كي ئې
ټولي اړتياوي پوره او ټول ضروريات ئې ترسره كړې ،خو
هغه نه يوازي ستا د دې مهربانيو او پېرزوينو پاس ونه
ساتي ،بلكي له تاسره د دښمنۍ الر ونيسي ،ستا احسانونه
هېر كړي ،څه چي تا وركړي ،ټول ستا په ضد او ستا د
رضاء او خوښي خالف وكاروي ،ستا له دښمنانو سره الس يو
كړي او ستا له دوستانو سره دښمنۍ ته مال وتړي ،ما ته
ووايه چي د دې ناشكر او بې پاس انسان په اړه به ستا
قضاوت څه وي؟ د كومي سزا او بدلې مستحق به ئې گڼې؟!
كه هغه ستا قضاوت ته وړاندي كړى شي ،آيا د دې وړ به
ئې وگڼې چي بيا ئې د مېلمه په څېر ومنې؟! آيا د ده
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په اړه به ستا قضاوت دا نه وي چي هغه د تكريم او
تعظيم وړ نه دئ؟! ما ته ووايه :د داسي قضاوت استعداد
چا دركړى؟ چا درښودلې چي له داسي كس سره مخكنى سلوك
بيا تكرارول مناسب نه دئ؟ كه ته ځان ته د دې قضاوت
او پرېكړي حق وركوې ،آيا هغه ذات چي په تاكي ئې د
قضاوت دا ماده اېښې ،ته او ستا هغه بې پاسه مېلمه ئې
پيدا كړي يئ ،د داسي قضاوت حق نه لري؟! او هغه به له
خپلو ناشكره بندگانو سره همغه څه نه كوي چي ته او هر
انسان ئې له داسي كسانو سره مناسب گڼئ؟!!
ً راځي ،ټول خلك به بيا
نو (يوم الفصل) به حتما
راژوندي كېږي ،هر څوك به له خپل خپل قبر راپورته
كېږي ،ډلي ډلي به د هللا په لور درومي ،الهي محاكمې ته
به وړاندي كېږي،د دوى د عملونو په اړه وروستۍ عادالنه
پرېكړه به كېږي ،ځيني به د كفران او طغيان له كبله
په هغه جهنم كي پرېوځي چي د سركښو او ناشكره
انسانانو لپاره مناسب دائمي تمځى دئ ،نه به په هغه
كي د څښلو يو غوړپ اوبه موندى شي او نه يوه لوېشت
سيورى او نه يوه شېبه له تودوخي آرام ،خوراك او څښاك
ئې تودې اوبه او نو ،د دوى د عملونو او حرام خوراك،
څښاك مناسبه سزا ،خو ځيني نور به د خپلي تقوى او پاك
لمنۍ په سبب د جنت مستحق گڼل كېږي ،دوى د خپل رب د
نعمتونو پاس وساتو ،له حرام خوراك او څښاك ئې ډډه
وكړه ،له ناولو كړنو ئې ځان لري وساتو ،د بل په حق
له تېري ئې اجتناب وكړو ،د دوى بدله به جنت وي ،د
دوى عملونو ته ورته بدله.
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 -1له څه شي يو بل پوښتي -2 .له هغي ستري خبري.
 -6كوم چي دوى په كي په خپله مختلف دي -4 .نه،
داسي نه ده ،ژر ده چي به پوه شي -1 .بيا هم داسي
نه ده ،ژر ده چي به پوه شي.
 :6-1څو اساسي مطالب په دې آيتونو كي ځان ښيي:
الف :قريشو د قيامت په اړه ډېري پوښتني يو له بله
درلودې ،له كومي ورځي چي دوى دا خبره واورېده چي
رسول هللا ﹽ دوى په آخرت باندي ايمان ته رابلي او ورته
وايي :دا عالم د پاى يوه ثابته نېټه لري ،قيامت به
راځي ،د نړۍ دا موجود نظام به متالشي كېږي ،بله دنيا
به له بلي زمكي او آسمان سره راپيدا كېږي ،ټول
انسانان به بيا راژوندي كېږي ،ټول به د هللا په لوري
درومي او د خپلو عملونو له ثواب او عقاب سره به
مخامخ كېږي ،قريشو به كله په حيرت او تعجب سره او
كله په تمسخر او ملنډو سره يوه له بله پوښتنه كوله:
آيا اورېدلي مو دي چي ستاسو دا ملگرى څه وايي؟!!.
آيا دا خبره د منلو ده چي له مرگ وروسته او پس له
هغه چي هډوكي مو وراسته او په خاورو بدل شو ،بېرته
به راژوندي كېږو؟!! كه دا خبره رښتيا وي نو زموږ له
پلرونو او نيكونو خو كوم څوك بايد تراوسه راژوندى
شوى وى!!
قرآن د دوى دا پوښتني داسي بيانوي:
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يس38 :
وئې ويل :څوك به دا هډوكي له هغه وروسته راژوندي كوي
چي وراسته وي؟
    
   
    
     





الجاثيه24 :
او وئې ويل( :حقيقت) له دې پرته بل څه نه دئ چي
يوازي همدا زموږ دنيوي ژوند دئ ،مرو او راژوندي كېږو
او له زمانې پرته مو بل څه نه وژني ،په داسي حال كي
چي په دې اړه هيڅ علم نه لري ،دوى هسي گمان كوي.




   



االنعام22 :
او وئې ويل :دا نه دئ مگر زموږ دنيوي ژوند او موږ
بيا راژوندي كېدونكي نه يو!!
ب :دوى د قيامت په اړه ثابت او واضح دريځ او رأيه
نه لري ،هر يو ئې د خپل تخمين او گمان له مخي بېله
بېله خبره كوي ،په خپلو كي ژور اختالف لري ،ځيني دې
قضيې ته له يوه اړخه گوري او يوه برخه ئې مني او
ځيني له بله اړخه ورته گوري او بله برخه ئې مني،
ځيني په بشپړه توگه ترې انكار كوي او ځيني په نسبي
توگه.
ج :څوك چي د ژوند د قضاياوو په اړه د گمان او
تخمين له مخي او د خپلي سليقې او هوى او هوس په حكم
قضاوت كوي او خاصه او ځانگړې رأيه وړاندي كوي او د
خپلو باورونو او انگېرنو لپاره نه عقلي دالئل لري او
نه علمي بنسټونه ،تل او د هري قضيې په اړه به دې ته
ورته اختالفاتو سره الس او گرېوان وي.
د :داسي نه ده چي دوى گمان كوي( ،قيامت) به حتما
ً
راځي ،ډېر ژر او هرو مرو به د هغه په حقيقت پوه شي،
جهل او ناپوهۍ دوى مخالفت ته هڅولي ،تراوسه ئې داسي
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دالئل نه دي اورېدلي او داسي شواهد ئې نه دي موندلي
چي د آخرت په اړه د دوى ظن او گمان په يقين بدل كړي
او د دوى شكوك او شبهات رفع كړي ،خو دا دالئل او
ً د دوى مخي ته راشي ،د دوى
شواهد به ډېر ژر او حتما
كمزورى نظر او مړژواندى عقل به په دې حقيقت پوه شي
چي د قيامت خبره رښتيا ده ،خو كه د دالئلو او شواهدو
له ليدو سره سره ئې ايمان رانه وړ ،ډېر ژر به قيامت
په خپلو سترگو وگوري او په حقيقت به ئې پوه شي.
 :1-4په څلورم او پنځم آيت كي كه څه هم الفاظ تكرار
شوي خو دوه بېل بېل مطالب افاده كوي ،په لومړي كي دا
ويل شوي چي د قيامت په اړه دالئل او شواهد به هرومرو
د دوى مخي ته راشي او په حقيقت به پوه شي ،په دې
مباركي سورې كي هم او د قرآن په نورو سورتونو كي به
هم ،كافي او قانع كوونكي دالئل وړاندي شي .او په
ورپسې آيت كي په همغو الفاظو سره دې مطلب ته اشاره
شوې چي كه د دالئلو له مخي د قيامت راتگ ونه مني نو
قيامت به په خپله راشي ،دوى به ئې په خپلو سترگو
وگوري او په حقيقت به ئې پوه شي .له قريشو ډېرو هغو
كسانو چي مخكي ئې قيامت محال او ناممكن گڼلو او له
هغه ئې په كلكه انكار كاوو ،د قرآن د مضبوطو دالئلو
په اورېدو سره قانع شول او په آخرت ئې ايمان راوړ ،د
دوى ايمان د همدې څلورم آيت مصداق وو .دې مطلب ته مو
بايد پام وي چي (س) يوازي د نږدې راتلونكي لپاره نه
راځي ،بلكي ډېر ځله يوازي د تأكيد لپاره راځي،
متأسفانه ځينو كسانو اورېدلي چي (س) يوازي د نږدې
مستقبل لپاره كارول كېږي ،حال دا چي دا خبره په ځينو
مواردو كي صحيح ده نه په ټولو كي او دا يوازي د ځينو
مفسرينو رأيه ده ،نه د ټولو ،دلته هم په څلورم آيت
كي د نږدې راتلونكي لپاره راغلى او په پنځم آيت كي
يوازي د تأكيد لپاره ،ځكه قيامت نږدې مستقبل نه دئ.
موږ بايد د صرف او نحوي قواعد هم د قرآن له مخي زده
كړو ،نه دا چي د يوه نحوي عالم ځانگړې رأيه خامخا پر
قرآن تحميل كړو.
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 -3آيا نه ده گرځولې مو دا زمكه يوه زانگو؟  -3او
دا غرونه ،څه مېخونه؟  -8مگر نه مو كړئ پيدا جوړه
جوړه؟  -2ستاسو خوب مو كړ المل د هوسايني؟  -11او
دا شپه مو كړه په څېر د يوه پوښاك؟  -11او دا ورځ
مو كړه مهال د ژوند او ژواك؟
 -3لږ دغي زمكي ته وگوره چي په غېږ كي ئې ژوند كوې
او پر اوږو ئې درومې ،ستا لپاره يوه زانگو ،نه ډېره
سخته او كلكه ،هومره چي د استفادې وړ نه وي او نه
هومره نرمه او پسته چي نه پرې تگ ممكن وي او نه د
اوسېدو وړ ،نه ډېره توده او نه له اندازې زياته سړه،
ستا له طبيعي جوړښت سره متناسبه ،هوا ئې معتدله ،ستا
د اوسېدو لپاره جوگه ،تياره يوه زانگو ،داسي چي كه
ئې وضعيت لږ تر دې بدل وى ،د تودوخي درجه ئې زياته
يا كمه ،فشار ئې لږ يا ډېر ،د ورښت اندازه ئې زياته
يا كمه او بله هره عادي تبديلي او تغيير ئې نظم له
منځه وړي ،ستا ژوند له جدي گواښ سره مخامخ كوي او دا
زانگو ستا لپاره گور گرځوي!!
 -3د زمكي له اوارو لږ د لوړو په لور ،غرونو ته
سترگي واړوه ،آيا دې ته دي پام شوى چي دا غرونه ستا
د زمكي مېخونه دي او ونډه ئې د زمكي د زانگو په
راټينگولو او تمولو كي هومره ده لكه د كېږدۍ په
درولو كي د مېږويو او د يوه صندوق په جوړولو كي د
مېخونو ،هو؛ دا د زمكي مېخونه دي ،په څو معنى وو:
الف :داسي مه انگېره چي دا غرونه يوازي د زمكي پر
سر لوړي دي ،گمان مه كوه چي د زمكي پورتنۍ برخه
گونځي شوې او دا لوړي او ژوري په كي راپيدا شوې ،تا
ته به غرونه د خاورو او تيږو لوړي غونډۍ برېښي ،خو
حقيقت داسي نه دئ ،غرونه د مېخونو په څېر د زمكي په
زړه كي ننوتي ،لويه برخه ئې د زمكي په زړه كي او وړه
برخه ئې راوتلې او د زمكي پر سر ده .او آيا پوهېږئ
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چي دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز دئ ،انسان اوس او
ً غرونه هسي د
په شلمي پېړۍ كي په دې پوه شو چي واقعا
زمكي د سر لوړي نه دي ،بلكي د مېخونو په څېر ئې لويه
برخه د زمكي په زړه كي او وړه برخه ئې د زمكي پر سر
ده.
ب :دغو سترو او درنو غرونو د زمكي بېلي بېلي برخي
په خپلو كي سره كلكي نښلولې ،داسي لكه د اوسپني تختې
چي د ولډنگ په ذريعه په خپلو كي سره ونښلي ،دا غرونه
د زمكي پر سر هغه درانه پېټي وگڼئ چي نه پرېږدي د
زمكي هغه كلك او ډبرين پوستكى چي تر خاورو څو
كيلومتره الندي دئ ،د هغه فشار له كبله مات شي چي د
زمكي له زړه د خوټېدونكو موادو راوالړېږي ،په دې
ترتيب غرونه د زمكي د زلزلو مخنيوى كوي ،انسان له
ډېرو علمي څېړنو وروسته نن په دې حقيقت پوه شوى چي د
زمكي تر خاورين قشر الندي ،د كلكي ډبري پرېړ پوستكى
راتاو شوى او د زمكي په زړه كي د ډېر فشار او تودوخي
له كبله هر څه ويلي او د خوټېدو په حالت كي دي ،له
دې چي كوم فشار راپيدا كېږي هغه داسي وگڼئ لكه په
سره اور پروت ،د خوټېدو په حال كي د بخار دېگ چي له
داخله تر سخت فشار الندي وي ،د زمكي ډبرين پوستكى هم
دې ته ورته تر ډېر ستر فشار الندي وي ،كه دا غرونه او
د دوى زيات وزن نه وى نو د دې فشار په وړاندي به ئې
د مقاومت تاب نه درلود او دلته هلته به يو په بل پسي
ماتېدو او زلزلې به راوالړېدې .دا د قرآن يو بل ستر
علمي اعجاز دئ چي غرونه ئې د (مېخونو) او (لنگر) په
نامه ياد كړي او دا هغه حقيقت دئ چي انسان فقط په دې
پېړۍ كي ورباندي پوه شو .قرآن دا حقيقت هم بيان كړى
چي د غرونو تر راپيدا كېدو وړاندي زمكه خوځېده ،له
پرله پسې زلزلو سره مخامخ وه ،هللا تعالى غرونه ورباندي
راپيدا كړل او دا خوځښت ئې سنبال شو او دا هم د
غرونو په ارتباط يو بل ستر علمي حقيقت دئ چي انسان
اوس ورباندي پوه شوى.
ج :په دې هم پوهېږو چي غرونه د اوبو زېرمي په خپلي
سينې كي ساتي ،د واوري ستر ستر ذخائر له فوري ويلي
كېدو ساتي ،نهرونه ،چينې او كارېزونه له همدې غرونو
رابهېږي ،د مختلفو سيمو د هوا او موسم په تغيير او د
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رنگ رنگ نباتاتو په زرغونېدو كي د غرونو ونډه ډېره
اساسي او ټاكونكې ده ،نو غرونه له دې پلوه هم د زمكي
د خيمې لپاره د مېخونو حيثيت لري چي د ژوند د بقاء
او ژونديو ته د رزق او روزي په برابرولو كي مؤثره
ونډه لري.
 -8د اتم آيت په اړه بايد څو اساسي ټكيو ته متوجه
وو:
الف :انسانان جوړه جوړه ،نر ،ښځه پيدا شوي ،يو د
ِل او بشپړوونكى ،هر يو ئې د بل تر څنگ د ډاډ،
بل مكم
اطمئنان ،سكون او آرامۍ احساس كوي او يو له بله د
بېلوالي په صورت كي د نقص ،كموالي او د كوم ضروري او
حياتي شي د وركولو احساس كوي ،د دغو جوړو ترمنځ
جاذبه او مينه له همدې احساسه راوالړېږي او همدا
جاذبه او مينه د انسان د نسل د بقاء لپاره ضروري ده،
له دې پرته د انسان د نسل دوام ممكن نه وو.
ب :د قرآن له نظره انسان ،حيوان او ټول ژوي او د
عالم هر څه جوړه جوړه پيدا شوي ،قرآن د طبيعت د ټولو
توكو تر منځ (زوجيت) د كمال او دوام باعث گڼي .دا
دقيقه نظريه د هغه بې بنسټه او غلط تصور كامالً خالف ده
چي د كمونستانو ماتريالستي فلسفه ئې د تكامل د
عواملو په اړه وړاندي كوي ،هغوى (تضاد) او د متضادو
توكو ترمنځ دائمي (نزاع) د تكامل وسيله گڼي!! دا په
داسي حال كي چي ټول عالم د (ازواج) او جوړه جوړه
توكو مجموعه ده ،د دې خور عالم په هيڅ برخي كي د
تضاد او عدم زوجيت بېلگه نه شو موندلى ،د عالم په
هري برخي كي د دې حقيقت شاهد يو چي تكامل د ازواج او
جوړو ترمنځ د گډ كار او ژور تنسيق نتيجه ده ،په
حيواناتو او نباتاتو كي په څرگنده گورو چي يو ئې څه
د (وركولو) لپاره لري او بل ئې د (اخيستلو) لپاره ،د
يوه وركول يوه اړتيا وي او د بل اخيستل ،همدغه احساس
يو بل ته نږدې كړي ،يو د بل نقص او اړتيا ته ځواب
وايي او ضرورت ئې رفع كړي ،همدا د دواړو ترمنځ د
راكړي وركړي رابطه او تنسيق د نوي موجود د پيدايښت
باعث شي او د دغي (جوړې او زوج) د نسل دوام او بقاء
ميسر او ممكن كړي .د طبيعت په عناصرو كي هم گورو چي
دوه توكي يوازي هغه وخت يو له بل سره تركيب كېدى شي
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او نوى او ځوان توكى رامنځته كولى شي چي يو ئې د بل
ِل وي ،يو ئې د وركړي لپاره كوم اضافي شى ولري او
مكم
بل ئې د اخيستو لپاره تش ځاى ،دا دواړه يو بل ته الس
ِل شي ،يو ئې د بل بار
وركړي ،سره يو شي ،يو د بل مكم
په اوږو واخلي او بل ئې د خپلي جوړې تشه ډكه كړي او
په همدې سره نوى تركيب رامنځته كړي ،د عالم ټول
مركبات همداسي جوړ شوي ،د (تضاد) نظريه ،واهي او بې
بنسټه ده او په عالم كي د تكامل د عواملو له توجيه
سخت عاجزه او ناتوانه او د هيڅ څه د تكامل د
څرنگوالي په اړه صدق نه كوي.
 -2تاسو خوب ته ضرورت لرئ ،داسي يوه فرصت ته چي په
ورځني كار كي خپله مصرف شوې انرژي او قوت جبران كړئ،
دمه وكړئ ،اعصاب مو لږ آرام وكړي او ستړيا مو رفع
شي ،هللا تعالى تاسو داسي پيدا كړي يئ چي له څه وخت كار
وروسته خوب درباندي غلبه وكړي ،په خپله راشي ،حتى
ستا له اجازې او موافقې پرته راشي ،الس ،پښې مو
دروتړي او له ځان سره مو بوځي ،د خوب مهار ئې ستا په
واك كي نه دئ دركړى ،بلكي ستا مهار ئې د هغه الس ته
وركړى ،چي كله ستومانه شې او ستا ستوماني او ضعف هغه
ځاى ته ورسېږي چي نور نو هيڅ كار نه شې كولى ،ناڅاپه
دي خوب خوا ته راشي ،ستا كار درباندي متوقف كړي ،ستا
د وجود بېالبېلو برخو ته دا فرصت وركړي چي خپلي
نيمگړتياوي پوره كړي ،خپله ستوماني رفع كړي او د
راتلونكي پړاو لپاره كار ته ځان چمتو كړي ،گورې چي (
ستا په خوب) كي څومره ستر مصلحت او حكمت پروت دئ!!
كه (خوب) نه وى او يا ئې مهار د انسان په واك كي وى،
څومره ستر ستر مصيبتونه به ئې انسان ته راوالړ كړي
وو؟!! حريص انسانانو به خپل ټول توان او ځواك په
لنډي مودې كي مصرفاوو ،خپله روغتيا به ئې په خطر كي
اچوله او خپل ژوند به ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ
كاوو!!
 -11تاسو د (خوب) لپاره دوو شيانو ته ضر ورت لرئ:
تياره او خاموشي ،نه په رڼا كي سم او ژور خوب كولى
شئ او نه له شور او ځوگ ډك محيط كي ،ناڅاپي گورې چي
ستا مرستي ته شپه راشي ،خپل تور وزر په هر څه او هر
ځاى خور كړي ،غږونه خاموش شي ،هر د غږ خاوند د خوب
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غېږ ته پناه يوسي او په دې سره ستا د خوب لپاره
مناسب شرائط برابر شي.
 -11تاسو د خپل ژوند مخكي بېولو او د خپل معاش او
رزق ،روزي د تأمين لپاره ورځي ته ضرورت لرئ ،ترڅو د
هغې په رڼا كي هر څه وپېژنئ ،مفيد له مضر تفكيك كړئ،
دوست له دښمن بېل كړئ او په خپل چاپېريال كي د شته
توكو د كارولو امكان ترالسه كړئ .د زمكي او آسمانونو
خالق زمكه داسي جوړه كړې او د زمكي او لمر ترمنځ
فاصله او د زمكي حركت په خپل محور او د لمر په محور
ئې داسي تنظيم كړى چي كله د زمكي پر سره شپه وي او
كله ورځ ،نه شپه هومره اوږده وي چي زمكه تر ضرورته
زياته سړه شي او نه ورځ هومره اوږده چي زمكه تر الزم
حد زياته توده شي ،بايد يوه په بلي پسي راشي ،تر هغه
ستا خوا ته پاته شي چي ضروري وي ،ستا اړتيا رفع كړي،
خپل كارونه ترسره كړي ،بېرته والړه شي او خپل ځاى بلي
ته خالي كړي!! كه دا دقيق نظم نه وى ،شپه او ورځ تر
خپل اوسني وخت لنډه يا اوږده وى ،د لمر او زمكي تر
منځ واټن كم يا زيات وى ،د زمكي چورلېدل او خوځېدل
توند يا سست وى ،نو د زمكي پر سر به ژوند ممكن نه
وو.

















   
  
 -12او له تاسو بر مو جوړ كړل كلك اوه گوني-16 .
او جوړ كړى مو څراغ دئ روڼ او تود -14 .او اوبه
مو كړې راتوى له نښتېځونكو پرله پسې -11 .چي
راوباسو په دې سره څه بوټي څه دانې -13 .او
سمسوره گڼ باغونه.
 -12د زمكي پر سر ستاسو دا تمځى داسي دئ چي د زمكي
سطح ئې ستاسو د كور فرش ،اوه آسمانونه ئې چت،
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ستورليكي او ستوري ئې فانوس ،لمر ئې څراغ او سپوږمۍ
ئې د شپې شمع دي .قرآن دې ته په اشارې سره چي ستاسو
له پاسه مو محكم اوه گوني پيدا كړي ،څو اساسي خبرو
ته اشاره كوي:
الف :يا خو زموږ دا زمكه اوه فضائي مدارونه لري او
يا دا ټول عالم د آسمانونو په نامه اوه طبقو احاطه
كړى .په قرآن كي كله گورو چي له زمكي بري فضاء ته
آسمان ويل شوي او فرمايي چي باران له آسمان وروو او
معلومه ده چي باران له هغو ورېځو راورېږي چي فاصله
ئې زموږ له زمكي تر لسو كيلومترو كمه وي .او كله د
ستورو موقعيت ته آسمان ويل شوي او وايي چي په ستورو
سره مو د دنيا نږدې آسمان ښايسته كړى ،يعني ټول
ستوري تر لومړي آسمان راالندي دي.
ب :گورو چي دا اوه گونې طبقې ډېر مضبوط او دقيق
نظام لري ،ټول سماوي اجرام ئې په خپلي غېږ كي كلك
نيولي ،يو له بل سره د دوى له ټكر او تصادم مخنيوى
كوي ،نه پرېږدي چي يو د بل په مدار كي ننوځي ،ستر ئې
ووړ جذب كړي ،هر يو په منظمه توگه ،په خپل خپل مدار
كي خوځي ،هر يو په خپل خپل ځاى كي ساتي ،د دغو بې
شمېره سماوي اجرامو دا دقيقه ساتنه ښيي چي زموږ په
فضاء كي يو مضبوط ،ځواكمن او دقيق نظام حاكم دئ.
ج :هللا تعالى د زمكي فضاء داسي جوړه كړې چي له يوې
خوا د هغو مضر او تاواني وړانگو او پلوشو مخنيوى
وكړي چي له لمر د زمكي په لور رادرومي او له بلي خوا
د يوه مضبوط چت په څېر پر زمكي د شهاب ثاقب له
راپرېوتو مانع شي ،كوم شهابونه چي د زمكي په لور
راځي له دغي متكاثف او پرېړي فضاء سره له ټكر او
تصادم وروسته يا ويلي شي او يا ئې مسير بدل شي او له
زمكي ئې مخه بل لوري ته واوړي او د هوا همدا طبقه د
زمكي تودوخه ساتي او په اليتناهي فضاء كي ئې د خورېدو
مخه نيسي ،هغه ستوري چي داسي متكاثفه او پرېړه فضاء
نه لري له يوې خوا په پر له پسې توگه شهابي تيږي
ورباندي راپرېوځي او له بلي خوا ئې د شپې له پلوه
هوا ډېره سړه شي.
 -16هغه حكيم ذات چي دا كائنات ئې پيدا كړي ،لمر ئې
داسي گرځولى او فاصله ئې له زمكي دومره ټاكلې چي
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زموږ دوو اړتياوو ته ځواب وويلى شي :موږ ته رڼا او
تودوخه راكړي ،زموږ دا د زمكي كور هم تود كړي هم
روښانه ،لمر ئې (سراج او وهاج) يعني (تود او ځالنده
څراغ) گرځولى ،زموږ دواړو جدي او حياتي اړتياوو ته
ځواب ويونكى ،د لمر د نور او حرارت په مقدار كي ډېر
لږ تغيير او د زمكي او لمر ترمنځ په اوسني واټن كي
ډېره لږه تبديلي او د شپې او ورځي په اوسنۍ اندازې
او د زمكي په خپل محور چورلېدو او د لمر په محور
خوځېدو كي ئې معمولي تبديلي د دې باعث كېږي چي د
زمكي پر سر دا موجود تعادل له منځه والړ شي او په هغې
كي ژوند ناممكن شي.
زموږ زمكه له لمر  26مليونه ميله فاصله لري ،د لمر
حجم د زمكي د حجم  112برابره دئ او د لمر د سطحي
تودوخه د سانتي گراد په حساب  14مليونه درجې ده ،سره
له هغه اوږده واټنه چي له لمر ئې لرو ،نه شو كولى په
عادي سترگو څو ثانيې لمر ته وگورو ،د زمكي په ځينو
برخو كي چي د لمر وړانگي پر له پسې پرې لگېږي د
حرارت درجه كله كله 141درجو ته ورسېږي ،كه زموږ زمكه
لږ لمر ته نږدې وى نو تودوخه به ئې هومره وه چي نه
به انسان او حيوان پرې ژوند كولى شو او نه به بوټي
ورباندي راشنه كېدى شو او كه ئې فاصله له لمر تر دې
زياته وى نو سختي يخنۍ به د زمكي پر سر د ژوند مجال
له منځه ووړ ،خو دا فاصله داسي تنظيم شوې چي موږ د
لمر له نور او حرارت د ضرورت په اندازه گټه واخيستى
شو.
 -14په دې مبارك آيت كي ورېځي د معصرات يعني
زبېښېدونكې په نامه يادي شوې ،په دې پوهېږو چي ورېځي
د اوبو متكاثف او راغونډ شوي بخارات دي ،چي د هوا د
فشار او تودوخي په تغيير سره د اوبو په څاڅكو واوړي
او د باران ،واوري او ږلۍ په څېر ورېږي ،د لمر
وړانگي د دې باعث شي چي د سيندونو اوبه تبخير شي ،په
ورېځو واوړي ،بادونه ئې په خپل سر واخلي ،لرو لرو
سيمو ته ئې انتقال كړي ،د غرونو پر جگو څوكو د واوري
په څ ېر او په اوارو او معتدلو برخو د باران په څېر
وورېږي ،كه دا نظام نه وى نو زمكه به د ژوند لپاره
وړ نه وه ،د دې موضوع په اهميت هلته ښه پوهېدى شو چي
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څو اساسي ټكيو ته پام وكړو:
لومړى -كه د بحرونو اوبه تبخير نه شي او د ورېځو
په توگه فضاء ته پورته نه شي ،ځيني برخي ئې په فضاء
كي ،ځيني ئې په غرونو او سړو سيمو كي د واورو د سترو
سترو زېرمو په شكل كي او ځيني ئې د زمكي الندي برخي
كارېزونو او چينو كي او يوه برخه ئې د زمكي پر سر د
نهرونو په څېر خوندي نه شي ،ټوله زمكه به په اوبو كي
غرق او ټولي وچي به تر اوبو الندي شي.
دوهم -د څښاك هيڅ پاكي اوبه به مو نه درلودې ،له
لنډي مودې وروسته به ټولي اوبه د سيندونو د اوبو په
څېر تروې ،ناولې او تېزابي كېدې او د څښلو وړ به نه
وې.
درېيم -د انسانانو ،حيواناتو او نباتاتو لپاره چي
هره ورځ څومره اوبه په كار دي ،دا لوى مقدار صافي او
د استفادې وړ اوبه برابرول له بلي هيڅ الري او په بلي
هيڅ عمليې سره ممكن او مقدور نه دي ،د (ثجاج) لفظ چي
د پرېمانه او پر له پسې په معنى دئ د همدې لپاره په
دې مبارك آيت كي راغلى او همدغه حقيقت ته اشاره كوي.
څلورم -محتاجو او اړو سيمو ته د دې مقدار اوبو
انتقال هومره پراخو امكاناتو ته ضرورت لري چي د
انسان له توانه ډېر ډېر اوچت دئ ،آيا په دې پوهېږئ
چي يوه واړه ښار ته پاكي اوبه رسول ،څومره گران كار
دئ او څومره مصارف غواړي؟ د دې پوښتنه له هغو ملكونو
وكړئ چي د بحر خوا ته پراته او د زمكي الندي اوبه ئې
تروې دي او دې ته اړ چي د بحر اوبه تصفيه كړي ترڅو
خپلو خلكو ته د څښاك صافي اوبه برابري كړي.
پنځم -دا ورښت دئ چي د زمكي هوا تصفيه كوي ،فضاء
له زهرجنو او مضرو گازونو ،مكروبونو او گندگيو تصفيه
كوي او استنشاق او تنفس ته ئې تياروي ،له ورښت پرته
له بلي الري د زمكي د سر د ټولو حيواناتو او انسانانو
د ضرورت وړ دومره زياته صفا هوا برابرول ممكن نه ده،
په بلي هيڅ عمليې دا كار نه شي كېدى.
 :13-11په دې دواړو آيتونو كي د ورښت هدف ته داسي
اشاره شوې :له آسمان په دې ورېدونكو اوبو سره ستاسو
له زمكي بوټي او وني او دانې او مېوې راباسو ،آسمان
ستاسو لمر په خپلي غېږ كي نيولى ،د زمكي په لور خپلي
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وړانگي خوروي اوبه تبخيروي ،دا بخارات په ورېځو بدل
شي ،لرو لرو سيمو ته انتقال شي ،له بره پر تاسو
باران وروي او په همدې باران سره د زمكي له زړه دانه
او مېوه راپيدا كوي ،آيا دا تاسو ته په ډېر صراحت او
وضاحت سره نه وايي چي د زمكي او آسمان تر منځ دقيق
يووالى او تنسيق حاكم دئ ،دواړه يو بل ته الس وركوي
او د يوې دقيقي منصوبې او طرحي له مخي په گډه كار
كوي او ستاسو اړتياوو ته ځواب وايي ،بوټي او وني د
زمكي خټه زبېښي ،ستاسو د ضرورت وړ توكي جذبوي او له
هغه داسي ښكلې دانې او مېوې جوړوي چي رنگ ئې ښايسته،
خوند ئې لذيذ ،بوى ئې ښكلى ،شكل ئې جذاب او هضم ئې
آسان او همدا ستا غذا!؟ دا بهير موږ ته ښيي چي د
زمكي او آسمان د چارو تدبير له يوې مرجع ترسره كېږي
او له دې بهير ثابتېږي چي څه په آسمان كي ترسره كېږي
او څه پر زمكه واقع كېږي ،دا ټول د يوې دقيقي او
منظمي منصوبې له مخي ترسره كېږي ،دلته هر حركت هدفمن
دئ ،دلته هرڅه سم پيدا شوي او په سم لور خوځي ،نه څه
خوشى او عبث پيدا شوى او نه په خپل سر او بې مقصده
لگيا دئ.

   















  

 -13بې شكه چي د پرېكړي ورځ ټاكلې يوه نېټه ده.
 -18هغه ورځ ،چي پو به شي شپېلۍ كي ،نو راځئ به
ډلي ډلي -12 .او آسمان به پرانيستى شي ،نو شي به
دړي دړي -21 .او روان به كړى شي غرونه ،نو شي به
سرابونه.
 -13نو په دې حقيقت كي شك مه كوه چي (يوم الفصل)،
ستاسو د ښو او بدو په اړه د قضاوت ورځ ،د صالح او
طالح تر منځ د تفكيك او توپير ورځ به راځي ،ميقات ئې
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ټاكلي
شهادت
موجود
تقاضا

ً او په
ثابت دئ او نېټه ئې نه بدلېدونكې ،حتما
وخت به راځي ،ټول كائنات د دې خبري په حقانيت
وركوي ،د عالم په طول او سور كي هري خوا ته
دقيق نظم او هدفمني د دې ورځي د حتمي راتلو
كوي.
مگر نه گورئ چي هللا تعالى مړه زمكه په يوه باران سره
راژوندۍ كړي ،همداسي به تا هم د گور له خاورو ژوندى
راباسي ،آيا هغه ذات چي انسان ئې په لومړي سر كي هم
له خاورو راپيدا كړ او بيا ئې د ده نطفه هم تل له
خاورو جوړه كړه ،په دې قادر نه گڼې چي بيا به ئې له
خاورو راپيدا كړي؟! آيا هغه ذات چي انسان ئې د يوې
دقيقي منصوبې له مخي ،جوړه جوړه پيدا كړ ترڅو د نسل
بقاء ئې تضمين كړي ،له دې عاجز گڼې چي بيا دي
راژوندى كړي؟!!
په آخرت نه ايمان په دې معنى دئ چي دا خور وور او
ستر عالم نه د كوم څرگند او واضح هدف لپاره پيدا شوى
او نه روښانه او واضحه پايله لري ،خوشى او د هيڅ
لپاره پيدا شوى ،نه ئې د پيدايښت لپاره كومه دقيقه
منصوبه وه او نه كوم هدف او مقصد په پام كي!! دا غلط
تصور او خطأ انگېرنه داسي ده چي د عالم هيڅ څه ئې نه
تأييدوي ،د عالم له هر څه او د يوه عقلمن او باشعور
انسان له انتباه سره تصادم كوي ،مگر تاسو ونه ليدل
چي قرآن په دغي مباركي سورې كي د زمكي او آسمان
څومره شيان زموږ مخي ته كېښودل او د هر يوه د
پيدايښت مقصد او هدف او د دوى ترمنځ ژور يووالى او
تنسيق ئې موږ ته بيان كړ؟! آيا د انسان عقل دا منلى
شي چي د عالم هر څه دي هدفمن وگوري خو خپل پيدايښت
دي عبث او خوشى وگڼي؟! داسي چي ښه او بد ئې برابر او
هر كار ئې عادي او طبيعي وگڼل شي ،كه آسمان ،زمكه،
لمر ،ورېځي ،بادونه ،باران ،دانه ،نبات او ونه د خپل
فطرت د تقاضا او غوښتنو خالف كوم كار وكړي او د خپلو
دندو په ترسره كولو كي پاته راشي ،كوم خطرناك حالت
به رامنځته شي؟ څنگه ومنو چي انسان په دې عالم كي
يوه استثناء ده ،كولى شي د خپل فطرت خالف عمل وكړي او
له هغه مسير يوې خوا بلي خوا ته منحرف شي پرته له دې
چي د خپلي غلطۍ له بدو پايلو سره مخامخ شي؟!!
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 -18په هغه ورځ به په شپېلۍ كي له پو كېدو سره سم،
ټول له قبرونو راپورته كېږئ او فوځ فوځ به د هللا حضور
ته وړاندي كېږئ .په شپېلۍ كي پو كېدل داسي وگڼئ لكه
په يوې ستري نظامي اډې كي چي د ترم (سورنى او ناقور)
له غږ سره سم ،ټول فوځيان له كاغوشونو او خيمو راوځي
او په منډه منډه د تعليم ميدان ته ځان رسوي او يا ئې
داسي وگڼئ لكه چي په آسمان كي د تالندي غږ اورو ،له
غږ سره سم خپلي سيمي ته د ورېځو راتگ گورو ،د باران
ورېدل پيل شي ،له دې باران سره متصل د زمكي تر قشر
الندي د نباتاتو زړي وخوځېږي ،وده وكړي او سر له زمكي
راوباسي ،تاسو به هم د قيامت په ورځ په شپېلۍ كي د
پو كېدو سره سم راژوندي كېږئ ،له خپلو قبرونو به
راپورته كېږئ او د خپل رب په لور به ډلي ډلي درومئ.
دا ډلي ډلي به د خلكو د باورونو او عملونو له مخي
جوړي شوې وي ،هره ډله به له خپل خپل الرښود او مشر
سره يوځاى محشر ته ځي او د هللا په وړاندي به ودرېږي.
 :21 -12دا مضبوط او محكم آسمان چي نن ستاسو د ډاډمن
كور لپاره د يوه محفوظ چت حيثيت لري ،د قيامت په ورځ
به چاودونه په كي راپيدا شي ،سورى سورى به شي ،په
هري گوښې كي به ئې پرانيستې دروازې جوړي شي ،د يوې
داسي زړې خوني پرېوتي او سوري شوي چت ته به ورته شي
چي د خوني منځ ته د هيڅ شي د راپرېوتو او توئېدو
مخنيوى نه شي كولى.
كه څه هم ځيني محترم مفسرين په آسمان كي دا د
دروازو پرانيسته د قيامت د دوهمي مرحلې پېښه گڼي ،خو
وروستى آيت په ډېر صراحت سره دا ښيي چي دا د قيامت د
لومړۍ مرحلې يوه پېښه ده ،دا ځكه چي د انسانانو بعثت
او بيا ژوندون په هغي مرحلې كي ترسره كېږي چي لومړۍ
مرحله تېره شوې ،مخكنى نظام له منځه تللى او نوې
زمكه او نوى آسمان پيدا شوى وي ،هغه وخت به زمكه د
يوه خور او اوار ميدان په څېر وي ،نه به لوړي ژوري
وي او نه به ئې په آسمان كي چاودونه ،په  12او  21آيت
كي چي كومو پېښو ته اشاره شوې ،د غرونو خوځېدل او د
آسمان چاودېدل په لومړۍ مرحلې كي او د انسانانو تر
بيا پيدايښت مخكي رامنځته كېږي ،انسان د قيامت په
دوهمي مرحلې كي راژوندى كېږي ،خو دا مجدد بعثت په دې
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دليل تر دغو دوو پېښو وروسته ذكر شوى چي د دې سورې د
بحث اصلي موضوع همدا ده او مطلب په دې شكل بيان شوى:
د وروستۍ پرېكړي ورځ به راځي ،په شپېلۍ كي په يوه پو
كېدو سره به تاسو ټول له خپلو قبرونو راپورته كېږئ
او ډلي ډلي به د هللا حضور ته درومئ ،دا سفر به هغه وخت
پيل شي چي آسمان دړي دړي شي ،غرونه له خپل خپل ځاى
وخوځېږي او سراب ترشا پرېږدي ،دغه دنگ دنگ غرونه چي
نن ستاسو د زمكي مېخونه دي ،داسي به ټوټه ټوټه او
ذره ذره شي لكه دوړه په شگلن ميدان كي ،لكه پاشل شوې
وړۍ او لكه سراب چي له لري اوبه برېښي خو چي خوا ته
ئې ورشې هيڅ نه وي ،هغه زمكه چي دا ستر ستر غرونه
پرې پراته وو ،په داسي اوار ميدان به بدله شي چي
سرابونه به په كي ترسترگو كېږي.














   







   






   



   
 
 -21بې شكه چي دوزخ دئ كمين ځى -22 .سركښانو ته
تمځى -26 .په هغه كي درنگ كوونكي اوږدې اوږدې
پېړۍ -24 .نه به په كي وڅكي څه سوړوالى ،نه څه
څښاك -21 .مگر گرمي او تودې اوبه او نو-23 .
برابره وړ سزا -23 .دوى وو چي ئې هيله نه كوله د
حساب -28 .اودروغ به ئې گڼلو آيتونه زموږ په
دروغو -22 .او هر څه مو گڼلي په ليكلو -61 .نو
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وڅكئ چي درزيات به نه كړو مگر بل عذاب.
 :23 -21جهنم هغه كمينځى دئ چي ځانگړتياوي ئې دا دي:
الف :ياغيان او باغيان ،د خپل طغيان له پايلو بې
خبره سركښان ،په ټوله بې باكۍ سره د هغه په لور
درومي ،نه پوهېږي چي څو گامه مخكي دوزخ ورته كمين كي
او د دوى لپاره منتظر.
ب :د سركښانو لپاره وړ او مناسب ځاى.
ج :دا د څو ورځو لنډمهاله تمځى نه دئ ،په پېړيو
پېړيو به هلته پاته وي ،دا اوږده موده د هغه وخت په
اندازه ده چي كه دوى ته په دنيا كي مهلت وركړى شوى
وى نو له خپلي سركښۍ به ئې الس نه وو اخيستى ،دوى
مصمم وو تل او تر هغه چي كولى شي بغاوت او سركښي
وكړي ،نو ځكه به اوس د تل لپاره دلته پراته وي.
د :هغه چي په دنيا كي ئې د هللا تعالى د بې شمېرو
نعمتونو په وړاندي ناشكري وكړه ،د پاك او حالل رزق په
ځاى ئې ناپاك او حرام رزق غوره كړ ،د دې په ځاى چي د
نعمتونو وفرت او د دوى سوكالي په دوى كي د شكر او
امتنان احساس راوالړ كړي ،برعكس په دوى كي ئې د بغاوت
او طغيان شوق راوالړ كړ ،همدا نعمتونه ئې د ظلم ،كبر،
لويي او بغاوت په الر كي وكارول ،نو خود به نن ،چي د
عادالنه پرېكړي ورځ ده ،د دوى تمځى دائمي دوزخ وي ،له
دې نعمتونو محروم ،نه به يوه شېبه د دوزخ له سرو
لمبو كوم سوړ ځاى ته د تلو موقع وركول كېږي او نه به
له جوشو اوبو او د خپلو زخمونو له نو پرته بل خوراك
او څښاك ترالسه كړى شي ،همدا د دوى د كړنو مناسبه
سزا ،حسابي او دقيقه ،نه كمه او نه زياته.
 :28-23د دوزخ د مستحقينو دوه عمده خصوصيات وو:
الف :نه يوازي دا چي په الهي محاسبې او د عملونو
په مكافات او مجازات ئې باور نه وو ،بلكي دا عدم
باور ئې له دې راوالړ شوى وو چي الهي محاسبې ته ئې
كومه طمع نه درلوده ،عملونه ئې دومره قبيح او شنيع
وو چي هيڅ عادالنه محاسبې ته ئې طمع نه شوى كولى ،هغه
څوك به څنگه د يوې عادالنه محاكمې نتائجو ته څه طمع
ولري چي په جرم او جنايت كي ترستوني غرق وي ،د دوى
عملونه داسي وو چي له دوى ئې د الهي عادالنه محاكمې
نېكو نتائجو ته د اميد درلودو امكان سلب كړى وو.
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ً او په داسي
ب :دوى الهي آيتونه تكذيب كړل ،عمدا
حال كي چي حقيقت ئې ورته ښه څرگند شوى وو ،داسي نه
وو چي نه پرې پوهېدل او عقل ئې نه وررسېدو او له درك
ً ئې ترې انكار وكړ ،دا ځكه چي له
ئې عاجز وو ،قصدا
الهي محاسبې ئې څه طمع نه وه ،دغي ناهيلۍ دوى د
قيامت تكذيب او د محاسبې انكار ته هڅول.
 -22حسيب خداى د دوى د عملونو دقيقه احصائيه اخيستې
او د دوى د عملونو په كتاب او دوسيې كي ئې ليكلې ،د
دوى پايله به د دغي دقيقي احصائيې له مخي ټاكل كېږي.
 -61دا له آخرت او الهي محاسبې ناهيلي كسان بايد نن
الهي عذاب وڅكي او د عذاب له مزيد زياتېدو پرته بل
څه ته سترگي په الر نه وي.







  
   








   

 -61بې شكه متقيانو ته ښه ځاى دئ د بريا-62 .
باغونه او انگور -66 .او همزولې پېغلي حوري-64 .
او جامونه ډك تر ژۍ -61 .نه به هلته بېهوده خبري
اوري نه درواغ -63 .بدله ده ستا د رب ،پېرزوينه
په حساب.
( :63-61متقيان) به د ستري بريا شاهد وي ،دا نېټه د
متقيانو د بريا نېټه ده او دا مكان؛ وروستي بري ته د
دوى د رسېدو مكان دئ ،دوى ځان وساتو ،خپل نفس او هوى
او هوس ئې مهار كړ ،د نفس او هوس له بندگۍ ،د شيطان
له متابعت ،د بل په حق له تېري او حرام ته له الس
اوږدولو ئې (ځان ساتنه) وكړه ،نو خود به نن هغه ځاى
ته درومي چي ورسره ښايي او د الهي عدالت له مخي ئې
مستحق دي ،هغه جنت ته به درومي چي مشخصات ئې دا دي:
الف :د ډول ډول مېوو باغونه ،د انگورو له تاكونو
او څېلو سره.
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ب :ځواني ،همزولې او ځوانۍ ته نوې رسېدلې جوړې.
ج :تر ژۍ ډك جامونه.
د :نه به هلته بېهوده خبري اوري او نه درواغ.
دا ټول ستا د رب پېرزوينه او عطاء ده ،خو حسابي او
د متقيانو له كړنو سره وړ او متناسبه .دوى په حالل
رزق اكتفاء وكړه او له حرام ئې ځان وساتو ،نو ځكه نن
د غوره رزق او رنگ رنگ مېوو مستحق گڼل شوي ،دوى له
حرام څښاك ډډه وكړه ،نن به ئې بدله دا وي چي د جنت
په شرابو تر ژۍ ډك جامونه ئې مخي ته اېښودل كېږي،
دوى په خپلو جنسي روابطو كي له طبيعي او جائز حد
تېرى ونه كړ او خپله لمن ئې په گناهونو او ناروا
جنسي تعلقاتو ونه لړله ،خپل مهار ئې له السه ورنكړ او
شيطان او خپل هوس ته ئې ونه سپارو ،نه ئې د شيطان په
تحريك او نه ئې د خپل هوس په غوښتنه پردي انسان ته
خپله هغه غېږ پرانيسته چي په اصل كي د ده د جوړې حق
وه ،نو ځكه به ئې نن ځواني او همزولې جوړې په برخه
وي.
دلته (فيها) يا جنت ته راجع ده او مراد ئې دا چي
په جنت كي به نه بېهوده خبري اوري او نه درواغ او يا
ً) ته او مطلب ئې دا چي دا به د دنيا د
ً دهاقا
(كأسا
شرابو په څېر نه وي چي انسان بې خوده كړي ،عبث او
بېهوده خبرو او دروغو ته ئې اړ كړي ،د ناآرامو
اعصابو لپاره كاذب او دروغجن تسكين ،په هر محفل كي
چي څښل شوي يوه له بله له بېهوده وينا او دروغو پرته
بل څه نه دي اورېدلي.
دا متقيان به په داسي جنت كي اوسېږي چي هلته به ئې
نه كله بېهوده خبره ترغوږ كېږي او نه به ئې كوم
دروغجن د درواغو ويلو په حالت كي ترسترگو كېږي ،دا
ځكه چي دوى په دنيا كي له عبث مشغولتيا او بېهوده
خبرو او كارونو ځان ساتلى وو ،نه ئې په خپله دروغ
ويل او نه ئې له دروغجنو سره ناسته پاسته او ملگرتيا
وه ،له دوى ئې كركه وه او خپلي اړيكي ئې ورسره شلولې
وې ،نو خود به د داسي مقام او مكان مستحق شمېرل كېږي
چي له دروغو ،دروغجنو او له عبث او بېهوده ويناوو
فارغ وي او همدا ستا د رب له لوري د دوى بدله ده ،هم
د عطاء او پېرزويني په څېر او هم حسابي.
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 -63رب د آسمانونو او د زمكي او په دوى كي د هر
څه ،همغه رحمن ذات چي نه شي توانېدى د ده (له
وېري) په وينا -68 .هغه ورځ چي جبرئيل او فرشتې
به وي والړي ټول په ليكه ،تكلم به نه شي كړلى مگر
هغه چي رخصت وركړي رحمن رب او كوي سمه وينا-62 .
دا رښتينې ورځ ده ،نو څوك چي غواړي ،غوره دي كړي
الره د ورتگ ،په لوري د خپل رب -41 .بې شكه چي
انذار مو كړئ له يوه نږدې عذابه ،له هغسي يوې
ورځي چي هر كس به د خپل الس لېږلي گوري او وايي به
كافر :اى كاش كه زه وى خاوري!
 :68-63ستا رب ،د آسمانونو او زمكي او د هر هغه څه
رب دئ چي په دې دواړو كي دي ،د ده عظمت او هيبت
هومره دئ چي هيڅوك ئې په وړاندي د څه ويلو لپاره
خوله نه شي پرانيستى ،مگر دا چي دى ورته اجازه وركړي
او دا په داسي حال كي چي دى ډېر زيات مهربان دئ ،په
دې ورځ به جبرئيل ،د ا د ټولو مالئكو سرور او ساالر او
ټولي فرشتې صف تړلې والړي وي ،د دوى له منځه به هم
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هيڅوك د څه ويلو جرأت نه شي كولى ،مگر دا چي اوالً له
ً سمه او د صواب
هللا تعالى اجازه ترالسه كړي او ثانيا
وينا كوي ،هلته به نه د ناصوابه او ناسمي خبري كولو
مجال وي ،نه د بې ځايه سپارښتني او نه د نامناسب
شفاعت.
ً به
 :62دا ورځ ،له دغو ځانگړتياوو سره حق ده ،حتما
تحقق مومي ،نو د چا چي خوښه وي ،د خپل رب لوري ته د
ورگرځېدو سمه الر دي غوره كړي ،هغه الر چي د هللا خوا ته
د غوره او ښايسته مقام په السته راوړو منتهي كېږي.
 -41تاسو الهي عذاب لري گڼئ ،حال دا چي ډېر نږدې دئ،
له دې نږدې عذاب خبردارى دركوو ،دا د هغي ورځي عذاب
دئ چي هرڅوك به خپلي السته راوړني گوري او كافر به
وايي :كاش خاوري وى ،كاش بېرته نه وى راژوندى شوى او
داسي ورځ مي په خپلو سترگو نه وى ليدلې!! دا به همغه
كس وي چي گمان ئې كاوو له مرگ وروسته او پس له هغه
چي خاوري شوو ،هيڅكله به بيا راژوندي نه شو ،دغي
غلطي انگېرني او ناسم تصور له داسي پايلي سره مخامخ
كړ چي اوس د دې تمنا كوي چي كاش خاوري وى او بېرته
نه وى راژوندى شوى.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النازعات
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم (النازعات) دئ چي له لومړي
آيت اخيستل شوى 43 ،آيتونه لري ،له مكي سورتونو دئ،
د سورې له متنه په ډا گه معلومېږي چي دا سوره د مكي
دور په هغه پړاو كي نازله شوې چي رسول هللا ﹽ ،په ډېره
نرمه لهجه قريش دې ته راوبلل چي له هللا تعالى ووېرېږي،
له گنده كارونو او له حرامو ډډه وكړي ،له شرك الس
واخلي ،خو د قريشو فراعنه وو نه يوازي د ده دعوت ونه
مانو بلكي خپل زور او ځواك ئې راغونډ او د مقابلې
لپاره ئې مال وتړله ،ترڅو پر مكې او د مكې پر خلكو
باندي خپله سلطه او واكمني ټينگه وساتي او پرې نږدي
چي له دوى پرته د بل چا واكمني ته غاړه كېږدي ،په دې
مباركي سورې كي د فرعون قصه او د موسى عليه السالم په
خالف د لښكرو راغونډولو ننداره ئې د همدې مطلب لپاره
راغلې.
د سورې آيتونه لنډ لنډ ،وزن ئې سره ورته او ډېر
خوندور ،آيتونه ئې ورو ورو اوږده شوي ،د پاى د
آيتونو اوږدوالى ئې د لومړيو آيتونو نږدې درې برابره
شوى ،له لومړي آيت تر پنځم پوري د آيتونو فواصل د
ً هموزنه صيغې دي ،له
ً او امرا
ً ،سبقا
ً ،سبحا
ً ،نشطا
غرقا
شپږمه تر څوارلسمه پوري راجفة او رادفة ته ورته
هموزنه صيغې دي ،له پنځلسم تر شپږويشتم پوري او له
څلور دېرشم تر يو څلوېښتم پوري موسى او طوى ته ورته
هموزنه صيغې ،او نور ئې بناها او سواها ته ورته صيغې
دي ،يوازي د دري دېرشم آيت وزن داسي دئ چي د مخكنيو
او وروستنيو اوزانو لپاره يو خوندور توقف دئ(متاعا
لكم و النعامكم).
د دې سورې د بحث اصلي موضوع هم د آخرت او بيا ژوندون
اثبات او د دې لپاره قوي او مضبوط دالئل وړاندي كول
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دي .دا دالئل په دريو برخو كي تنظيم شوي:
الف :د پيدايښت او خلقت هغه طبيعي مظاهر چي هره
شېبه ئې په خپلو سترگو گورو ،هره شېبه له مړې خاوري
د يوه ژوندي موجود د پيدا كېدو شاهد يو ،تل مو هغه
ورېځي ترسترگو كېږي چي له زمكي او سيندونو راپورته
شي ،يوې او بلي خوا ته وخوځېږي ،بارانونه ترې
راوورېږي ،مړه زمكه په خوځېدو راشي ،د ژوند زړي د
مړو خاورو په تل كي حركت وكړي ،وده وكړي او سمسوره
بوټي راوټوكوي ،مگر دا مظاهر كافي نه دي چي د بيا
ژوندون په اړه شك ونكړئ او په دې باور ولرئ چي تاسو
به هم دې ته ورته بيا راژوندي كېږئ؟!
ب :تاريخي حوادث او پېښي ښيي چي دلته له هر چا سره
محاسبه كېږي او پر عملونو مكافات او مجازات مرتب
كېږي ،آيا د موسى عليه السالم له عبرتونو ډكه قصه
درته كافي نه ده ،نه گورئ چي هغه يو تنكى زلمى دئ،
تېښتي ته اړ شوى ،فراري ،وېري اخيستى ،د فرعون تر
تعقيب الندي ،د اعدام پرېكړه ئې صادره شوې ،كلونه
كلونه ئې په شپنۍ كي تېر كړي ،له  11 -8كلونو وروسته
خپل هېواد ته راستنېږي ،د الري په نيمايي كي ،په يوې
تنگي او كږلېچني درې كي په پيغمبرۍ مبعوث كېږي او د
فرعون مقابلې ته لېږل كېږي ،له غالمۍ د بني اسرائيلو
د ژغورني لپاره ،د ضعف او ناتوانۍ احساس كوي ،دا
دروند مأموريت تر خپل وس اوچت گڼي ،د هېواد شرائط او
د ولس وضع د ځان او د دې كار ترسره كېدو لپاره چمتو
نه گڼي او وايي :له يوې خوا د دښمن له لوري په قتل
متهم يم او له بلي خوا زما مخاطبين بني اسرائيل به
دا گمان وكړي چي زه مشرۍ ته د رسېدو تلوسه لرم او دا
شوق له هغه وخته زما په زړه كي راوالړ شوى چي زه د
فرعون په كور كي وم او د هغه د كورنۍ غړى گڼل كېدم،
داسي يو شخصيت له دغو ځانگړتياوو سره د هغه چا
مقابلې ته درومي چي خلكو ته وايي :زه ستاسو اعلى او
ترټولو اوچت رب يم ،بايد ټول يوازي زما اطاعت وكړي،
ټول به ده ته سرټيټوي ،د ده ستاينه او لمانځنه به
كوي ،پر خپلي واكمنۍ مغرور او پر خپلو لښكرو دوكه
شوى ،راشئ وگورئ چي د دې دواړو طرفونو ترمنځ د تصادم
نتيجه څه وه؟! تاريخ موږ ته څه وايي؟ يو ډېر ځواكمن
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او په خپل قدرت مغرور خو د باطل مدافع ،بل ئې ډېر
ضعيف او ناتوان ،خو د حق حامي ،يو ئې ظالم او مستبد
او د ظلم او استبداد حامي او بل ئې كمزورى خو د
مظلوم او بې وزلو مدافع ،مگر نه گورئ چي دا مغرور
ظالم مؤاخذه شو ،د عذاب متروكه ئې پر سر راپرېوته،
له خپلو لښكرو سره يو ځاى غرق شو ،مگر ومو نه ليدل
چي مظلوم او بې وزلى وژغورل شو او د ظالم د شتمنيو
او خزانو وارث شو!! كه په دنيا كي د مكافات او
مجازات سلسله او د عملونو د بدلې سنت نه وى نو بايد
ځواكمن او زورور تل پر اوضاع مسلط او د هر څه واكمن
پاته كېدى او هيڅكله به ئې د ظلم له كبله د اقتدار
كرسۍ نه ړنگېده او تخت او تاج به ئې نه نسكورېدو او
كمزورى به د تل لپاره بې وسه ،ناتوانه او تر محكوميت
او اسارت الندي پاته كېدو او هيڅكله به ئې د ځواكمن
ظالم په مقابلې كي بريا نه په برخه كېده او د هغه د
تخت او تاج او شتمنيو وراثت به ئې نه ترالسه كاوو.
ج :آيا هغه ذات چي دا دومره ستر ،خور او پراخ
آسمان ئې پيدا كړى ،مضبوط ئې ساتي ،دقيق نظم ئې
وركړى ،شپه او ورځ راولي ،زمكه ئې له دغو ځانگړتياوو
سره پيدا كړې ،اوبه ئې ترې راايستلې ،وني او بوټي
راشنه كوي ،غرونه ئې د زمكي لپاره لنگر گرځولي ،په
همدغو غرونو كي ستاسو او ستاسو د څارويو د ژوند
ضروري توكي راپيدا كوي ،آيا هغه ذات چي دا ټول
كارونه د ده په اراده ترسره كېږي ،له دې عاجز گڼئ چي
تاسو بيا راژوندي كړي؟! ووايئ :د دې ستر او بې
انتهاء عالم خلقت گران كار دئ كه ستاسو بيا
پيدايښت؟!
له دغو قوي دالئلو وروسته فرمايي چي د قيامت لويه
ً راځي ،په هغه ورځ به انسان ته هم خپل
پېښه به حتما
ټول كړه وړه ور په ياد شي او هم به په دې پوه شي چي
د قيامت دا ورځ هومره هم لري نه وه چي ده په دنيا كي
انگېرله ،په دې ورځ به ځيني جحيم ته درومي او ځيني
جنت ته.
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 -1قسم دئ په ډوب شوو راشكېدونكو -2 .قسم په خوشي
شوو خوځېدونكو -6 .قسم دئ په المبو المبو وهونكو.
 -4بيا قسم دئ په عجيبه مخكي تلو مخكي كېدونكو.
 -1بيا په هغه د ستر كار تدبيروونكو.
 :1-1په دې مباركو آيتونو كي په پنځو شيانو لوړه
شوې ،په ډوب شوو راشكېدونكو ،په خوشي شوو خوځېدونكو،
په المبو المبو وهونكو ،په عجيبه مخكي تلو مخكي
كېدونكو او د يوه ستر كار په تدبيروونكو.
د دغو قسمونو ځواب او هغه مدعى چي په دې قسمونو
سره ئې ثابتول غواړي ،په  16او  14آيت كي داسي
راغلى:









نو دا به له يوې توندي چيغي پرته بل څه نه وي!
   

ناڅاپه به بيا دوى وي په همغه خور ميدان كي.
د دغو قسمونو او له ځواب سره ئې د تړاو په اړه
الندي مطالبو ته توجه ولرئ:
( النازعات) د نازعة جمع ده چي كه رېښه ئې (نزع)
ونيسو نو معنى ئې ايستونكى ده او كه (نزوع) ئې ريشه
وگڼو نو معنى ئې وتونكى كېږي .دلته ئې دوهمه معنى
اخيستل له دې كبله غوره ده چي په دې سره دا قسم له
نورو سره ورته كېږي.
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 د بيان له وضعي مع ومېږي چي دلته د يوه خاص شي په
مخت فو حالتونو لوړه شوې ،د (فاء) په توري سره د
ټولو آيتونو ربط او په پاى كي دا خبره چي (ټول يو
كار ترسره كوي) همدا مط ب افاده كوي .يعني دا شى
لومړى (نازع) ،بيا (ناشط) وروسته (سابح) او (سابق)
او په پاى كي د يوه ستر كار( ،نه مخت فو كارونو)
ترسره كوونكى شي( .فالمدبرات امرا) همدا مط ب په
گوته كوي.
 په دې قسمونو كي ذكر شوي شيان بايد د قرآن هر
او درك وړ وي او د لمر ،سپوږمۍ،
مخاطب ته د فه
آسمان ،شپه او ورځ او دې ته ورته نورو هغو شيانو په
څېر وي چي د قرآن په نورو آيتونو كي ورباندي لوړه
شوې او قرآن د خپ ي ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په
توگه وړاندي كړي.
 بايد هر مخاطب په دې قانع كړى شي چي له مرگ
وروسته ژوندون حق دئ.
 دا بايد داسي شى وي چي له اوبو د يوه غريق د
ً) همدا مط ب افاده
ْقا
َر
َتِ غ
ِع
َّز
راوتو په څېر راوځي( .الن
كوي.
 بايد په لومړي سر كي د يوه راوتونكي غريق په څېر
وي ،بيا په نشاط سره پورته ت ونكى ،بيا د َلمبو
وهونكي په څېر خوځېدونكى ،بيا يو له بل مخكي كېدونكى
او په پاى كي د يوه ستر كار ترسره كوونكى.
 كه قرآن ته رجوع وكړو او وگورو چي آيا قرآن په
دغو لفاتو كوم څه معرفي كړي كه نه ،نو گڼ شمېر
آيتونه به مخي ته راشي چي په هغوى كي ورېځي په همدې
لفاتو يادي شوې .په كار خو دا ده چي خپ ه د قرآن
تفسير كافي وگڼو او له دې ډډه وكړو چي د خپ ي خوښي
او رأيي مطابق ئې تفسير كړو.
 همداراز كه خپ ي شا او خوا ته پام وكړو او وگورو
چي آيا زموږ ماحول كي داسي څه شته چي دغه لفات ولري
او هرڅوك ئې په همدې لفاتو وپېژني؟ نو ورېځي په نظر
راځي چي له اوبو د بخاراتو په څېر راووځي ،آسمان ته
پورته شي ،له يوې سيمي ب ي ته وخوځېږي ،سرعت ئې زيات
شي ،يو له ب ه سبقت كوي ،په پاى كي باران ووروي او
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په دې سره په طبيعت كي ترټولو د ستر كار ،د مړې زمكي
د راژوندۍ كېدو ،باعث شي .او قرآن په مكرره توگه او
په گڼ شمېر آيتونو كي په باران سره د مړې زمكي او د
نباتاتو په راژوندي كېدو استناد كوي او فرمايي چي
تاسو به ه د قيامت په ورځ همداسي بيا راژوندي كېږئ.
 دا رأيه ضعيفه او كمزورې ده چي څوك له دې د فرشتو
بېل بېل الناف مراد كړي ،په څو دَلئ و:
 .1د داسي تعبير لپاره كوم قرآني دليل نه شي په گوته
كېدى ،د قرآن په هيڅ آيت كي فرشتې په دغو لفاتو نه
دي يادي شوې.
 .2دا تعبير د قسمونو په اړه د قرآن له عمومي قاعدي
سره اړخ نه لگوي ،نور قسمونه په څرگندو شيانو شوي.
 .3په فرشتو باندي استناد سره به هغه څوك څنگه قانع
كړى شو چي نه بياژوندون مني او نه فرشتې؟!
 د نازعات د سورې قسمونه او دېته ورته قسمونه له
دې كب ه په مالئكو نه شو حمل كولى چي په عربي كي په
(الف) او (تاء) سره يا حقيقي مؤنث جمع كېږي او يا د
غيرذوى العقول لفت ،قرآن په دې لراحت كوي چي مالئكي
ً د
مؤنث نه دي او د جمع لپاره ئې په قرآن كي اكثرا
جمع مذكر ليغه كارول شوې ،لكه په دې آيت كي:



   







   


الزمر31 :
او فرشتې به گورې چي د عرش چاپېر راڅرخي په داسي حال
كي چي د خپل رب له ستايني سره تسبيح وايي ،او د دوى
تر منځ به په حق سره پرېكړه وشي او وبه ويل شي:
ستايني د عالمونو رب هللا ته دي.
لكه چي گورئ په دې آيت كي د مالئكو لپاره د حافات
په ځاى د حافين صيغه راغلې چي د جمع مذكر صيغه ده.
همداراز يسبحون هم د جمع مذكر صيغه ده او د مالئكو
لپاره كارول شوې.
د دغو قسمونو په اړه د مفسرينو ترمنځ ډېر اختالفات
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شته ،ځيني ئې هغه فرشتې گڼي چي د ارواح د نزع او
قبضولو دنده ئې په غاړه ده ،د كافر روح په سختۍ
راباسي او د مؤمن سوكه او په آسانۍ سره ،بيا په
آسمان كي د المبو وهونكو په څېر درومي ،يوه له بلي د
مخكي كېدو هڅه كوي او د چارو د تدبير دنده ورپه غاړه
شوې .ځيني نور دا د انسان نفس او روح گڼي چي د
كافرانو په سختۍ وځي او د مؤمنانو په ماليمت او نرمۍ.
ځيني نور ئې ستوري گڼي او وايي چي ستوري په سختۍ
طلوع او په آسانۍ غروب كوي .متعدد نور نظريات هم
شته .خو په ډېر لږ دقت سره معلومېږي چي نه خو د دې
اطالق په مالئكو صحيح دئ او نه په روح او نه هم په
ستورو ،هغه مخاطب چي له بعثت او له مرگ وروسته
ژوندون منكر وي هغه په فرشتو او روح باندي په استناد
سره نه شي قانع كېدى ،ځكه هغه نه مالئكي مني او نه په
روح باور لري ،قرآن به څنگه په هغه څه استناد كوي چي
د ده مخاطب ئې اصالً نه مني؟! او څنگه به له دې الري په
هغي خبري د ده د قانع كولو هڅه كوي چي منل ئې ورته
گران برېښي؟! همدا راز په دې قسمونو كي ذكر شوي صفات
په ستورو نه شي تطبيقېدى ،د ستورو طلوع او غروب يو
شان وي ،يو له بل سبقت هم نه كوي ،هغوى ته (مدبرات
امور) هم نه شو ويلى او په دوى باندي د استشهاد له
الري بياژوندون نه شي ثابتېدى او دا چي د دغوكمزورو
او ضعيفو توجيهاتو لپاره په ټول قرآن كي هيڅ دليل نه
شو ښودلى.
دا خبره هم د يادولو ده چي ځينو درنو مفسرينو د دې
قسمونو ځواب محذوف گڼلى چي دا رأيه په دوه دليله
كمزورې او ضعيفه ده:
 -1دا تحليل د قرآن له ډېر اوچت بالغت سره اړخ نه
لگوي ،دا سمه نه ده چي څوك لوړه وكړي خو ورپسي ونه
وايي چي د قسم موخه ئې څه وه او په كوم مطلب باندي د
تأكيد لپاره ئې لوړه كړې!! آيا دا سمه ده چي ووايو:
وهللا ،باهلل ،بيا ساكت پاته شوو ،هيڅ ونه وايو او زموږ
قسمونه هيڅ ځواب ونلري؟!
 -2د همدې سورې  16او 14آيتونه په ډېر صراحت سره ښيي
چي د پورتنيو قسمونو ځواب په كي پروت دئ.
ة *
ة و
َجْر
ِى ز
ما ه
د دې قسمونو ځواب دا دئ :ف
ِدٌ
ٌَ
إَّ
َِ
َاحَ
نَ
َ
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ِ * نو دابه له يوې توندي چيغي پرته
َة
ِر
ِالسَّاه
هم ب
إذ
ف
َِ
َا ُ
بل څه نه وي .ناڅاپه به بيا دوى په همغه خور ميدان كي
وي.
يعني پورتني قسمونه دا خبره ثابتوي چي له مرگ
وروسته ژوندون نه يوازي مستحيل نه دئ بلكي فقط په
يوې توندي چيغي سره به تاسو ټول له قبرونو نه
راپورته شئ او په ستر آوار ډاگ كي به د حسيب خداى په
وړاندي ودرېږئ .كه قرآن ته رجوع وكړو نو په متعددو
آيتونو كي به وگورو چي د بياژوندون د اثبات لپاره په
ورېځو ،باران او د بوټو په بيا راژوندي كېدو استناد
شوى ،په كار ده چي د نوموړو قسمونو تفسير د دغو
آيتونو په رڼا كي ولټوو .دې لطيف ټكي ته مو هم بايد
ً بارانونه د تالندي له توندي چيغي
پام وي چي اكثرا
وروسته پيل كېږي!! او قرآن وايي چي د قيامت په ورځ
به ستاسو بياژوندي كېدل يوازي په يوې توندي چيغي سره
ترسره شي .له دغو ټولو دالئلو په ډېر صراحت سره
معلومېږي چي له النازعات ،الناشطات ،السابحات،
السابقات او المدبرات يوازي ورېځي مراد دي نه بل څه.
څوك چي په بيا ژوندي كېدو باور نلري او هغه مستحيل
گڼي!! مگر هره ورځ د مړو د بياراژوندي كېدو صحنې نه
گوري؟ آيا په يوه باران سره د زمكي ژوندي كېدل ئې نه
قانع كوي؟ مگر نه گورئ چي ناڅاپي په آسمان كي د
تالندي غږ اوچت شي ،ورپسې له ورېځو د باران ورېدل
پيل شي او په دې باران سره د زمكي په زړه كي د ژوندو
توكو زړي وخوځېږي ،وده وكړي او د زمكي له سخت قشر سر
رااوچت كړي!! د قيامت په ورځ به هم ټول په يوې چيغي
سره له قبرونو رااوچت شي او هر كس به د خپل رب په
لوري روان شي.
بايد وگورو چي آيا د النازعات د قسمونو په اړه د
رسول هللا ﹽ كوم حديث شته؟ آيا له صحابه وو واحد او
مؤثق روايت لرو؟ كه داسي حديث او روايت نه وي آيا
مسلمانان د دې حق لري چي د قرآن د نورو آيتونو په
رڼا كي په دې اړه كومه رأيه وركړي؟ په دې اړه الندي
عرائض لرو:
 د دې آيتونو په اړه عبدهللا ابن عباس رضي هللا عنه ته
دوه رأيي منسوب شوې:
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 -1هغه مالئكي چي روح قبضوي .په دې رأيه كي ابن
مسعود ،سعيد بن جبير ،مجاهد او گڼ شمېر نور ورسره
ملگري دې .په دې كي النازعات د ايستونكو په معنى
راغلى.
 -2او په خپله روح ،چي په دې كي هم مجاهد ورسره
موافق دئ .په دې كي النازعات د وتونكو په معنى نيول
شوى.
 قتاده او حسن النازعات او الناشطات ستوري او عطاء
او عكرمة ئې ليندۍ گڼي او عطاء ته په منسوب شوې بلي
رأيي كي د هللا تعالى د الري د مجاهدينو آسونه او په بلي
كي كښتۍ گڼل شوې .علي رضي هللا عنه ته منسوب رأيه كي
هغه مالئكي گڼل شوې چي پيغمبرانو عليهم السالم ته د
وحي په راوړلو كي له شيطانانو سبقت كوي.
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو
صالح وأبو الضحى والسدى "والنازعات غرقا" المالئكة
يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم فمنهم من تأخذ روحه
بعسر فتغرق فى نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة
وكأنما حلته من نشاط وهو قوله "والناشطات نشطا" قاله
ابن عباس وعن ابن عباس "والنازعات" هى أنفس الكفار
تنزع ثم تنشط ثم تغرق فى النار .رواه ابن أبي حاتم
وقال مجاهد "والنازعات غرقا" الموت وقال الحسن
وقتادة "والنازعات غرقا والناشطات نشطا" هى النجوم
وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله تعالى والنازعات
والناشطات هى القسى فى القتال .وقال عطاء هى الخيل
في سبيل هللا .قتادة والحسن :هي النجوم تسبح في أفالكها،
وكذا الشمس والقمر; قال هللا تعالى" :كل فى فلك
يسبحون" .عطاء :هى السفن تسبح فى الماء .ابن عباس:
السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء هللا
ورحمته حين تخرج .قال على رضى هللا عنه :هى المالئكة
تسبق الشياطين بالوحى إلى األنبياء عليهم السالم.
له دغو بېالبېلو آراوو څو خبري معلومېږي:
 له رسول هللا ﹽ په دې اړه مؤثق حديث نشته .كه داسي
حديث وى نو هيڅكله به دا مختلف آراء نه وړاندي كېدل.
 كه درنو مفسرينو د علي رضي هللا عنه او عبد هللا بن
عباس رضي هللا عنه په څېر صحابه وو ته منسوب آراء مؤثق
گڼلى هيڅكله به ئې بله رأيه نه وركوله.
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 يوه شخص ته په يوې موضوع كي منسوب دوه متعارض
آراء روايت تر سؤال الندي راولي.
 دا اختالف نه يوازي له موږ غواړي چي په ټولو آراوو
غور وكړو او تر ټولو مضبوطه او مستدله ئې انتخاب
كړو ،بلكي موږ ته حق راكوي چي د قرآن د نورو آيتونو
په رڼا كي د دغو آيتونو د اصلي معنى په لټه كي شو.
 د دې لپاره چي د قسمونو په اړه مطلب ښه روښانه او
د هر راز شك او شبهې مجال ختم شي دا غوره گڼو په
قرآن كي د قسمونو موضوع لږ په تفصيل سره وڅېړو.

قسم په قرآن كي:
د ځينو مهمو مسائلو د اثبات لپاره په قرآن كي دا
اسلوب غوره شوى چي په داسي څرگندو او واضح شيانو
استناد او استشهاد وشي چي مخاطب ئې د يوه حقيقت په
توگه مني او دا حقيقت د قرآن همدا مدعى ثابتوي ،خو
دا استشهاد د لوړي او قسم په څېر او صيغه شوى ،په
دغو مواردو كي اكثرا
ً په هغو شيانو لوړه شوې چي كامالً
محسوس ،مشهود او څرگند دي او هر ليدونكي ته د فهم او
درك وړ ،او دا طبيعي او ضروري خبره ده چي د يوه داسي
مهم او تر مناقشې الندي مطلب د اثبات لپاره چي قرآن
ئې ثابتول غواړي او د قرآن مخاطب د هغه په منلو كي
ټكنى وي ،ترديد لري ،مجرده ادعاء نه مني او دالئلو ته
منتظر وي ،بايد په داسي دالئلو استشهاد وشي چي د نزاع
او اختالف وړ نه وي او مخاطب ته كامالً واضح او قابل
درك وي .د اختالفي او قابل نقاش ادعاء د ثبوت لپاره
په يوه غيرملموس او غير قابل فهم شي باندي استشهاد
ً دا
نه شي كېدى .تاسو د قرآن د تالوت په جريان كي حتما
مشاهده كوئ چي د طبيعت په ډېرو بارزو او څرگندو
شيانو لكه لمر ،سپوږمۍ ،آسمان ،ستوري ،زمكه ،فجر،
شفق ،شپه ،ورځ او دې ته ورته شيانو لوړه شوې او بيا
ً له هغوى سره متصل يوه
د قسمونو په پاى كي او اكثرا
ستره او ډېره مهمه ادعاء عنوان شوې او په حقانيت ئې
تأكيد شوى او همدغه قسمونه ئې د شاهد او دليل په
توگه وړاندي شوي .په ډېر لږ غور او دقت سره په دې
مطلب پوهېدى شو چي د قسمونو او د هغوى د ځواب ترمنځ
ً مقسم به شيان
ژور او دقيق ارتباط شته ،داسي چي واقعا
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د قسم د ځواب او له قسم وروسته د راتلونكې ادعاء په
حقانيت شهادت وركوي .همدغه ژور ارتباط ته په پام سره
مفسرين په دې عقيده دي چي د قرآن قسمونه د استشهاد
لپاره دي نه د دغو شيانو په عظمت د اعتراف لپاره .خو
د قرآن په څو محدودو آيتونو كي داسي قسمونه هم گورو
چي مقسم به ئې له دقت او غور وروسته او له قرائنو
معلومولى شو ،دلته داسي صيغې راغلې چي په ډېرو شيانو
ئې اطالق كېدې شي ،په دغو ډېرو شيانو كي اصلي او
مقصودي شى موندل د پوره دقت غوښتنه كوي ،په سطحي نظر
د هغه موندل گران وي ،دلته ده چي د مفسرينو ترمنځ
شديد اختالف راوالړېږي .د ځينو دغو قسمونو په اړه خو
په تفاسيرو كي په لسهاوو آراء گورو ،د مثال په توگه
د فجر د سورې په درېيم آيت كي په (الشفع والوتر :جفت
او طاق) لوړه شوې چي تر  63زيات تفسيرونه ئې شوي ،خو
دې ته مو بايد پام وي چي په دې ټولو تفسيرونو او
تعبيرونو كي يوازي يو ئې صحيح كېدى شي او بس ،هماغه
صحيح دئ چي د آيت اصلي او دقيق مراد په گوته كړي.
كه په قرآن كي له داسي مواردو سره مخامخ كېږو چي د
(مقسم به) لپاره استعمال شوې صيغه په ډېرو شيانو
(الناشطات)،
(النازعات)،
لكه
شي
تطبيقېدى
(السابحات) ( ،المرسالت)( ،الناشرات)( ،الفارقات) او
دې ته ورته ،نو په هغه صورت كي بايد څو اساسي او
مهمي خبري په پام كي ولرو:
 تر ټولو د مخه بايد د دغو الفاظو اصلي معنى او
تفسير په قرآن كي ولټوو.
 دا شيان بايد د قسمونو په اړه د قرآن د عام اسلوب
په رڼا كي تفسير كړو ،لكه څنگه چي په اكثرو مواردو
كي (مقسم به) څرگند او واضح شيان او د قرآن هرمخاطب
ته قابل فهم دي ،په دغو محدودو مواردو كي هم بايد
داسي شيان مراد وي چي څرگند ،قابل فهم او قابل درك
وي .نه به هغه له سترگو پټ او غيبي شيان گڼو او نه
داسي شيان چي د قرآن هر مخاطب ئې نه مني .د طارق په
مباركي سورې كي د دغسي مواردو په اړه موږ ته ډېره
غوره الرښوونه شوې ،هلته په (الطارق :د شپې لخوا
څرگندېدونكي او ور ټكوونكي) باندي لوړه شوې ،د
(الطارق) اطالق په ډېرو شيانو كېدى شي ،خو قرآن په دې
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پسي متصل فرمايي :آيا پوهېږې چي (الطارق) څه دئ،
(الطارق) ځالنده ستورى (النجم الثاقب) دئ .كه قرآن په
خپله دا الطارق نه وى معرفي كړى نو معلومه نه ده چي
د دې په تفسير كي به هم د مفسرينو ترمنځ څومره ژور
اختالفات راوالړ شوي وو .په كار ده چي ټول دې ته ورته
موارد د دغي الرښووني مطابق تفسير شي.
 قسمونه بايد له قسم وروسته ادعاء ثابته او د قرآن
هر مخاطب قانع كړى شي ،هر هغه تفسير چي د قسم او
ځواب ترمنځ ئې دا تړاو او رابطه په گوته نه كړى شي،
هغه ضعيف تفسير او كمزورې توجيه وگڼئ.
ً هلته چي يو
 د قرآن د الفاظو په ترجمه كي مخصوصا
لفظ ډېري معاني ولري او د ټولو له منځ د يوې غوره
كول غور او دقت وغواړي بايد څو ټكي مراعات كړو:
لومړى بايد د هغو الفاظو په رڼا كي ئې مناسبه معنى
غوره كړو چي ترې مخكي او وروسته راغلي او له هغوى
سره ئې يو ځاى خاص كالم جوړ كړى .د همدې خاص كالم
مجموعي مطلب د هر لفظ معنى په خپله واضح كوي ،كه
تاسو د يوه چا د وينا په اكثرو برخو پوه شئ نو د
همدې په رڼا كي د ده د وينا په هغو برخو او هغو
الفاظو هم پوهېدى شئ چي له دې مخكي ئې په معنى نه
پوهېدئ .له يوه كالم روغه او سالمه انتباه د مبهمو
الفاظو معنى واضح او مشخص كوي .بيا بايد تر دې مخكي
او وروسته آيتونو ته رجوع وكړو او د هغوى په رڼا كي
ئې معنى معلومه كړو .كه ونتوانېدو چي په مربوطه آيت
او له هغه وروسته او مخكي آيتونو كي د هغه معنى پيدا
كړو نو بايد په ټول قرآن كي ئې لټه وكړو ،قرآن ته په
ً د هغه شرح او تفسير بيامومو ،ځكه
مراجعې سره به حتما
د قرآن آيتونه يو بل تشريح كوي ،مجمل آيتونه ئې په
مفصلو كي تفسير او توضيح شوي ،يو مطلب په يوه ځاى كي
په خاصو الفاظو په مجمل ډول ذكر شوى خو په بل ځاى كي
همدا مطلب په نورو الفاظو سره په مشرح او مفصل ډول
راغلى ،قرآن د هللا كتاب دئ ،مكمل او له هر نقص او عيب
منزه ،هرڅه ئې واضح او مبين ،قرآن له دې عيب منزه دئ
چي په هغه كي دي داسي څه ويل شوي وي چي هرمخاطب ته
ئې غامض وي او په خپله ئې وروسته يا مخكي د هغه
ً په ټول قرآن كي د هغه
وضاحت نه وي كړى .خو كه احيانا
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د شرحي په موندلو بريالي نه شوو نو دا بايد خپل عيب
او نقص وگڼو او په دې باور وو چي موږ په خپله كافي
او الزم غور او دقت نه دئ كړى او په دې وجه په قرآن
كي د هغه د شرحي او تفصيل په موندلو نه يو بريالي
ً د دې وضاحت شوى .بيا
شوي كه نه نو په قرآن كي حتما
بايد د رسول هللا ﹽ په احاديثو كي د هغه په مطلب د
پوهېدو لټه وكړو ،حديث د قرآن شرح او تفسير دئ .له
دې وروسته به دا گورو چي آيا صحابه وو او د دوى دور
ته نږدې مفسرينو په دې اړه څه ويلي كه نه ،د دوى په
رواياتو او آراوو كي داسي رأيه شته چي له ثقه
راويانو روايت شوې وي او په قرآن او حديث مبتني وي؟
انسان چي كله د خپل مخاطب حالت داسي وگوري چي د ده
د خبري په منلو كي متردد دئ ،نو د هغه د تشوېش رفع
كولو او په خپلي خبري د متقاعد كولو لپار ه په داسي
څه قسم او لوړه كوي چي مخاطب ورباندي باور وكړي او
ً رښتيا وايي .د هللا
دا يقين ئې راشي چي اوس نو دى حتما
په نامه د لوړي او قسم معنى دا ده چي موږ هللا په خپلو
خبرو شاهد نيسو او په دې سره مقابل لوري ته ډاډ
وركوو چي رښتيا وايو .په قرآن كي هم د هغو مهمو
مطالبو او سترو سترو خبرو د اثبات لپاره چي د قرآن
مخاطب ئې له قوي دالئلو پرته نه مني ،له دغه اسلوب
كار اخيستل شوى .موږ په داسي څه لوړه كوو چي مخاطب
مو باور وكړي چي د دې (مقسم به) د عظمت په خاطر حتما
ً
رښتيا وايو .خو په قرآن كي قسم د استشهاد لپاره
راځي ،د (مقسم به) په عظمت د اعتراف لپاره نه بلكي د
خپلي ادعاء د اثبات لپاره د شاهد او گواه په توگه
ً بايد د يوه مطلب د اثبات او د
وړاندي كېږي .عادتا
مخاطب د اقناع لپاره په داسي څه استشهاد وشي چي د
مخاطب له نظره كامالً مسلم او منل شوى حقيقت وي او هغه
ئې د واضح او څرگند دليل په توگه ومني او په هغه كي
هيڅ شك او ترديد ونلري ،هيڅوك په يوه نامسلم او
نامنل شوي دليل د يوې متنازع فيه ادعاء د اثبات هڅه
ً چي داسي هڅه نامعقوله او بې فايدې
نه كوي او طبعا
ده.
د قرآن د ځينو قسمونو په تفسير كي د مفسرينو ترمنځ
د رأيي شديد اختالف گورو ،حتى د صحابه وو او د دوى
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دور ته د نږدې مفسرينو ترمنځ ،په احاديثو كي په دې
اړه هيڅ روايت نه لرو ،د قرآن د تفسير په اړه د
احاديثو په كتابونو كي ډېر محدود روايات لرو ،په
صحيح ترمذي كي تر نورو كتابونو دا راز احاديث زيات
نقل شوي خو د هغوى شمېر هم دومره دئ لكه د قرآن د
هري سورې په اړه يوازي يو حديث ،د مفسرينو ترمنځ له
دې اختالف هم معلومېږي چي په دې اړه ثقه روايات محدود
دي ،ځكه چي د ثقه رواياتو په شته والي كي دوى اختالف
نه شو كولى .نو دې حقائقو ته په پام سره په كار ده
چي موږ د درنو مفسرينو له آراوو د هغه چا رأيه غوره
كړو چي په قرآن مستنده وي او د خپلي شرحي د اثبات
لپاره ئې د قرآن په آيتونو استناد كړى وي.


























   




   
  
 -3هغه ورځ چي ولړزېږي لړزېدونكې -3 .بيا ورپسې
راشي همغه پسې راتلونكې -8 .په دې ورځ به ځيني
زړونه مرتعش وي رېږدېدونكي -2 .سترگي د دوى خړي
وېرېدونكي -11 .وايي :آيا مونږ يو مخكني حالت ته
بيا ورگرځېدونكي؟  -11كه هر څو وو وراسته شوي څو
هډوكي؟  -12وايي :دا خو به نو خود وي تاواني بيا
گرځېدنه!  -16نو دا به په يقين سره ،يوازي وي يوه
چيغه -14 .ناڅاپه به بيا دوى وي په همغه خور
ميدان كي.
 :3 -3دا مبارك آيتونه د قيامت د ابتدائي پړاو ځينو
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پېښو ته اشاره كوي او وايي :هغه ورځ به يوه
لړزېدونكې ولړزېږي ،په پرله پسې لړزېدو سره او ځيني
زړونه به وېري اخيستي وي او له وېري به پړېږي ،كه څه
هم په آيت كي دا نه ده ښودل شوې چي څه به لړزېږي ،خو
د آيت له فحوى هم او له دې هم چي ځيني زړونه په
پړېږي ،معلومېږي چي دا لړزېدونكې زمكه ده چي پر له
پسې خوځېدل به ئې په انسانانو كي سخته وېره راوالړوي.
 :12 -8ځيني زړونه به په سختي وېري كي وي او له وېري
به رېږدي ،سترگي ئې خړي او د وېري او هيبت نښي ئې په
څېرو كي څرگندي ،دا وېري اخيستي زړونه او سترگي به د
هغه چا وي چي نن قيامت نه مني او له بيا ژوندون
انكار كوي او وايي :آيا دا ممكنه ده چي كله ومرو او
اوږده موده تر خاورو الندي تېره كړو ،هډوكي مو وراسته
او هر څه مو په خاورو بدل شي ،بېرته به راژوندي
كېږو ،له مرگ مخكي خپل لومړي حالت او شكل ته به
راگرځو؟ او په ډېر تمسخر او استهزاء سره به ئې ويل:
داسي بيا راگرځېدنه خو به خامخا زموږ لپاره ډېره
زيانمنه وي ،ځكه هيڅ تيارى ورته نه لرو او هيڅ څه مو
نه دي ورته زېرمه كړي ،موږ داسي راگرځېدنه مضر او بې
گټي گڼو ،نه ئې منو او باور پرې نه كوو.
 :14 -16په دغو آيتونو كي چي د مخكنيو قسمونو ځواب
دئ ،د بيا ژوندون منكرينو ته ويل شوې :تاسو چي بيا
ژوندون محال گڼئ او هغه زيانمن شمېرئ او گمان كوئ چي
تر خاورو الندي د اوږدې مودې له تېرولو وروسته بېرته
راژوندي كېدل مقدور او ممكن نه دي ،په دې پوه شئ چي
له قبرونو ستاسو راپاڅونه به يوازي په يوه ټكان او
خوځښت سره ترسره شي ،همدا يوه جټكه به د دې باعث شي
چي بيا راژوندي شئ ،له قبرونو راپاڅئ ،وخوځېږئ او په
يوه پراخ ميدان كي د هللا مخي ته ودرېږئ ،داسي لكه نن
چي په آسمان كي د يوې تالندي په غږ سره ،په زمكي كي
د ژوندون كاروان په حركت راشي ،باران (دا د ژوند
اصلي المل) له همدې غږ سره متصل ورېدل پيل كړي او د
دغه حركت باعث شي ،د بوټو او دانو زړي راټوكېدو ته
وهڅوي او مړه زمكه په ښېرازه ،سمسور او ښايسته بوټو
وپوښي.
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 -11آيا د موسى د قصې حال دررسېدلى؟  -13كله چي
ورغږ كړ د ده رب ،په سپېڅلې آ كږې وږې درې كي:
 -13د فرعون په لوري الړ شه چي ده كړې سركښي ده.
 -18ورته ووايه چي دې ته دي خوا كېږي چي ته پاك
شې؟  -12او هدايت دي كړم په لوري د خپل رب ،چي
بيا به نو وېرېږې -21 .نو ئې وښودله ده ته هغه
لويه ستره نښه -21 .خو تكذيب او سركښي ئې كړله
خپله -22 .بيا ئې شا كړه هاند كوونكى -26 .بيا ئې
غونډ كړل ،نو ئې غږ كړ -24 :نو ئې وويل :زه ستاسو
اعلى رب يم!  -21نو هللا دى په وروستي ړومبي عذاب
باندي اخته كړ -23 .بې شكه دې كي پند دئ هغه چا
ته چي وېرېږي.
 :23-21په دې مباركو آيتونو كي د راغلې قصې په اړه
څو اساسي ټكيو ته توجه ولرئ:
الف :تر دې قصې مخكي او وروسته آيتونو كي د بيا
ژوندون په اړه بحث شوى ،د آيتونو ترمنځ تړاو دا
غوښتنه كوي چي دا قصه به خامخا له همدې موضوع سره
تړاو لري او بايد د مخكنيو او وروستيو آيتونو په څېر
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په دې كي هم د قيامت د اثبات دالئل وړاندي شوي وي ،د
هر بليغ كالم تقاضاء همدا ده .د قرآن اسلوب دا دئ چي
د خپلي مدعى د اثبات لپاره تل د عقلي دالئلو ترڅنگ او
په څرگندو طبيعي شيانو له استشهاد وروسته ،تاريخي
پېښي د مخاطب مخي ته ږدي.
ب :دا قصه د موسى عليه السالم له بعثت پيل او د هغه
شديد او عبرتناك عذاب په يادولو پاى ته رسي چي فرعون
پرې اخته شو .په دې قصې كي د موسى عليه السالم وضعيت
داسي انځور شوى :موسى عليه السالم په يوې مقدسي او
سپېڅلې تنگي او كږلېچني درې كي روان دئ ،د خپل رب له
لوري يو غږ اوري ،وظيفه وركوي چي د فرعون مقابلې ته
الړ شه ،يوازي دئ ،نه د سفر كوم كاروان ورسره او نه د
سنگر څه ملگري ،په مبارزې مأمور شوى ،دا ئې خپله
غوښتنه او تلوسه نه ده ،يو الهي مأموريت دئ ،يوې
الهي نداء او غږ هڅولى ،د پاكۍ او پاك لمنۍ طرف ته
بلنه وركوي ،الرښود او مرشد دئ ،هللا او له هغه وېري ته
خلك رابلي او د خپل رسالت او دعوت د حقانيت لپاره
څرگندي نښي ورسره دي ،خو فرعون چي سركښ او باغي دئ،
تكذيب ته مال تړي ،دى دروغجن گڼي او خبري ئې دروغ،
عصيان كوي ،له حق مخ اړوي ،د حق د مقابلې لپاره خپل
ټول زور او ځواك كاروي ،خپل پلويان او لښكري د
مقابلې لپاره راغونډوي او ادعاء كوي چي د خلكو (اعلى
رب) دئ ،بايد يوازي د ده اطاعت وشي او ستاينه او
لمانځنه!! په دې قصه كي د دغو دواړو خواوو تر منځ دا
مبارزه د هغه لوري په ماتي او نابودۍ منتج كېږي چي
مغرور ،عاصي ،طاغي ،د لښكرو خاوند او مطلق العنان او
مستبد واكمن دئ ،په ستر او شديد عذاب اخته شوى ،هم د
هغو لپاره عبرتناك چي د ده د اقتدار په وخت كي ژوندي
وو او دا صحنه ئې په خپلو سترگو ليدلې او هم د هغو
لپاره چي له ده وروسته راغلي او د ده له بد عاقبت او
پايلي خبر شوي .دا تاريخي قصه ښيي چي زموږ په دې نړۍ
كي د ظالمانو د مؤاخذې او محاكمې سنت حاكم دئ ،له
هغوى سره محاسبه كېږي او خپله سزا گوري ،دا دنيا بې
خاونده ملك نه دئ ،ځان ته خاوند او مالك لري ،له هر
چا سره محاسبه كوي ،عملونو ته بدله وركوي ،د مكافات
او مجازات پرېكړه كوي ،د قيامت د منكرينو تصور او
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انگېرنه بې بنسټه او كاواكه ده او له هغي انتباه سره
تصادم كوي چي هر عاقل انسان ئې له تاريخي پېښو اخلي.
ج :د فرعون دا ادعاء چي وايي( :زه مو اعلى رب يم)،
دقت او څېړنه غواړي ،بايد وگورو چي د ده د خبري معنى
څه ده؟ په دې سره ئې خلكو ته څه ويلي ،مقصد ئې څه دئ
او له خلكو څه غواړي؟!! آيا خلكو دى د اوچت او لوړ
معبود په توگه منلى؟ آيا دا ممكنه ده چي څوك دي د
ځان په څېر يو انسان خپل معبود وگڼي او د ده په
ستايني او لمانځني كي هغه ځاى ته ورسېږي چي له هغه
ځان ته تر ټولو لوړ او ستر معبود جوړ كړي؟!! ممكنه
نه ده چي له دې خبري به د فرعون مقصد دا وو چي زمكه
او آسمان ما پيدا كړي او زه هماغه خداى يم چي له
ً به ئې مقصد له دې
آسمان زمكي ته راكوز شوى ،حتما
ً به دا هغه څه وو چي هر فرعون
پرته بل څه وو او حتما
ئې وايي او هغه څه چي د هر فوعون بندگان ،ملگري او
هغه ته تسليم شوي ئې مني .هغه ويناوي چي فرعون كړې
او د قرآن له نظره هغه د الوهيت او ربوبيت له ادعاء
سره مترادف دي او قرآن هغه د فرعون له ويناوو رانقل
كړې ،هغه دا دي :زه د مصر او د مصر د خلكو او شتمنيو
ټولواك يم ،نهرونه او زمكي ئې زما دي ،هغه كار چي ما
ئې د كولو اجازه نه وي وركړې ،ناجائز او د مؤاخذې وړ
دئ ،قانون همغه دئ چي زه ئې قانون گڼم او الرښوونه
همغه چي زه ورته الرښوونه وايم ،نه به بله مرجع د
قوانينو وروستۍ مرجع گڼئ او نه بل څوك خپل الرښود ،د
دې ملك مطلق العنان واكمن زه يم ،دلته به له ما پرته
د بل چا اطاعت نه كېږي .هر څوك چي دا خبري وكړي ،هغه
فرعون دئ او ځان ئې د خلكو اعلى رب گڼلى او هر څوك
چي كوم واكمن په دې معنى خپل واكمن ومني ،هغه د
فرعون بنده دئ او هغه ئې خپل اعلى رب منلى ،كه څه هم
نه د ده فرعون په خپله خوله ووايي چي زه اعلى رب يم
او نه دى ووايي چي دا مي اعلى رب دئ .له دې معلومېږي
چي ډېر چارواكي فراعنه دي او ډېرو خلكو دا فراعنه
خپل معبودان گرځولي!!!
د :په  21آيت كي د فرعون پايله الهي مؤاخذه او
نكال اآلخرة و االولى ښودل شوې ،چي په دې اړه د درنو
مفسرينو ترمنځ څو رأيي مومو:
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 -1هللا تعالى د آخرت او دنيا په عذاب اخته كړ ،له اولى
د دنيا عذاب او له اخرى د آخرت عذاب اخلي او د دې
اعتراض په ځواب كي چي ولي د آخرت عذاب د دنيا له
عذاب مخكي ذكر شوى ،وايي دا له دې كبله چي د آيتونو
فواصل او قافيه سره ورته شي.
 -2هللا تعالى هغه داسي مؤاخذه كړ چي د وروستنيو او
مخكنيو لپاره د عبرت سبب شو.
 -6هللا تعالى داسي مؤاخذه كړ چي هم د خپلو مخكنيو
گناهونو سزا وگوري او هم د وروستنيو ،هم د هغه طغيان
سزا وركړى شي چي د موسى عليه السالم تر بعثت مخكي ئې
كړى او هم د هغه مخالفت او بغاوت چي د ده له بعثت
وروسته ئې كړى.
په دغو تعبيرونو كي لومړى تعبير په څو دالئلو
كمزورى او ضعيف دئ :لومړى دا چي فرعون ال تراوسه د
خپل طغيان او بغاوت اخروي عذاب نه دئ څكلى .دوهم دا
ً له
چي كه له نكال اآلخره مراد اخروي عذاب وى نو حتما
نكال االولى وروسته راتلو ،نه له هغه مخكي ،او درېيم
دا چي نكال هغه عذاب ته ويل كېږي چي نورو ته د پند
او عبرت باعث شي او هغوى له گناهونو راوگرځوي ،د
نكال لغوي معنى ته په پام سره بايد دا دواړه دنيوي
عذاب او عقوبت وي نه اخروي .د مزمل په سوره كي هم
دنيوي عذابونه د انكال په صيغه او اخروي عذاب د جحيم
ً) ،له دې هم
په نامه ياد شوي( :ان لدينا انكاالً وجحيما
معلومېږي چي له نكال دنيوي عذاب مراد دئ.
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 -23تاسو به وئ گران په پيدايښت كي كه آسمان چي
جوړ ئې كړ؟  -28لوړتيا ئې كړه ورلوړه او ښه ئې
برابر كړ -22 .او شپه ئې كړه ورپټه او راوې ايسته
غرمه ئې -61 .او تر دې وروسته ئې زمكه كړه خوره.
 -61راوې ايستې اوبه ئې او واښه ئې -62 .او ځاى
په ځاى ئې ودرول دا غرونه -66 .متاع ستاسو لپاره
او ستاسو د څارويو.
 -23په تفسيرونو كي د دې مبارك آيت دوه د پام وړ
تعبيرونه مومو:
الف :تاسو مضبوط پيدا شوي يئ كه دا آسمان چي ښه ئې
لوړ جوړ كړى او هر څه په كي منظم او په پوره دقت
سره؟!! دا ولي لويي كوئ ،مغرور يئ او په ځان غره شوي
يئ؟!!
ب :آيا ستاسو بيا پيدايښت به گران كار وي كه د دې
آسمانونو چي له دې لوړوالي او دقيق نظم سره ئې پيدا
كړي؟!! آيا هغه ذات چي دا آسمان ئې له دې عظمت،
وسعت ،ستروالي او لوړوالي سره پيدا كړى ،هر څه ئې په
ً تنظيم كړي ،شپه او ورځ ئې په كي پيدا
كي ښه او دقيقا
كړې ،زمكه ئې غوړولې اوبه او واښه ئې په كي راپيدا
كړي ،غرونه ئې په كي ودرولي او هغه ئې له يوې خوا د
زمكي لپاره لنگرونه گرځولي او له بلي خوا ئې په هغوى
كي ستاسو او ستاسو د څارويو لپاره د رزق او روزي
اسباب برابر كړي ،آيا دا ذات په دې قادر نه گڼئ چي
تاسو بيا راژوندي كړي؟!! مگر خپل بياپيدايښت د
آسمانونو او زمكي تر پيدايښت گران او ناشونى كار
گڼئ؟!!
لومړۍ رأيه په دوه دليله ضعيفه او كمزورې ده-1 :
دا توجيه نه د دې برخي له آيتونو سره اړخ لگوي ،نه
ئې له سياق و سباق سره او نه له ټولي سورې سره-2 .
په مخكنيو او وروستيو آيتونو كي هغه مطلب نه مومو چي
دا تعبير ورته گوته نيسي ،د سورې د بحث اصلي موضوع د
قيامت او بيا ژوندون اثبات دئ ،نه د انسان غرور،
تكبر ،لويي غوښتنه او ځان ترنورو لوړ او ستر گڼل ،په
مخكنيو او وروستنيو آيتونو كي هيڅ داسي څه نه گورو
چي دا تعبير تائيد كړي ،دا توجيه خو له دې مبارك آيت
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هغه معترضه جمله جوړوي چي له مخكي او وروسته سره ئې
هيڅ ربط نه وي ،خو دوهم تعبير نه يوازي له ټولو
آيتونو سره د دې آيت دقيق تړاو او ارتباط په گوته
كوي بلكي هغه د دې سورې د اصلي مدعى د اثبات لپاره د
يوه قانع كوونكي ،مضبوط او پياوړي دليل په توگه
وړاندي كوي.
 :22 -28دا مبارك آيتونه د آسمان څلورو ځانگړتياوو
ته اشاره كوي:
الف :پيداكوونكي او پالونكي ئې د هغه لوړوالى
ورلوړ كړ ،دا د آسمان د لوړوالي د بيانولو لپاره ډېر
دقيق او موزون تعبير دئ ،د آسمان د لوړوالي د عظمت
بيانولو لپاره تر دې موزون تعبير نه شوو موندلى .د
آسمان لوړوالى هومره دئ چي زموږ د شمسي نظام د اړوند
كهكشان او ستور ليكو د ځينو ستورو نور له مليونونو
نوري كلونو وروسته زموږ زمكي ته رارسي او ځيني ئې په
داسي سرعت سره له موږ لري كېږي چي نور ئې اصالً زمكي
ته هيڅكله نه رارسي ،زموږ د اړوند ستور ليكي ترڅنگ
په مليونونو نور ستورليكي شته چي د هر يوه قطر او
سور په مليونونو نوري كاله دئ او زموږ د كهكشان له
آخري مدار ئې واټن په مليونونو نوري كاله دئ .موږ د
آسمان د لوړوالي د تعيين لپاره نه كوم د اندازې واحد
په واك كي لرو او نه كوم رقم او شمېر ،دا لوړوالى
يوازي د دغه مبارك آيت دقيق تركيب بيانولى شي.
ب :له ټول لوړوالي او ستروالي سره سره ئې هغه
مضبوط او منظم جوړ كړى او د هغه په پراخي ستري غېږ
كي ئې دا بې شمېره ستوري هر يو په خپل خپل ښايسته او
مناسب ځاى كي اېښى.
ج :آسمان ئې داسي گرځولى چي له هر څو ساعتونو
وروسته زموږ د زمكي فضاء تياره شي او شپه راشي ،سره
له دې چي د آسمان په غېږ كي داسي ستوري شته چي نور
او حرارت ئې په زرگونو ځله تر لمر زيات دئ ،خو دا
روښانه او تاوده ستوري ئې زموږ له زمكي په داسي واټن
كي اېښي چي د شپې له خوا او كله چي لمر پرېوځي زموږ
مزاحم نه شي او زموږ د شپو تياره او سكون له منځه
يونسي.
د :زموږ د زمكي په آسمان كي ئې داسي لمر پيدا كړى
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چي موږ ته رڼا او تودوخه راكوي ،كه دا لمر نه وى نو
زموږ زمكه به د ډېرو نورو ستورو په څېر تل سړه او
تياره او د ژوند لپاره نامساعده وه.
 :61-61دا آيتونه د زمكي درې ځانگړتياوي په گوته
كوي:
الف :زمكه ئې د آسمان له تسويې او برابرولو
وروسته اواره كړه ،ځينو مفسرينو دا گمان كړى چي ښايي
له (بعد ذلك) به مراد دا وي چي زمكه او آسمان يو له
بل وروسته په يوه زماني تفاوت سره پيدا شوي ،لومړى
يو او ورپسې بل ،ځينو دا مخكي گڼلى او ځينو بل ،دا
په داسي حال كي چي قرآن په ډېر صراحت سره فرمايي چي
زمكه او آسمان سره جوخت او يوه كتله وه او د يوې
ستري چاودني په ترڅ كي سره بېل شوي او په يوه وخت كي
راپيدا شوي ،داسي نه ده چي لومړى يو او بيا بل پيدا
شوى وي ،كوم آيتونه چي تأخير او تقدم افاده كوي هغه
د زمكي او آسمان د تسويې د څرنگوالي بېلو بېلو
پړاوونو ته اشاره كوي ،نه د دوى د پيدايښت نېټې ته،
يعني تسويه او برابرول ئې يو په بل پسي ترسره شوي،
لكه چي دلته په 61آيت كي ويل شوي چي د زمكي اوارول د
آسمان له برابرولو وروسته ترسره شوي.
ب :په زمكه كي ئې اوبه خلق كړې او هغه ئې د زمكي
له زړه راوايستې ،د دې معنى دا ده چي اوبه له بل ځاى
او له كومي بلي سيارې زمكي ته نه دي راانتقال شوې،
بلكي په خپله په زمكه كي راپيدا شوې او له زمكي
راخوټېدلې.
ج :په زمكه كي ئې د نباتاتو د راټوكولو استعداد
اېښى ،د اوبو له پيدايښت وروسته ئې د هغې نباتات
راشنه كړل ،نو دا نباتات هم له بل ځاى زمكي ته نه دي
راوړل شوي ،بلكي د زمكي له زړه راټوكېدلي.
دې ته مو بايد پام وي چي دا دوه مسئلې (د زمكي پر
سر اوبه څنگه راپيدا شوې او نباتات څنگه راشنه شوي)
له هغو مسائلو دي چي له اوږدې مودې راايسي تحقيقات
ورباندي روان دي او ساينس نن هغي نتيجې ته رسېدلى چي
قرآن څوارلس سوه كاله د مخه بيان كړې ،ساينس نن همغه
خبره كوي او وايي چي اوبه او نبات په خپله په زمكه
كي راپيدا شوي او له بلي سيارې زمكي ته نه دي
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ً چي د قرآن يو بل علمي
راانتقال شوي .او دا يقينا
اعجاز دئ.
 :66 -62په دې مباركو آيتونو كي د غرونو په اړه څو
مطالب ويل شوي:
الف :غرونه د اوبو او نباتاتو له پيدا كېدو وروسته
پر زمكه راپيدا شوي.
ب :زمكه د غرونو تر پيدايښت مخكي لړزېدله ،داسي
لنگرونو ته ئې ضرورت وو چي لړزه ئې مهار كړي ،هللا
تعالى غرونه پرې راپيدا كړل او په دې سره ئې د هغې
نامنظم خوځښت ختم كړ.
ج :غرونه داسي پيدا شوي چي انسانان او حيوانات ئې
له بې شمېره بركاتو گټه واخلي ،نهرونه ،چينې او
كارېزونه ئې له غرونو سرچينه اخلي ،دا غرونه دي چي د
زمكي پر سر د بېل بېل موسم او هوا المل دي او په همدې
سره د زمكي بېلو بېلو سيمو كي د مختلفو دانو او مېوو
د راټوكېدو شرائط برابر شوي ،كه غرونه نه وى نو د
ټولي زمكي هوا به تر ډېره حده يو شان وه او موږ به
له رنگ رنگ مېوو او دانو محروم وو.
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 -64نو چي راشي هغه ستره هنگامه -61 .هغه ورځ چي
انسان ياد كړي خپلي كړني -63 .او څرگند كړى شي
دوزخ وهغه چا ته چي څه ويني -63 .نو هغه چي ئې
وكړه سركښي -68 .او د دنيا ژوندون ئى خوښ كړ-62 .
نو بې شكه چي جحيم به وي تمځى -41 .او اما هغه چي
په وړاندي د خپل رب له ودرېدو ووېريدو او له هوى
هوس ئې منع كړ خپل نفس -41 .نو بې شكه چي جنت به
وي تمځى -42 .تا پوښتي له ساعت چي دا كله به وي
وخت د ودرېدو ئې؟  -46دا ته په څه (مقام) كي يې د
دې د يادولو -44 .پاى خو ئې دئ ستا د رب په لوري.
 -41ته خو يو منذر يې هغه چا ته چي له دې ځني
وېرېږي -43 .داسي به وي دوى په هغه ورځ چي وئې
گوري :چي نه دي پاته شوې مگر يوازي يو ماښام او
يا غرمه ئې.
 :63 -64د بياژوندون او آخرت د اثبات لپاره هم د
كائنات په غېږ كي مشهود او هري خواته ترسترگو
كېدونكي دالئل وړاندي شول ،هم په تاريخي دالئلو
استشهاد وشو او هم پر عقلي دالئلو استناد ،د دغو گڼ
شمېر دالئلو له وړاندي كولو وروسته اوس د قيامت څو
هيبتناكي صحنې انځوروي او زموږ مخي ته ئې ږدي او
فرمايي :كله چي هغه ستره پېښه راشي ،انسان به خپل
ټول كړه وړه ،ټول هغه څه راپه ياد كړي چي په آخرت له
نه باوره خړوبه كېدل ،آخوا ته به دوزخ څرگند وگوري،
هغه ځاى چي دا باورونه او كړني پرې منتج كېږي ،همغه
چي په دنيا كي ئې ترې انكار كاوو.
 :62 -63د چا چي دا دوه خصلتونه وو ،هستوگنځى به ئې
جحيم وي:
الف :طغيان او سركښي،
ب :دنيا غوره كول او وروستى هدف ئې گڼل.
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 :41 -41او چا چي دوه نور صفات درلودل هستوگنځى به
ئې جنت وي:
الف :له هللا سره له مخامخ كېدو ،د هغه په وړاندي له
ودرېدو او له الهي محاسبې په وېره كي وو.
ب :خپل نفس ئې مهار كړى وو او د هوى او هوس له
بندگۍ ئې ځان ساتو.
په آخرت باور او ايمان په دې منتج كېږي چي انسان
محتاط وي ،هر گام په احتياط سره پورته كړي او د هوى
او هوس له بندگۍ ځان وساتي او په آخرت عدم باور له
ده الابالي او بې باكه انسان او د هوس بنده جوړوي ،پر
آخرت د ايمان نښه تقوى او ځان ساتنه ده او په آخرت د
عدم باور نښه د نفس بندگي ده .انسان له دغو دوو الرو
يوه غوره كولى شي :يا به ئې اعتقاد او باور دا وي چي
قيامت راتلونكى دئ ،د هللا په لور به درومي او د خپلو
كړنو به حساب وركوي ،دا اعتقاد به ئې دې ته اړباسي
چي محتاط وي ،خپلو ناروا نفسي غوښتنو ته تسليم نه
شي ،د خپل نفس د ارضاء لپاره د نورو په حق تېرى
ونكړي او له حرامو او ناروا الرو خپلي نفسي غوښتني
پوره نه كړي او يا دا چي په آخرت به ئې باور نه وي،
د خپل نفس بنده شي ،هر هغه څه ترسره كړي چي د ده هوس
ئې ترې غواړي ،د حالل او حرام پروا ونلري ،نه د نورو
حق ورته معنى لري او نه ئې مراعات او په پام كي
ساتل ،له دغو دوو الرو يوه جنت ته درومي او بله ئې
دوزخ ته.
 :42اوس چي د آخرت منكرينو ته هيڅ بهانه نه ده پاته،
ټولي پوښتني ئې ځواب شوې ،د اندېښنو د ختمولو لپاره
ئې كافي دالئل ترالسه كړي ،نو پوښتنه كوي :د قيامت د
راتلو نېټه به كله وي؟!! ولي تراوسه نه دئ راغلى؟
ولي ځنډېدلى؟ له دې پوښتني د دوى موخه دا نه ده چي د
قيامت د راتلو دقيقه نېټه معلومه كړي ،بلكي په دې
سره غواړي بيا هم د انكار لپاره يو بل دليل وړاندي
كړي ،مقصد ئې دا دئ چي :ډېر پيغمبران او دعوتگران
راغلي او هريوه د قيامت د راتلو خبره كړې ،خو تراوسه
د هيڅ يوه وړاندوينه سمه ونه خته او قيامت رانغى ،نو
ً ووايه چي :د قيامت د راتلو ثابته
ته موږ ته دقيقا
نېټه كومه ده او كله به واقع كېږي؟
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گورئ چي په دې مبارك آيت كي د (الساعة) لفظ راغلى،
خو نه دئ مشخص شوى ،د (الساعة) د لفظ اطالق په هر
ساعت كېدى شي ،خو د دې لپاره چي هغه په ځانگړي مضمون
كي راغلى ،معنى به ئې د همدې مضمون په ترڅ كي لټوو،
دلته په مضمون كي له الطامة الكبرى (لويه هنگامه)
بحث روان دئ او دا لفظ د همدې بحث په ترڅ كي كارول
شوى او ځانگړې معنى افاده كوي ،مراد ئې د (الطامة
الكبرى) د وقوع نېټه ده .همداسي بايد په نورو مواردو
كي هم د الفاظو دقيقه معنى د كالم په متن كي ولټوو نه
د لغت په كتابونو كي او د لغت له كتابونو يوازي هغه
معنى ورته غوره كړو چي د آيت ټول متن او د كالم
اړونده برخه ئې تأييدوي.
 -46ستا ئې له دې سره څه؟ ستا دنده دا نه ده چي د
قيامت د راتلو دقيقه نېټه وښيې او په دې اړه
وړاندوينه وكړې ،ته په هغه موقعيت كي نه يې چي دا
وړاندوينه وكړې او دقيقه نېټه ئې په گوته كړې .له هللا
پرته هيڅوك په دې نه دئ خبر .د اعراف د سورې په 183
آيت كي دا مطلب مزيد توضيح شوى:



    





   




























االعراف183 :
د دې نېټې په اړه له تا پوښتي چي د وقوع وخت ئې كله
دئ؟ ووايه :علم ئې فقط زما له رب سره دئ ،له ده پرته
ئې بل څوك په خپل وخت كي نه راڅرگندوي ،په آسمانونو
او زمكي كي درنه شوې ،درته نه راځي مگر ناڅاپي ،تا
داسي پوښتي چي گواكي ترې خبر يې ،ووايه :علم ئې
يوازي له هللا سره دئ :،خو اكثر خلك نه پوهېږي.
دا آيت په مكرره توگه د قيامت علم هللا تعالى ته
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مختص كوي او پر دې تأكيد كوي چي فقط هللا به ئې په خپلي
ټاكلې نېټې كي رابرسېره كوي او له دې پټ راز به پرده
اوچتوي ،ناڅاپي او له مخكنۍ اطالع پرته به تاسو نيسي،
د دې لپاره چي د قيامت حادثه هومره ستره ده چي ټول
آسمانونه او زمكه به احتوى كوي ،نو ځكه ئې په ټاكلې
نېټې پوهېدل انسان ته گران شوي .له رسول هللا ﹽ ستاسو
پوښتني داسي دي لكه چي هغه ترې خبر وي ،په داسي حال
كي چي له هللا پرته هيڅوك پرې نه پوهېږي.
 -44د دې آيت تحت اللفظى ترجمه دا ده :پاى ئې ستا د
رب په لوري دئ .دا آيت يوازي او له مخكني سره له
تړاو پرته كېدى شي ډېري معاني ولري ،خو موږ مكلف يو
يوازي هغه معنى ئې راواخلو چي د ټول كالم په ترڅ كي
او له مخكني او ورستني آيت سره يو ځاى ئې افاده كوي،
مخكنى آيت په دې تأكيد لري چي ته اې پيغمبره په داسي
موقعيت كي نه يې چي د قيامت د ټاكلې نېټې په اړه څه
ووايې ،نو د ورپسې آيت چي وايي :پاى او منتها ئې هللا
لره ده ،دا مطلب افاده كوي چي په دې اړه څه ويل د هللا
كار دئ ،لومړۍ او وروستۍ خبره به هغه كوي ،له هللا پرته
هيڅوك پرې نه پوهېږي ،د قيامت پېښه كومه وړه پېښه نه
ده چي انسان وكولى شي په دې پوري مربوط پوهه او علم
باندي احتوى وكړي او په درك كولو ئې قادر شي ،بلكي
دا يوه داسي ستره پېښه ده چي په ټول كائنات ،زمكي او
آسمانونو به احتوى كوي ،د داسي يوې ستري پېښي چي لمن
به ئې هومره خوره وي او دومره بې شمېره شيان به په
خپلي غېږ كي نيسي ،د دې پېښي په ټولو ابعادو پوهېدل،
انسان ته له دې محدود عقل او كمزورو حواسو سره ممكن
نه دي ،دا علم يوازي له هللا سره ښايي.
 :41دا مبارك آيت د قيامت په اړه د رسول هللا ﹽ وظيفه
په دې كي راخالصه كوي چي خلكو ته منذر او خبردارى
وركوونكى وي ،بايد خلك د دې ورځي له ناڅاپي راتلو
ووېروي ،كه څه هم د رسول هللا ﹽ انذار او خبردارى د
ټولو لپاره دئ ،خو د دې لپاره چي سركښ او بې باكه
انسانان چي د هوى او هوس بندگان او د خپلو كړنو د
پايلو په اړه بې پروا دي او هيڅ انذار او خبرداري ته
اعتناء نه كوي ،دوى ته د رسول هللا ﹽ انذار گټه نه
رسوي ،نو ځكه دلته ويل شوې چي ته د هغو كسانو لپاره
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انذار او خبردارى وركوونكى يې چي د قيامت له راتلو
وېرېږي ،ستا انذار يوازي دغو ته گټه رسوي ،نو په
حقيقت كي ته يوازي د دوى لپاره منذر يې.
 :43د قيامت د منكرينو يو اعتراض ،د (وخت او زمان)
په اړه د دوى له غلط او خاطئ تصور او انگېرني
راوالړېږي ،دوى وايي :له هغه وروسته چي ومرو او ډېره
موده تر زمكي الندي تېره كړو ،څنگه به بياراژوندي
كېږو او خپل لومړني حالت ته به ورگرځو؟ ولي تراوسه
چي د انسانانو په لومړنيو نسلونو اوږده موده تېره
شوې هيڅوك بېرته راژوندى نه شو؟ كه بياژوندون رښتينى
ً ترسره او آثار ئې رابرسېره شوي
وى بايد تراوسه حتما
وى!! دوى ته د قرآن ځواب دا دئ :كله چي هغه ورځ راشي
او د آخرت نه منونكي له قبرونو راپاڅي او هغه ستره
هنگامه په خپلو سترگو وگوري ،نو د (زمان) په اړه به
خپلي انگېرني او معيارونه غلط ومومي ،ټوله هغه اوږده
موده چي دوى ترخاورو الندي تېره كړې ،دا به يوازي د
يوې ورځي نيمايي گڼي ،يوه غرمه يا مازديگرى ئې!! اوس
خو د (وخت) په اړه د دوى تنگ او محدود احساس ،د دوى
كمزوري حواس په خپلي لومي كي تړلي او د مجدد بعثت له
منلو ئې عاجز كړي ،هغه موده چي په سترو سترو
مقياسونو كي له هيڅ سره برابره ده ،ډېره اوږده او
حتى بې انتهاء گڼي او د بياژوندون په وړاندي ئې ستره
مانع بولي ،دوى همدلته ،د وخت د زندان په حصار كي په
داسي حال كي پرېږده چي پر سترگو ئې د دغه قيد پرده
پرته ده او د عقل وزرونه ئې په دې زنځير تړل شوي ،د
هغي ورځي په رارسېدو او د دغو پردو په راكوزېدو او د
دغو زنځيرونو په شلېدو سره به په دې پوه شي چي تر
زمكي الندي د دوى پاته كېدل هومره هم اوږد او طوالني
نه وو چي دوى گمان كاوو او هغه ئې له قيامت د انكار
دليل گاڼو.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

عبس
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم (عبس) دئ ،چي دا د سورې د
مضامينو لپاره عنوان نه بلكي يوازي نوم دئ چي له
نورو پرې پېژندل كېږي او له لومړي آيت اخيستل شوى.
 42آيتونه لري ،له مكي سورتونو ده ،له مضامينو ئې
معلومېږي چي د دعوت په لومړيو كي هغه وخت نازله شوې
چي د قريشو مشرانو ال تردې وخته له رسول هللا ﹽ سره خپلي
خبري آتري ،ناسته پاسته او راكړه وركړه نه وې قطع
كړې او خپله دښمني ئې ال نه وه پيل كړې.
د دي سورې د شأن نزول په اړه ټول مفسرين متفق دي
ُبى بن
او وايي :يوه ورځ رسول هللا ﹽ د ابوجهل ،عتبه ،ا
خلف ،اميه بن خلف او شيبه په څېر د قريشو له
سردارانو سره غونډه درلوده او هغوى ئې اسالم ته
رابلل ،ناڅاپه عبدهللا بن ام مكتوم ،د خديجې رضي هللا عنها
ترورزى ،د غونډي ځاى ته راغى او وئې ويل :يا رسول هللا!
ارشدنى (اې د هللا رسوله! ما ته الرښوونه وكړه) ،د ده
ناڅاپي راتگ او د مجلس اخالل ،رسول هللا ﹽ ته نامناسب
وبرېښېدو او پرې ناراض شو ،غوښتل ئې په دې حساس وخت
كي ئې څوك مزاحم نه شي ،انتظار ئې دا وو چي كه د
قريشو له دغو مشرانو هر څوك ئې ايمان راوړي نو د
قريشو ډېر كسان به له مخالفت الس واخلي ،له مسلمانانو
سره به يو ځاى شي ،د ده دعوت به ومني او لږ ترلږه
مخالفت به ئې راكم شي ،دغه احساس د دې باعث شو چي
رسول هللا ﹽ د قريشو سردارانو او صناديدو ته اعتناء
ولري او د عبدهللا بن ام مكتوم رضي هللا عنه په اړه بې
اعتنائي وكړي .هللا جل شأنه چي د ټولو رب دئ او د هغه
سبحانه و تعالى په نزد كي د چا اجتماعي حيثيت اهميت
نلري ،د رسول هللا ﹽ په دې حركت ناراض شو او يوه مكمله
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سوره ئې په همدې اړه نازله كړه .پيغمبر عليه السالم د
دغي سورې له نزوله وروسته وفرمايل :زه خپل رب د عبدهللا
بن ام مكتوم له كبله عتاب كړم ،له دغي ورځي وروسته
چي كله به هم عبدهللا بن ام مكتوم د ده خوا ته راتلو نو
خپل څادر به ئې ورته وغوړاوو او ډېر احترام او عزت
به ئې كاوو ،دوه ځله ئې په خپل غياب او د جنگ جبهو
ته د تلو په وخت كي هغه د مدينې منورې د چارو مسئول
او خپل ځاى ناستى ټاكلى .ښايي ډېرو لوستونكو ته به
دا خبره عجيبه معلومه شي چي ولي يو بسيط او عادي
حركت دومره جدي نيول شوى او په اړه ئې يوه مكمله
سوره ،له عتابه ډكي لهجې سره نازله شوې؟!! خو كه د
دوست او دښمن او د دعوت د معاند او مؤيد په اړه او د
ټولني د مختلفو ډلو د معرفي په ارتباط د قرآن
الرښوونو ته لږ ځير شو ،د دې پوښتني ځواب په آسانۍ
موندلى شو .قرآن په دې ارتباط خلك په دوو ډلو وېشي:
الف :مستكبرين:
هغه چي لويي غوښتونكي دي ،ترنورو ځان لوړ گڼي ،پر
ټولني حاكم او مسلط دي او پر ټولني حاكم اقتصادي او
اجتماعي نظام بې شمېره امتيازات دوى ته وركړي ،د دوى
رفاه ،سوكالي او پرنورو برالسي ئې تضمين كړې ،د خلكو
قيادت او زعامت ئې د دوى په واك كي وركړى او د ټولني
شتمنۍ ئې د دوى په لمن كي اچولې دي ،دا ډله چي كله
ئې قرآن د مأل (درباريان او سردارن) په نامه يادوي او
كله ئې د مترفين (شتمن او سوكاله) په نامه ،دوى تل
او د هر پيغمبر د دعوت او بلني او د هر مصلح د قيام
په خالف ودرېدلي ،مستكبرين تل د حاكم نظام جدي حاميان
او مدافعان وي ،تل له باطل زاړه مذهب او د ولس له
غلطو زړو باورونو او معتقداتو او پر ټولني د حاكم
سياسي ،اجتماعي او اقتصادي اړيكو او مناسباتو په
كلكه دفاع كوي او هر بدلون خپلو گټو ته جدي گواښ
گڼي ،د همدې لپاره د هر تحول او انقالب په ضد مخالفت
ته مال تړي ،قرآن په دې اړه فرمايي:
    
    



سبا64 :
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او هيڅ كلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى پيغمبر نه
دئ لېږلى مگر دا چي مترفينو ئې وويل :موږ په قطعي
توگه ستاسو له رسالت منكر يو.
شعيب عليه السالم ته د ده د قوم د مأل او مترفينو ځواب
دا وو:








   












االعراف88 :
د ده د قوم لويي غوښتونكو سردارانو وويل :اې شعيبه!
ً له خپل كلي
يا به تا او هغه مؤمنان چي درسره دي حتما
باسو او يا به هرمرو زموږ مذهب ته بېرته راگرځئ ،وئې
ويل :كه څه هم (ترې) كركه ولرو؟!
د قرآن ټولنپوهنه او د اسالمي دعوت په وړاندي د
جامعې د بېالبېلو پرگنو د عكس العمل په اړه د قرآن
تحليل دا حكم كوي چي مؤمن او انقالبي دعوتگران بايد
هيڅكله د ټولني له دې ډلي د حمايت او تأييد انتظار
ونلري او د هغو مخاطبينو په ضمن كي ئې ونه نيسي چي د
موافقې او له صف سره د يو ځاى كېدو طمع ترې كېږي.
ب -مستضعفين:
هغه چي په ټولني حاكم نظام او واكمنان ئې دوى په
ضعف او بې وزلۍ كي ساتي ،محروم او محكوم دي ،بې وسه،
ناداره او ناتوانه دي ،د قرآن له نظره د پيغمبرانو د
دعوت اصلي مخاطبين همدا مستضعفين دي ،پيغمبران د دوى
د ژغورني لپاره لېږل شوي ،همدا دوى دي چي تل د
پيغمبرانو په څنگ كي ودرېدلي او د دوى د دعوت د بريا
لپاره ئې قربانۍ وركړې.
موفق دعوتگر بايد خپل مخاطبين د خپلي عقيدې په رڼا
كي درجه بندي كړي ،دوست له دښمن تفكيك كړي ،اصلي
اعتناء او التفات ئې هغه مخاطب ته وي چي مخكي يا
وروسته به له صف سره يوځاى كېږي او د هغه چا په
اقناع باندي خپل وخت ضائع نه كړي چي لجوج او نه قانع
كېدونكى مخاطب دئ او په وروستي تحليل كي د دښمنانو
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له ډلي دئ او هيڅكله د دوستانو په زمره كي نه راځي،
بايد دې ته متوجه وئ چي مستكبرين او لويي غوښتونكي
هيڅكله دا نه مني چي په ټولني كي عدالت او برابري
وي ،دوى تل د ملگرتيا په مقابل كي امتياز غواړي،
شرائط وړاندي كوي ،په دې اصرار كوي چي له نظام سره
مخالفت ونشي او په وضعيت كي د بدلون هڅه ونشي ،داسي
نظام غواړي چي په هغه كي د خلكو ترمنځ تفاوت او
نابرابري د يوه اصل په توگه منل شوى وي ،د دوى برالسي
او لوړوالى تضمين كړي او دا هغه څه دي چي هيڅ الهي
دين ئې نه مني .دغي طبقې ته اهميت وركول په دې منتج
كېږي چي دعوتگران له خپلو فكري او اعتقادي مباديو او
اصولو تنازل وكړي ،د لويي غوښتونكو شرائط ومني او په
دې سره له اصلي مسير منحرف شي او د خپل دعوت اساسي
اصول او موازين مخدوش كړي .دغو اساسي ټكيو ته په پام
سره د هغي غونډي بهير جدي نيول شوى او يوه مكمله
سوره له عتابي لهجې سره نازله شوې.
د دې موضوع اهميت هلته الزيات راڅرگندېږي چي د عبدهللا
بن ام مكتوم خپلوي له پيغمبر عليه السالم سره هم په
ً له اقاربو سره په چلن كي د پرديو
پام كي ولرو ،عادتا
ً له
په پرتله له ډېر تكلف كار نه اخيستل كېږي ،مخصوصا
پرديو مېلمنو د استقبال په وخت كي ،كه په داسي يوه
محفل كي د رسول هللا ﹽ هغه عدم التفات دومره جدي نيول
كېږي ،نو له دې دا معلومولى شئ چي دا قضيه د اسالم له
نظره څومره اهميت لري .دا جريان موږ ته ښيي چي د
اسالم په اند د يوه داعي چلن بايد له دوست او دښمن او
له هدايت طلب مخاطب او امتياز طلب خصم سره څنگه وي،
په دې كي هره اشتباه د مؤاخذې وړ اشتباه گڼل كېږي،
مؤمن دعوتگران بايد متوجه وي چي په ايماني معيارونو
كي يو عادي حقپال او حقيقت لټوونكى ،كه څه هم په
سترگو ړوند وي ،تر سلو هغو لويي غوښتونكو غوره دئ چي
د حق او حقيقت په ځاى د امتيازاتو په لټه كي وي ،كه
څه هم قيصر ،پاچا او وزير وي ،بايد هغو كاذب او
دروغجنو اعتباراتو او د ټولني د سردارانو او ساالرانو
هغه جاه او جالل ته چي حاكم استبدادي نظام دوى ته
وركړى ،ارزښت او اهميت ورنه كړو ،كه ته په رښتيا يو
مؤمن داعي يې نو ستا اصلي دنده دا ده چي همدغه نظام
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او د هغه كاذب ارزښتونه رانسكور كړې ،ستا د ايمان او
عقيدې غوښتنه همدا ده.
د دې مباركي سورې د بحث اصلي موضوع همدا ده او ټول
آيتونه ئې په همدې محور راڅرخي.
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 -1تريو ئې كړ تندى او مخ ئې واړولو -2 .چي كله
ورته راغى هغه ړوند -6 .څه شي ته خبركړې ،ښايى
(غوښتل ئې) ځان تزكيه كړي -4 .يا پند واخلي او
پند ئې گټور كړي.
 -1چا تندى تريو كړ او مخ ئې واړاوو؟ څوك د يوه
ړانده په راتلو ناراض شو او هغه ته ئې شا كړه؟ ولي
خطاب مخامخ پيغمبر عليه السالم ته متوجه نه دئ او
داسي نه دي ويل شوي چي تا تندى تريو كړ او له هغه
ړانده دي مخ واړاوو؟ ولي په سر كي له هغه چلن د غائب
په صيغه يادونه كوي او بيا لهجه بدلېږي او د وينا مخ
رسول هللا ﹽ ته اوړي؟
مفسرين په دې اړه بېل بېل تعبيرونه لري چي تر ټولو
غوره او دقيق ئې دا دئ :كله چي د خپل يوه دوست كوم
كار خوښ نه كړو او د ده له شأن ئې لري وگڼو او ده ته
دا ويل وغواړو چي له تا مو دا انتظار نه وو او ورته
ووايو چي ښايي د هغه كار د كولو په وخت كي به دا ته،
له هغه اوچت شأن او له داسي كار ډېر لوړ شخصيت ،په
خپله نه وې!! معموالً په دغسي يوې صيغې سره هغه ته
خطاب كوو او خپله ناخوښي څرگندوو .پيغمبر عليه السالم
له دغو آيتونو همدا انتباه اخيستې او فرمايي :عتبنى
ربي :رب مي عتاب كړم .د عبس ( تندى ئې تريو كړ) او
تولى (مخ ئې واړاوو) په الفاظو كي د عتاب او
نارضايتي نښي له ورايه څرگندي دي.
په ځينو نورو آيتونو كي هم دې ته ورته څرگندوني
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گورو :د انعام د سورې په  12آيت كي لولو:






  
     













األنعام12 :
او هغه كسان (له ځانه) مه شړه چي خپل رب ته سبا او
ماښام دعاء كوي ،په داسي حال كي چي رضاء ئې لټوي ،نه
د دوى له حسابه څه پرتا دي او نه ستا له حسابه څه پر
دوى ،نو كه وئې شړې له ظالمانو به شې.
همدا راز د كهف د سورې په 28آيت كي راغلي:
   



  













   







الكهف28 :
د هغو خلكو په څنگ كي صبر وكړه چي خپل رب ته سبا او
ماښام دعاء كوي ،په داسي حال كي چي رضاء ئې لټوي او
له دوى دي ستا سترگي بل لوري ته وانه وړي ،د دنيوي
ژوند د زينتونو په لټه كي ،او د هغه چا متابعت مه
كوه چي د ده زړه مو له خپل ذكر غافل كړى او د خپل
نفس او هوس متابعت كوي او كار ئې زياتى او افراط دئ.
عجيبه ده چي ځينو په خپلو تعبيرونو كي نه هغه حديث
ته پام كړى او نه دغو آيتونو ته او د دې هڅه ئې كړې
چي نه دا كار يوه اشتباه وگڼل شي او نه دا الفاظ د
عتاب الفاظ!! دا ځكه چي دوى گمان كوي په بل صورت كي
د رسول هللا ﹽ عصمت تر سؤال الندي راځي ،حال دا چي د
عصمت حقيقت او څرنگوالى په دغو آيتونو كي ډېر ښه
څرگند شوى او دا آيتونه موږ ته ښيي چي رسول هللا ﹽ د
الهي مراقبت او عصمت په غېږ كي داسي ساتل شوى وو چي
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په هر گام او هر حركت كي ئې الرښوونه او مراقبت كېدو،
ً داسي كوم كار ترې كېدو چي د ده له شأن او
كه احيانا
رسالت سره مناسب نه وو ،كه څه هم عادي او بسيط كار
به وو او د انساني طبيعت په حكم ،سمالسي به الهي
الرښووني په پرېكنده او صريحو الفاظو سره د ده مخي ته
اېښودل كېدې ،د دې كار په اړه به ئې قضاوت كېدو ،سمه
الر او د ده اصلي دنده به ئې ورښوده .او د قرآن په
اند عصمت همدا دئ نه بل څه.
 -2پيغمبران عليهم السالم دوه اساسي مأموريتونه لري:
الف( -تزكيه) ،د فرد او ټولني پاكول له ټولو
ناپاكيو ،د انسان له زړه او دماغ د خرافاتو او
اوهامو پليتي پاكول ،د ضمير له صفحې ئې د گناهونو
زنگ صافول او وجدان ئې له هر هغه څه پاكول چي د ده د
فطرت روغوالى ئې له منځه وړي ،د ضمير روڼه صفحه ئې
ورككړه كړي ،هغه ئې د گناه په ناولي ډنډ كي غورځولى
او د فطرت نور او رڼا ئې ورتته كړې او بيا ئې روزنه،
تربيه او معنوي ارتقاء او هغه ځاى ته رسول چي له
عملي او اخالقي پلوه د ده سالم او روغ فطرت ئې غوښتنه
كوي .د تزكيې په لفظ كي هم د پاكولو او صافولو معنى
مضمر ده او هم د ودي ،رشد او ارتقاء معنى.
ب( -تذكر) ،وريادول او پند وركول ،تذكر هم ورپه
يادول افاده كوي او هم پند وركول ،يعني پيغمبران
عليهم السالم د دې لپاره رالېږل شوي چي خلكو ته هغه
حقائق ورپه ياد كړي چي دوى هېر كړي ،د انسان په
ضمير ،زړه او دماغ كي داسي استعدادونه او الرښووني
اېښودل شوې چي د روڼ څراغ په څېر انسان ته الر ښودلى
او تيارې ورته روښانه كولى شي ،كه دا استعدادونه
فعال كړى شي او انسان ئې وكارولى شي ،د حقيقت په
پېژندو كي به له هيڅ ستونزي سره مخامخ نه شي،
دغه
انسان
د
او
راځي
السالم
عليهم
پيغمبران
استعدادونه هڅوي ،له غفلته ئې راويښوي او د ده په
زړه او ضمير كي دا پرتې فطري الرښووني فعالوي.
د هللا لوري ته هر بلونكى او دعوتگر بايد د دعوت په
ً ملتفت وي چي څوك
دوران كي دې ټكي ته تل او دقيقا
تزكيه كېدو ته چمتووالى لري ،څوك د گناهونو له ناولي
ډنډ د وتلو هڅه كوي ،په چا كي د معنوي او اخالقي
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ارتقاء تنده او تلوسه شته .د دعوتگر وركه متاع همدا
ده او اصلي مخاطب ئې همدغه ،په چا كي چي د غفلت له
خوبه د راويښېدو هڅه گوري ،څوك چي غواړي د خپل ضمير
له صفحې د گناهونو زنگ ،غبار او گردونه ورېژوي،
غواړي خپل اصل او سالم انساني فطرت ته بېرته
راوگرځي ،بايد دغو ته اعتناء وشي .دا آيتونه پيغمبر
عليه السالم ته وايي :د عبدهللا بن ام مكتوم له ظاهره
داسي برېښي چي هغه د (تزكيې) او (تذكر) په لټه كي
دئ ،هغه راغلى چي (پاك) شي او (پند) واخلي ،په ده كي
دا استعداد شته چي ستا له پند اغېزمن شي ،گټه ترې
واخلي ،ستا پيغمبرانه مأموريت دا ايجابوي چي د ده
دغو دواړو ځانگړتياوو ته په پام سره دي ده ته ترجيح
وركړې وى او تر نورو دي ده ته زياته اعتناء او توجه
وى ،تر هغو نورو دى د زياتي اعتناء او پاملرني وړ او
مستحق وو .وروستي آيتونه په ډېر صراحت او وضاحت سره
وايي چي د عتاب اصلي وجه همدا وه.

   
    




   
    
  
 -1خو چا چي استغناء به ئې كوله -3 .نو ستا وه
ورته خاصه پاملرنه -3 .او څه پړه ئې پر تا نشته،
كه ځان نه كړي تزكيه -8 .خو څوك چي په تلوار راغى
ستا خوا ته -2 .او وېري وو اخيستى -11 .نو تا كړه
له هغه بې پروايي.
 :11-1په دې آيتونو كي د هغو دوو ډلو څېرې انځور شوې
چي د دعوت په وړاندي بېل بېل دريځونه لري او د دوى
په اړه د دعوتگرانو ضروري چلن توضيح شوى:
الف -يوه ډله له هغو وگړو جوړه شوې چي د استغناء
او بې نيازۍ احساس كوي ،ځان پوره گڼي ،دا د استغناء
احساس يا مال ،ثروت او شتمنۍ په دوى كي راپيدا كړى
يا جاه او جالل او اجتماعي حيثيت او اعتبار او يا د
حقپالني د تلوسې او د الر موندني د تندي نشتوالي .دا
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ځكه چي نه د شتمنيو خاوندان د ټولني په جوړښت او په
ظالمانه او د عدالت خالف مناسباتو او روابطو كي د
بدلون ضرورت احساسوي او نه پر ټولني مسلط واكمنان د
مظلومانو او بې وزلو دردونه او كړاوونه درك كولى شي،
طبيعي ده چي داسي خلك نه په ټولني كي له بدلون سره
توافق كوي او نه له هغو مبارزينو او انقالبيونو سره
ملگرتيا كوي چي بدلون غواړي ،د عدالت او برابرۍ
مدافعان دي او د ظلم او بې عدالتۍ ټغر ټولول ضروري
گڼي .حساس او هوښيار دعوتگران بايد له دغو د ملگرتيا
انتظار ونلري ،همداراز هغه چي دې ته اهميت نه وركوي
چي حق او باطل وپېژني ،له گنده افكارو او اخالقو ځان
تزكيه كولو ته پام او اعتناء نلري ،په خپل پرېوتي
فكري او اخالقي حالت راضي دي ،په خپل گنده محيط كي
عادت شوي او بد بوى ئې نه شي حس كولى ،د خپل منفور
شخصيت د كركجنو برخو له پېژندو عاجز دي ،نه په خپل
حالت اعتراض مني او نه د ټولني له بد حالت شكايت
لري ،مغرور دي ،خپل هر څه سم گڼي ،د خپل حالت په اړه
كلك تعصب لري ،د خپلي وضعي د اصالح ضرورت نه احساسوي،
دعوتگرانو ته نه ښايي چي خپل گران او قيمتي وخت د
دغو خلكو د اقناع په كار كي ضائع كړي چي د هدايت او
الر موندني استعداد په كي ځپل شوى ،نه دا د دوى دنده
ده او نه به له دې پوښتل كېږي چي دا مغرور الروركي ئې
ولي په سمه الر برابر نه كړل.
ب -دوهمه ډله هغه خلك دي چي د حقيقت په لټه كي دي،
د حق پېژندو تنده او تلوسه لري ،له وضعي ستړي او
ستومانه دي ،د خپل ځان او د ټولني په وضعيت كي د
بدلون ضرورت په شدت سره احساسوي ،د ټولني په گنده او
متعفني فضاء كي ئې نفس تنگ شوى ،له فساد او گناه
كركه لري ،د محرومانو او مظلومانو دردونه او كړاوونه
درك كوي ،د عالج په لټه كي دي ،له دې ناولي او گنده
محيط د نجات لپاره الره او الرښود لټوي ،د ټولني د
رواني وضعي له خطرناكو پايلو او عواقبو وېره لري ،هم
په خپلي فكري او اخالقي وضعي راضي نه دي او هم د
ټولني د نورو خلكو له حالت پرېشان او اندېښمن دي،
داسي خلك له خپلو دغو مواصفاتو سره د اسالمي دعوت
اصلي مخاطبين دي ،دوى ته د مسلمانو دعوتگرانو پيغام
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د فهم وړ دئ او په مبارزه كي ئې ملگري ،دغو ته بايد
توجه وشي .قرآن دا د هدايت ځالنده مشعل ،د زړه سواندو
دعوتگرانو الرښود ،دغي ډلي ته بې اعتنائي او هغي بلي
ته اعتناء او پاملرنه جدي او د عتاب وړ اشتباه گڼي.
نه ښايي چي په يوې جهل ځپلې ټولني كي د وگړو اجتماعي
موقعيت ته په پام سره له دوى سره چلن وشي ،چا ته چي
دې فاسد او غيرعادالنه نظام ښه موقعيت او امتيازي
حيثيت او اعتبار وركړى ،نفوذ ،رسوخ او وجاهت ئې ورپه
برخه كړى ،هغه ئې واكمن او ځواكمن گرځولى ،د مال او
ثروت خاوند ،داسي نه چي د دغي ټولني د معيارونو تر
اغېز الندي راشو او دغو خلكو ته توجه او اعتناء وكړو
او اهميت وركړو او په مقابل كي ئې هغه څوك بې اهميت
وگڼو او اعتناء او التفات ورته ونكړو چي له خاص
اجتماعي حيثيت برخمن نه دئ ،له نظرونو لوېدلى ،حاكم
نظام د ده د ذلت او سپكاوي عوامل برابر كړي ،بې وزله
او ناتوان دئ ،يو مؤمن دعوتگر بايد داسي نه وي او
هيڅكله دا غلطي ونكړي ،كه نه نو ستره او نه
جبرانېدونكې اشتباه به ئې كړې وي ،ځان او دعوت ته به
ئې تاوان رسولى وي ،بايد دا عمل يو عادي او ساده
حركت ونه گڼو ،مگر نه گورو چي په دې اړه يوه مكمله
او له عتابه ډكه سوره نازله شوې؟!
قرآن د پيغمبرانو د الهي نهضتونو د څېړلو په بهير
كي په دې ټكي ډېر تركيز كوي چي د تاريخ په اوږدو او
د زمانې په هر پړاو كي تل د ټولني مستضعفينو او
محرومانو د پيغمبرانو ملگرتيا كړې ،د ولس بې وزلي د
دوى په خوا كي ودرېدلي او ځوانانو پرې ايمان راوړى،
خو مستكبرينو ،مترفينو ،مأل ،اشراف ،صناديد او د قوم
مشرانو د دوى مخالفت ته مال تړلې ،په دې ټكي جدي
تركيز ښيي چي دا د پيغمبرانو عليهم السالم او د دوى د
تگالري ،كړنالري او دعوت يوه مهمه ځانگړتيا او خصوصيت
دئ ،د دوى پر خط تلونكي مؤمن مبارزين او دعوتگران
بايد د دغو الرښوونو مطابق ،د دوست او دښمن په تفكيك
او د آشنا او پردي په بېلولو كي په پوره بصيرت او
زيركتيا عمل وكړي ،په دې ارتباط ناسم چلن او له
تمييز پرته له هر چا د ملگرتيا طمع درلودل ،د دې
باعث شي چي دعوتگر د دوست او دښمن په پېژندو كي
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اشتباه وكړي ،د غلط او بې ځايه انتظار له كبله له
يأس او ناهيلۍ سره مخامخ شي ،هغه چا ته چي په اصل كي
(دښمن) دئ پر هغه چا ترجيح وركړي چي وروسته يا مخكي
به د ده د دوستانو او ملگرو په ډلي كي ودرېږي.

   
    









  
 -11نه ،داسي نه ده ،دا يوه يادونه ده -12 .نو
پند دي ترې واخلي څوك چي غواړي -16 .په غوره غوره
پاڼو كي -14 .لوړي ،پاكيزه -11 ،په الس د سفراوو،
 -13مخور او نېك خصلته.
 :13-11په دې مباركو آيتونو كي د پيغمبرانو د رسالت
او د دې رسالت د حامالنو ځانگړتياوي بيان شوې او دا
مطلب توضيح كوي چي دا دعوت هغه مخاطبان منلى شي چي
خاص مواصفات ولري ،په چا كي چي دغه ځانگړتياوي ونه
موندل شي ،نه د دې رسالت د حمل وړتيا لري او نه ئې د
منلو ،په دې شرح:
 -1دا دعوت په اصل كي يوه تذكره يعني يوه يادونه ده،
خو د څه يادونه؟ خپل مخاطب ته څه ورپه يادوي؟ آيا
انسان ته كومه داسي خبره شوې چي اوس ئې هېره كړې او
پيغمبر عليه السالم راغلى ترڅو دغه هېره شوې خبره
ورپه ياد كړي؟! د قرآن ځواب دا دئ چي هو؛ انسان ته
ډېر څه په هغه وخت كي ورښودل شوي چي دى ئې جوړاوو،
دى ئې له ډېرو استعدادونو سره پيدا كړى ،په ده كي ئې
َكې او استعداونه اېښي چي د ده د
مل
داسي الرښوونيَ ،
الرښووني لپاره ضروري وو ،د پيدايښت په همغه سر كي ئې
ده ته د ډېرو نورو خبرو ترڅنگ دا هم ښودلي چي رب ئې
څوك دئ ،ضمير او فطرت ئې په دې شهادت وركړى چي پيدا
كوونكى ئې هللا دئ ،د همدغي فطري الرښووني په سبب ده چي
هر انسان خداى مني ،د انسانانو له پيدايښت تر نن
پوري ډېر لږ كسان داسي ليدل شوي چي خداى نه مني ،دا
نه مننه ئې هم د انكار په توگه وي نه دا چي له زړه
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پرې قانع وي او د خپل انكار لپاره دليل ولري ،قرآن
په دې خبري سره چي دا يوه تذكره او يادونه ده ،دې ته
اشاره كړې چي قرآن انسان ته هغه حقائق ورپه يادوي چي
ده هېر كړي ،دا هغو كسانو ته يوه يادونه ده چي خپل
(فطرت) ئې لړلى ،د (ضمير په صفحې) ئې زنگ لگېدلى ،د
همدې لپاره ئې خپل هغه خداى هېر كړى چي د ده فطرت
پرې باور لري ،له همدې كبله حقائق په خپله بڼه نه شي
ليدې ،د سالم انساني فطرت غوښتني ئې هېري كړې ،له
خپل طبيعي او فطري مسير بې الري شوي ،په دې يادوني
سره غواړي هغه خپل اصل ته راوگرځي .د انسان په خټه
كي اېښودل شوي استعداونه د انسان د الرښووني لپاره
كافي دي ،په دې شرط چي انسان ئې وكاروي ،له راكد
پاته كېدو او ځپلو ئې ځان وساتي او پرې نږدي چي
خارجي عوامل ئې تر خپل اغېز الندي ونيسي ،خو انسان د
خارجي عواملو تر اغېز الندي راشي ،خپل اصل هېر كړي،
له الهي الرښوونو نه ډكه حافظه او په الرښودونكو
استعداونو ځالنده ضمير راكد پرېږدي ،له كارولو ئې
غافل شي ،د ده د راويښولو لپاره پيغمبران عليهم
السالم راشي ،تر څو هېر شوي ورپه ياد كړي .دا فطري
الرښووني د انسان په شمول ټولو ژوو ته شوې ،كېدى شي
الندي مثال دا موضوع تاسو ته ښه روښانه كړي :بحري كشپ
له اوبو راووځي ،د بحر په ژۍ كي يو مناسب ځاى غوره
كړي ،شگمنه زمكه وكني ،هگۍ په كي واچوي ،تر شگو ئې
الندي كړي ،ښې ئې پټي كړي او بېرته د بحر په لور الړه
شي .له څه مودې وروسته ،په هگيو كي ئې بچي راپيدا
شي ،هغه ماتي كړي او ترې راووځي ،شگي يوې خوا بلي
خوا ته وشيندي او په ډېر سرعت او منډه د بحر په لوري
په همغه الر وخوځېږي چي د دوى تر پيدايښت وړاندي د
دوى مور پرې تللې وه!! غواړي له هيڅ ځنډ پرته ځان
بحر ته ورسوي ،په دې پوهېږي چي كه بحر ته ځان ونه
رسوي نو مرغان ئې خوري .ما ته ووايئ :چا د كشپ دغو
بچيانو ته چي له هگيو د راوتو په وخت كي ئې خپله مور
هم نه ده لېدلې او داسي څوك ئې هم نه دئ موندلى چي
دوى ته ووايي :ستاسو د اوسېدو ځاى بحر دئ او بحر ته
د رسېدو الر دغه ،ژر كوئ خپلي مور ته ځان ورسوئ كه نه
نو بحري مرغان مو خوري!! چا دغه الرښووني د دوى په
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زړه او دماغ كي اېښې دي؟ د انسان په ذات او خټه كي
چي كوم استعدادونه اېښودل شوي ،دې ته ورته دي ،فرق
په دې كي دئ چي د حيوان تل فعال وي او نه ئې هېروي
خو انسان ئې كله په خپل الس غيرفعال كړي او كله هم
هېر ،دا ځكه چي د انسان ظرفيتونه او استعدادونه تر
حيواناتو زيات او پېچلي دي ،د دغو حساسو ،پراخو او
پېچلو استعدادونو ترمنځ يووالى او تنسيق په ډېر لږ
بې احتياطۍ سره له منځه ځي ،د يوه د انحراف او له
بهرني محيط د اغېزمن كېدو په صورت كي يا د ټولو نظم
گډ وډ شي او يا ځيني راكد او غير فعاله ،دا داسي
وگڼئ لكه يو ستر او حساس كمپيوتر چي د ډېرو دقيقو
محاسبو او گڼ شمېر كارونو ترسره كولو وړتيا لري ،كه
د دې حساس كمپيوتر يوه برخه په ويروس ككړه شي ،ټولي
برخي ئې اغېزمني شي ،محاسبې ئې غلطي او كارونه ئې
نيمگړي ،لكه چي دا حساس كمپيوتر تر يوه ساده كمپيوتر
چي يوازي څو محدود كارونه كولى شي ،بيا بيا څارني ته
ضرورت لري ،انسان هم دې ته ورته دئ ،دې ته ضرورت لري
چي څارنه ئې وشي ،هېر شوي ورپه ياد شي ،راكد شوي
استعداونه ئې فعال شي ،ويده حافظه ئې راويښه كړى شي
او د ضمير له صفحې ئې گردونه پاك كړى شي.
 -2خو دا تذكر او يادونه يوازي هغه چا ته گټه رسولى
او له خوبه ئې راويښولى شي چي په خپله د ويښېدو
اراده او تلوسه لري ،دا ځكه چي انسان آزاد او د
ارادې خاوند پيدا شوى ،له دوو بديلونو د يوه د
انتخاب آزادي لري ،كله چي د دوو الرو په سر ودرېږي
كولى شي يوه ئې غوره كړي ،دا په ده پوري مربوطه ده
چي د دې تذكر په وړاندي څه عكس العمل ښيي ،خوځېږي،
ويښېږي ،هېر رايادوي او پند اخلي كه بې اعتنائي كوي،
په خپلي وضعي راضي پاته كېږي او خپل اصل ته له
راگرځېدو ډډه كوي!!
 -6دلته د دې تذكر د اړوند صحيفو او د حامالنو ئې څو
ځانگړتياوي بيان شوې :دا صحيفې مكرمي دي ،لوړي او
پاكيزه دي او د داسي سفيرانو په الس كي چي عزتمن او
نېكوكار دي .سفرة د سافر جمع ده چي ځينو د ليكونكي
او ځينو د سفير (استازى او مصلح) په معنى اخيستې ،د
سفير معنى ئې دقيقه برېښي او په دې سره دغه مطلب ته
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اشاره شوې چي د دې صيحفو حامل فرشتې او يا د رسول هللا
ﹽ هغه صحابه چي د دې قرآن حامالن وو ،عزتمن او نېك
دي .په يوه روايت كي په دې اړه داسي راغلي:
عن عائشة رضى هللا عنها :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال :مثل الذى يقرأ القرآن وهو حافظ له ،مع السفرة
الكرام البررة; ومثل الذى يقرؤ القرآن وهو يتعاهده،
وهو عليه شديد ،فله أجران متفق عليه ،واللفظ
للبخارى.
له عائشې رضي هللا عنها روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :د هغه مثال چي قرآن لولي او په داسي
حال كي چي حافظ ئې وي ،دى به له السفرة الكرام
البررة سره وي او د هغه چا مثال چي لولي ئې او ساتنه
ئې كوي ،خو پرې گران تمامېږي ،ده ته به دوه اجرونه
وي.
دلته د دې يادوني اړوند صحيفو ځانگړتياوي او د دې
تذكر د رسوونكو سفراوو مواصفات د دې لپاره راغلي چي
خصوصيات ئې ښه څرگند شي او موږ ته وښيي چي څوك او له
كومو ځانگړتياوو سره دا تذكر منلى شي او له چا بايد
د دې كتاب د منلو انتظار ولرو ،د موافقې او ملگرتيا
طمع مو بايد له هغو وي چي پورتنۍ ځانگړتياوي په كي
مومو ،د قريشو هغه مشران چي نوموړې غونډي كي اهميت
وركړى شو د دې وړ نه وو چي رسول هللا ﹽ ورته اعتناء كړې
وى ،په دوى كي پورتني مواصفات نه وو ،دوى په الهي
معيارونو كي د عزت خاوندان نه بلكي ذليل دي ،پاك نه
ناولي دي ،مخور نه سپك دي ،بد قوله او بد فعله دي،
نه نېك ،وفادار او په خپلو ژمنو والړ ،له دوى د
ملگرتيا ،د دعوت قبلولو او له صف سره د يوځاى كېدو
انتظار بې ځايه وو ،بايد د دوى په ځاى د داسي چا په
لټه كي وو چي پورتنۍ وړتياوي په كي احساس كړو.
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 -13مرگ په دې انسان ،دا څه شي دى كافر كړ؟ -18
له څه ئې راپيدا كړ؟  -12له يوې وړې نطفې ،پيدا
ئې كړ او جوړ ئې كړلو سم په اندازه -21 .بيا ئې
ورته الر كړله آسانه -21 .بيا ئې مړ كړ ،نو ئې ښخ
كړلو په گور كي -22 .بيا چي كله وغواړي هغه به
منتشر كړي -26 .نه ،داسي نه ده ،نه ئې كړو ترسره
هغه څه چي دى هللا وو پرې گمارلى.
 :26-13بايد وگورو چي په دې مباركو آيتونو كي دا
عتاب او گواښ كوم انسان ته متوجه دئ او څوك د الهي
نعمتونو په اړه كافر او ناسپاس گڼل شوى؟ په لږ دقت
او د آيتونو سياق و سباق ته په پام سره كولى شو په
دې پوه شوو چي دا همغه انسان دئ چي په مخكنيو آيتونو
كي پرې بحث شوى ،هماغه چي پيغمبر عليه السالم ورته
اعتناء كړې وه ،په دې طمع چي دا التفات به باعث شي
چي هغه د دې كريمانه چلن درناوى وكړي ،پاس ئې ولري،
خپل دريځ بدل كړي ،له مخالفت الس واخلي او د رسول هللا ﹽ
دعوت ته متمايل شي .خو د الهي نعمتونو په اړه د ده
كفران او ناسپاسي ته په پام سره رسول هللا ﹽ او د ده د
دعوت وارثانو ته ويل شوي چي له هغه انسان دا طمع مه
كوئ چي د خپل منعم رب د ټولو سترو سترو نعمتونو قدر
نه كوي ،گمان مه كوئ چي ستاسو كريمانه استقبال او
احترام به دوى له خپل مخالفت واړوي او ستاسو بلني ته
به مثبت ځواب ووايي.
مگر نه گورئ چي دى د خپل هغه پالونكي رب په وړاندي
ناشكري كوي چي دى ئې له يوې وړې نطفې پيدا كړ ،روغ،
رمټ ،نه يوازي دا چي پيدا ئې كړ ،بلكي د ژوند طريقه
ئې وروښوده ،په زمكي كي ئې د ژوند ټول ضروري شرائط
ورته برابر كړل ،د رزق او روزي بندوبست ئې ورته وكړ،
كه څوك له دغو ټولو نعمتونو سترگي پټوي ،ناشكري ئې
كوي ،نه خپل رب مني ،نه ئې حكم ته غاړه ږدي او نه ئې
د نعمتونو قدر كوي ،څنگه ممكنه ده چي دا ناسپاس
انسان به ستا د يوې پاملرني ،اعتناء او درناوي قدر
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وكړي ،ستا دعوت به ومني او ستا ملگرتيا ته به تيار
شي؟!! په دې آيتونو كي الندي نعمتونه د دوى مخي ته
اېښودل شوي:
 -1د ده پيدايښت له يوې نطفې.
 -2دى ئې متوازن او متعادل پيدا كړ ،ټول ضروري
استعدادونه ئې وركړل ،عمر ،صورت او څېره ئې ،جسمي
ځواك او عقلي او فكري توان ئې ،رزق او روزي ئې ،دا
ټول د ده پالونكي رب ورته ټاكلي.
 -6دنيا ته د راتلو الر ئې ورته آسانه كړه ،د ښايسته
او سوكاله ژوندالري ئې وروښودې او په زمكي كي ئې د ده
د ژوند ټول ضروري اسباب برابر كړل ،زمكه او د هغې
وضعيت ئې داسي جوړ كړ چي د انسان له فطري اړتياوو او
غوښتنو سره متناسب وي او دى ئې داسي جوړ كړ چي د
زمكي پر سر خپل دې كور كي ژوند ورته ممكن وي.
 -4د مرگ سنت هللا جل شأنه وضع كړ او په گور كي ښخولو
طريقه ده وروښوده ،هم مرگ يو نعمت دئ او هم په انسان
كي دا احساس چي خپل مړي ښخوي ،كه مرگ نه وى له يوې
خوا به نړۍ الدمخه ډكه شوې وه ،زما او ستا د راتلو
لپاره به ځاى نه وو او وار به نه رارسېدو ،له بلي
خوا به انسان د زړښت داسي بد پړاو ته رسېدو چي تر
ژوند به ئې مرگ په سلهاوو ځله غوره وو ،په زړښت كي
به د غوښي يوه بوى ناكه بوټۍ ترې جوړېده .همداراز دا
ستا مرگ دا حقيقت درته په گوته كوي چي دلته كوم ذات
شته چي د مرگ پرېكړه د هغه له لوري صادرېږي!! ما ته
ووايه :دا څوك دئ چي ته ئې پيدا كړى يې او تا
وژني؟!! انسان نه غواړي چي ناروغ او كمزورى شي ،زوړ
شي او ومري ،د ځوانۍ د وخت ټول توان ،ځواك،
استعدادونه ،شور او شوق له السه وركړي ،دا ولي هغه
مجبور دئ چي ومري ،ولي له مرگه چاره نلري او خامخا د
مرگ داعي ته لبيك وايي؟ ولي د مرگ چاره نه شي كولى؟
نه ترې تښتېدى شي او نه ئې له منگولو ځان ژغورلى
شي؟!! آيا د ده مرگ د دې لپاره څرگند دليل نه دئ چي
دلته كوم داسي ځواكمن او واكمن ذات شته چي دى ئې
ارادې ته مقهور او محكوم دئ او همغه د ده د مرگ
پرېكړه صادروي؟!!
د مرگ قضيه له څو اړخونو د توجه وړ ده:
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الف :كله چي انسان زوړ شي ،خپل ځواكونه له السه
وركړي ،ضعيف او ناتوانه شي ،له پښو ولوېږي ،د نورو د
اوږو پېټى شي ،مرگ ئې خوا ته راشي ،دا وخت د ده په
مرگ كي هم د ده خير او مصلحت پروت وي او هم د نورو،
پالونكي رب ،په عالم كي ،د ټولو ژوو لپاره د مرگ سنت
اېښى ،ترڅو زاړه ،كمزوري ،ناتوانه ،عمرخوړلي ،ضعيف،
بيمار او د نورو د اوږو پېټي توكي خپل ځاى ځوانو،
ځواكمنو ،سمسورو ،شېرازو ،نشيط او خوځنده توكو ته
پرېږدي ،كه دا حكيمانه الهي سنت نه وى ،انسان او
ټولنه به ئې له څومره بد برخليك سره مخامخ كېدل او
څومره ستونزي او كړاوونه به ئې ورته راوالړ كړي وو؟!!
ب -د انسان مرگ ښيي چي هغه د يوه داسي ذات د قاهره
او ځواكمني ارادې په وړاندي مقهور او محكوم دئ چي د
عالم تغيير نه منونكي سنن ئې وضع كړي او پر ټولي
هستۍ حكومت كوي .انسان نه غواړي بيمار ،ضعيف او
ناتوان شي ،ځواكونه او استعدادونه ئې ويلي شي او په
پاى كي په مرگ محكوم شي ،ټول هغه وسائل او امكانات
چي په واك كي ئې دي او ټول هغه تدابير چي ورته مقدور
دي او هر هغه څه چي كولى ئې شي ،په دې ټولو هڅه كوي
چي خپل مرگ وځنډوي او خپل عمر اوږد كړي ،خو نه شي
كولى خپل اجل بدل كړي او څو شېبې نور په دنيا كي د
پاته كېدو موقع ترالسه كړي ،ناچار به مرگ ته
تسليمېږي ،سالطين ،شتمن او بډايان او هغه چي پراخ
امكانات او ډېر ډېر وسائل او تسهيالت ئې په واك كي
دي ،په قصرونو ،دنگو دنگو ،كلكو ،خوندي او مصئونو
ماڼيو كي اوسېږي ،حاذق حكيمان او طبيبان ئې په خدمت
كي ،مجهز روغتونونه ،له پرمختللو تجهيزاتو سره،
گرانه او آزمويل شوې دوا ورته ميسر ،خو سره له دې
ټولو د مرگ په وړاندي بې چاره!! ولي له مرگ د تېښتي
چاره نه مومي؟ څه او د چا اراده ئې له مرگ تېښتي ته
نه پرېږدي؟ د مرگ دا پياوړى ،مضبوط او نه بدلېدونكى
سنت چا وضع كړى او د مرگ پرېكړه څوك صادروي؟ قرآن
وايي:
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المجادلة83-86 :
 

كله چي ستاسو روح ستوني ته راورسېږي او تاسو دغه وخت
(خپل مرگ يا د نورو مرگ) گورئ او موږ (هللا تعالى) تر
تاسو ورته نږدې( ،له تاسو ټولو ئې طمع شلېدلې او
هيلي ئې يوازي هللا ته) خو تاسو (ما) نه وينئ ،نو كه
تاسو (د هللا د ارادې په وړاندي) مقهور او محكوم نه يئ،
نو (دا روح) بېرته وگرځوئ ،كه رښتيني يئ!!
كه ستا ادعاء دا ده چي خداى نشته او دا عالم كوم
قهار او جبار ټولواك نلري او ته ئې د قاهره سننو په
وړاندي محكوم نه يې ،كه په خپلي دغي ادعاء كي رښتينى
يې ،د خپل مرگ مخه ونيسه!!
ما ته ووايه :چا پيدا كړى يې ،ستا په پيدايښت ،ستا
د برخليك په ټاكلو او د هغو استعدادونو په تعيين كي
چي په تا كي اېښودل شوي ،له هللا پرته د چا اراده دخيل
گورې؟!! نه تا په خپله پر هغه څه اغېز درلود او نه
ستا مور او پالر ،په خپل شكل ،صورت ،ځواكونو،
استعدادونو ،عمر ،رزق او روزي كي له هللا پرته څوك داسي
مومې چي ونډه او اغېز په كي ولري؟! دانه او مېوه څوك
راشنه كوي؟ ستا تر پيدايښت مخكي ،تا ته د مور په تي
كي شيدې څوك راپيدا كوي؟ د چا په اراده دنيا ته
راځې ،ورو ورو وده كوې ،كمال ته رسې ،زوال دي پيل
شي ،زړښت ته ورسېږې او په مرگ محكوم شې؟
َكه او شعور هم هللا تعالى په تا كي اېښى چي
مل
ج -دا َ
نه غواړې د خپل مړي ورور جثه پر زمكه پرته ،متعفنه
او بوى ناكه او د څيرونكو حيواناتو په منگولو كي
وگورې!! دا ولي انسان غواړي د خپل ورور جنازه دفن
كړي ،دا احساس چا په كي اېښى؟ كله چي د آدم عليه
السالم د دوو زامنو تر منځ نښته وشوه او يو ئې ووژل
شو ،قاتل چا او څنگه دې ته متوجه كړى شو چي بايد د
خپل مقتول ورور جسد دفن كړي؟ قرآن وايي :يو كارغه ئې
وليد چي زمكه په خپلي مښوكي سپړي ،تر څو څه تر خاورو
الندي كړي ،دا صحنه هغه ته ښيي چي څنگه د خپل مړي
ورور په ښخولو سره د ده په نسبت خپله عاطفه اشباع
كړي ،گورئ چي يو تذكر او يادونه ،د يوه مرغه په
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واسطه ،دا د ده اړتيا وه ،په همدې سره ئې الرښوونه
وشوه.
د -د انسان مرگ د ده د ژوندون پاى نه بلكي له يوې
مرحلې بلي ته انتقال دئ ،هغه خداى چي انسان ئې پيدا
كړى او د ده د مرگ پرېكړه كوي ،هغه به ئې بيا
راژوندى كوي ،دا د الهي نعمتونو يوه بله بېلگه ده،
چي د ده مرگ ئې تلپاته مرگ نه دئ گرځولى ،بلكي بيا
ئې راژوندى كوي ،كه انسان بيا نه راژوندى كېدى او دې
ژوندون ته ئې څه طمع او هيله نه وى ،نه يوازي دا چي
ده او د ده خپلوانو او مينه والو ته به د دې حالت
زغمل گران وو او دا عالم به ورته خوشى ،بې هدفه او
بېهوده برېښېدو ،بلكي له عدالت او انصاف لري هم ،په
خپل ژوند كي گوري چي ځيني ظلم كوي ،د نورو په حقوقو
تېرى كوي ،په زمكه كي فساد خوروي ،د بې وزلو او بې
گناه خلكو ويني تويوي ،خو له دنيا داسي درومي چي نه
ورسره حساب كتاب شوى او نه ئې د خپلو جنايتونو سزا
ليدلې ،نور گوري چي ظلم پرې كېږي ،مسلم انساني حقوق
ئې ترپښو الندي كېږي ،خو په داسي حال كي مري چي چا ئې
چيغي وانه ورېدې او خپل حق ئې ترالسه نه كړى شو .د
عدالت تقاضا خو دا ده چي هم هغه ظالم خپله سزا وگوري
او هم دا مظلوم خپل حق ترالسه كړي ،د همدې لپاره هللا
تعالى د قيامت ورځ ټاكلې ،په دې عالم كي دا دقيق
نظم ،تعادل او توازن ،د هرڅه هدفمني او د ټولو
مخلوقاتو تر منځ يووالى او ژور تنسيق ښيي چي دا
كائنات يو عادل او حكيم رب او پالونكى لري ،د ده
عدالت دا حكم كوي چي قيامت راولي او له خپلو بندگانو
سره محاسبه وكړي ،ظالم مجازات كړي او مظلوم ته خپل
ً چي په دې سره هللا تعالى د انسان په
حق وركړي ،يقينا
نسبت يوه ستره پېرزوينه او لورېينه كړې.
هـ -خو وگورئ چي دا ناسپاس او ناشكر انسان د خپل
رب د د غو ټولو نعمتونو او پېرزوينو سره سره څه كوي،
څومره بې شمېره پېرزويني ئې پرې كړې ،هم د ده په خپل
ذات ،جوړښت او پيدايښت كي او هم د ده په غوره برخه
ليك ،تقدير ،استعدادونو او ځواكونو كي ،هم د زمكي پر
سر ده ته د سوكاله ژوند د ټولو ضروري شرائطو په
برابرولو كي او هم ئې په مرگ او بيا ژوندون كي!! د

631پلوشې
د قرآن
عبس

دغو سترو سترو نعمتونو په وړاندي هغه څومره بې پاسه
دئ ،خپل منعم رب هېروي ،له هغه بغاوت او عصيان كوي،
له هغه چا چي د خپل رب په وړاندي داسي دئ ،څنگه له
هغه دا طمع لرئ چي ستاسو د ورين تندي استقبال به ئې
دې ته تيار كړي چي له مخالفت الس واخلي او ستاسو دعوت
ومني؟!!

  










   
   
   






  

 -24نو انسان دي خپل طعام ته نظر وكړي -21 .چي
په څنگه تويولو مو راتوى كړلې اوبه؟  -23بيا په
څنگه شق كولو سره شق مو كړه دا زمكه؟  -23نو
راشنه مو كړه په دې كي څه دانه -28 .او انگور او
ساگ سابه -22 .او وني د زيتون او د كجورو -61 .او
گڼ سمسور باغونه -61 .هم مېوه او هم واښه-62 .
يوه متاع ستاسو لپاره او ستاسو د څارويو.
 :62-24په دې مباركو آيتونو كي دغه ناسپاس انسان د
خپل رزق او روزي په اړه غور او فكر ته رابلل شوى او
په دې اړه څو اساسي خبرو ته اشاره شوې:
الف -دا انسان دي وگوري چي رب ئې څنگه له آسمان
اوبه راوروي ،په دې سره مړه زمكه په خوځښت راولي ،د
هغې دننه د بوټو زړي خوځوي ،وده وركوي ،د زمكي سخت
قشر چوي ،تنكي بوټي له خاورو سر رااوچتوي ،بهر
راووځي ،شنه او سمسور شي ،په خپل ساق ودرېږي ،پاڼي
او گل وكړي ،دانه او مېوه وكړي ،ووايئ :د آسمان او
زمكي ،دا د انسان د كور فرش او چت ترمنځ ،دا يووالى
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او گډ كار چا رامنځته كړى؟ چا آسمان ته ويلي چي اوبه
ووروه او زمكي ته ئې ويلي چي په دې اوبو سره د انسان
لپاره دانه او مېوه راوټوكوه؟ ښه پوهېږي چي په دې
كار كي له هللا پرته هيڅوك څه ونډه نه لري او هيڅوك له
هغه سره په دې كار كي شريك نه دئ.
ب -ته او ستا په خدمت كي څاروي د خپل ژوند لپاره
خوراك ته ضرورت لرئ ،د انسان او حيوان په جوړښت كي د
همدې خاوري توكي كارول شوي ،د بقاء لپاره همدغو توكو
ته بيا بيا اړتيا احساسوي ،خو دا نه شي كولى چي له
دغو توكو مخامخ او په هغوى كي له ژورو تغييراتو پرته
استفاده وكړي ،ستا پالونكي رب دا ترتيب نيولى چي د
خاورو دغه ضروري مواد د ونو او بوټو په ذريعه ستا
خوراك او هضم ته برابر كړى شي ،دا كار د زمكي او
آسمان ترمنځ د دغه گډ كار په نتيجه كي ترسره شي ،له
بره باران وورېږي او د زمكي زړه كي د ونو او بوټو
جرړي د اوبو په مرسته دا توكي جذب كړي او ستا لپاره
ئې په داسي خوندوري مېوې او دانې بدل كړي چي نه
يوازي د هضم وړ وي بلكي ښايسته ،جالب ،لذيذ ،پاك،
نظيف ،چي مينه دي پرې راځي ،چي زړه دي تخنوي ،له بوى
او له رنگ ئې خوند اخلې ...،په دغو دانو او مېوو كي
اوسپنه ،كاربن ،كلسيم ،مس او گڼ شمېر منرالونه،
ويتامينونه او د ژوند لپاره ضروري توكي تعبيه شوي،
خو په يوه داسي تناسب سره چي ستا وجود ورته ضرورت
لري او په داسي بڼه كي چي ته ئې هضمولى او جذبولى
شې ،هره دانه او مېوه ئې په گڼ شمېر پوستكو پوښلې،
تر څو پاكه او ستره وي او د مكروبونو او ستا ژوند ته
له مضرو عواملو خوندي وي ،چي كله د مېوه لرونكو ونو
خوا ته تېرېږې ،د پاڼو او گالنو له ښكال ئې خوند اخلې،
ښايسته بوى ئې ستا دماغ تازه كړي ،رنگ ،بوى ،شكل او
جوړښت ئې تا ځان ته راكاږي ،طعم ئې خوندور او هضم ئې
آسان!! ما ته ووايه :څوك دا وني او بوټي ،په دې
گماري چي د زمكي په زړه كي سخت او كلك توكي ،د خپلو
نازكو جرړو له الري جذب كړي او د ښايسته ،ښكلې،
خوندوري او د هضم وړ مېوې او دانې په بڼه كي ئې تا
ته وړاندي كړي؟!! څومره ظالم او بې پاسه دئ هغه
انسان چي له دغو ټولو نعمتونو گټه اخلي ،پرته له دې
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چي د خپل رب د نعمتونو او احساناتو قدر وكړي او د
هغه د پېرزوينو مرهون وي!!! آيا له داسي كافر او
ناسپاس انسان دا انتظار سم او پر ځاى انتظار دئ چي
معمولي اعتناء او التفات به ئې هومره اغېزمن كړي چي
دا يو احسان وگڼي ،ستا دعوت ومني او د هللا په لوري په
دې سفر كي ستا ملگرتيا وكړي؟!!

  
   
   
  






















   
  
 -66نو كله چي راورسي هماغه تونده چيغه -64 .هغه
ورځ چي هرڅوك تښتي له خپل وروره -61 ،او له موره
او خپل پالره -63 ،او له خپلي ښځي ،خپل اوالده-63 ،
په دې ورځي به هر يوه د دوى ته داسي مشغولتيا وي
چي په خپله به ئې بس وي -68 .په دې ورځي به ځيني
مسكېدونكې ،ښاد،
څېرې سپيني او رڼې ويُ -62 .
خوشحاله -41 .او ځيني څېرې داسي چي دې ورځ كي به
پراته وي پرې گردونه -41 .توروالي او تيارو به وي
پوښلې -42 .همدا دي آ بدكاره كافران.
 :42-66په ځغلنده نظر سره د دې آيتونو څو ظريف ټكي
زموږ پام ځانته جلبوي:
الف :ولي دلته د قيامت ورځ د صاخة (تونده او تېزه
چيغه) په نامه ياده شوې ،د دې نومولو او د سورې د
اساسي مضامينو ترمنځ څه تړاو شته؟ دا تړاو موندل لږ
غور غواړي او هغه داسي:
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د سورې په سر كي د قريشو له سردارانو سره د رسول هللا ﹽ
هغي غونډي ته د عبدهللا بن ام مكتوم د ناڅاپي ننوتو ،د
خبرو په منځ كي د ده مداخله او هغه غږ په گوته شوى
چي د رسول هللا ﹽ د ناخوښۍ او خفگان باعث شو ،د سورې په
پاى كي د مخاطب پام د قيامت د ورځي هغه حالت ته
راگرځول شوى چي په صور كي له پو كېدو او له توندي او
هيبتناكي چيغي سره به پيل شي ،د دې ورځي له هيبته او
د دغي چيغي له وېري به هر څوك داسي وېري اخيستى وي
چي له ځان پرته به ئې هيچا ته پام نه وي ،خپل نږدې
دوستان به ئې هم هېر وي ،ټولي مخكنۍ اړيكي به شلېدلې
وي ،له دې هيبتناكي صحنې به د تېښتي او پناه ځاى
لټوي ،په لږ دقت سره راته جوتېږي چي د هغي مقدمې او
دغي تتمې ترمنځ ژور ارتباط شته او مخاطب ته دا مطلب
څرگندوي چي په هغي غونډي كي د عبدهللا بن ام مكتوم هغه
ناڅاپي غږ نه بلكي د قيامت د ورځي دا هيبتناك غږ
بايد جدي وگڼل شي ،په هغه مجلس كي د قريشو د دغو
مغرورو سردارانو د خفگان او نارضائي په ځاى بايد د هللا
تعالى له محاسبې او له هغي ورځي اندېښنه ولرو چي په
توندي چيغي سره به پيل كېږي ،د دغو سردارانو كاذب
جاه او جالل ،غولوونكى ظاهر او په ټولني كي د دوى
وجاهت او نفوذ به هغه ورځ هيڅ ارزښت نه لري ،د دوى د
نفوذ او رسوخ ټغر به ټول شوى وي ،ټولي مخكنۍ اجتماعي
اړيكي به شلېدلې وي ،دوست له دوست ،مطيع له مطاع،
واكمنان له خپلو كمزورو پلويانو به تښتي ،د څېرو
واقعي ماهيت به راڅرگند شي ،هغه څېرې چي نن ئې خړي،
په گردونو پټي او ستومانه گورې ،څوك ورته اعتناء نه
كوي او په ټولني د حاكمو معيارونو له مخي ذليل ،بې
عزته او بې قدره گڼل كېږي ،خو د الهي معيارونو له
مخي ښايسته مقام او منزلت لري ،معزز او مكرم دي ،په
هغه ورځ به ئې څېرې روښانه ،پر شونډو مسكا ،ښاد او
خوشحال وي ،خو هغه چي د كفر ،ظلم ،فساد او بدكارۍ له
كبله په الهي معيارونو كي ذليل او سپك وو ،خو د جهل
ځپلې ټولني غلطو معيارونو وجاهت او اعتبار وركړى وو،
په دې ورځ به ئې مختورن ،ټيټ سري ،شرمنده او ذليل
وگورې ،د دوى اصلي ماهيت او د زړونو توروالى او
ناپاكي به راڅرگنده شي او د دوى دا په ظاهر كي سپين
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مخ به تور كړي.
ب -په دې ورځ به يو له بله يا له دې كبله تښتي او
د دوستۍ اړيكي به ئې شلېدلې وي چي مشر وو ،نورو د ده
اطاعت كاوو ،دوى ئې غولولي او بې الري كړي وو ،نن به
له دې وېري تښتي چي پلويان ئې تر گرېوانه ونه نيسي
او ونه وايي چي تا موږ بې الري كړو او له دې بد عاقبت
سره دي مخامخ كړو ،تا په گناه ،كفر او عصيان كي
پرېوتو ته اړ كړو او زموږ سزا بايد تا ته دركړى شي.
او يا له دې كبله چي په دنيا كي به ځينو له ده د
شفاعت طمع درلوده او گمان به ئې كاوو چي د ده لمن مو
نيولې ،دى به مو د هللا له عذاب ژغوري ،نن به وېرېږي چي
داسي نه هغه غولېدلي پلويان ئې راشي ،دى تر غاړي يا
لمني ونيسي ،يا د شفاعت او سپارښتني غوښتنه ترې وكړي
او يا ئې هللا ته د اصلي مجرم په توگه وړاندي كړي ،نو
ځكه به له هر چا تښتي .د دې ورځي هيبت به هومره وي
چي هيڅوك به بل ته د اعتناء او التفات مجال نه لري،
هر څوك به په خپل ځان مصروف وي او د نجات د الري په
لټه كي ،اجتماعي اړيكي او هغه روابط چي نن ئې يو له
بل سره نږدې كړى ،ځينو ته ئې وجاهت وركړى ،د نفوذ او
اعتبار خاوند ئې ترې جوړ كړى او دوى ته ئې قدر او
اعتبار وركړى ،دا خو پرېږده په هغه ورځ به ډېري
مضبوطي او نږدې اړيكي هم شلېدلې وي ،د ورور او ورور
ترمنځ ،د ښځي او مېړه ترمنځ ،د پالر او زوى ترمنځ ،دا
ټولي اړيكي به شلېدلې وي.
ج -تاسو نن په خپلي ټولني كي ځيني خلك په داسي
حالت كي گورئ چي پر مخونو ئې د فقر ،لوږي او بې وزلۍ
گردونه پراته دي ،په څېرو او جامو كي به ئې د
محروميت او محكوميت نښي له ورايه ترسترگو كېږي ،ژېړ
او گونځي گونځي مخ ،شلېدلې شلېدلې جامي ،په گردونو
پټ وېښتان ،ستړي او ستومانه ،داسي نه چي د دوى دا د
ترحم وړ حالت ستا د بې اعتنائي موجب شي ،بې اهميته
او بې قدره ئې وگڼې ،ښايي د دغو خړو څېرو ،وېښتانو
او جامو خاوندان په الهي معيارونو كي ستر ،مخور او
ارزښناك شخصيتونه وي ،ښايي په دغو خړو جامو كي بيدار
ضمير ،حساس وجدان ،پاك زړه ،قوي ايمان او مضبوط
شخصيت پټ وي ،حقيقت به ئې د قيامت په ورځ د ده په
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ځالنده او روښانه څېرې كي راڅرگند شي ،داسي نه چي د
چا ظاهري وضع معيار وگرځوې او د دغو بې وزلو په ځاى
هغه چا ته اهميت وركړې چي ظاهر ئې ښايسته او جالب،
جامې ئې ښكلې او گران بيع او په څېرو كي ئې د سوكالي
او تنعم آثار څرگند ،پام چي ظواهر مالك او معيار ونه
گرځوې او د دې له مخي له خلكو سره چلن ونه كړې!! د
چا ظاهري بڼه دي ونه غولوي ،د چا اجتماعي موقعيت ته
په پام سره د هغه قدر ،منزلت او مقام مه ټاكه او د
دې له مخي ورسره معامله مه كوه ،هغه چي كافر شوى او
د الهي نعمتونو په وړاندي كفران كوي ،كه څه هم ظاهر
ئې جالب او جذاب وي ،په الهي معيارونو كي ذليل او
سپك گڼل كېږي ،د قيامت په ورځ به د هللا په وړاندي
تورمخى ،شرمنده او سركوزى ودرېږي ،پام كوه چي د
پيغمبرانو په مكتب او مسلك كي ايمان او كفر ،صالح او
بد عمل معيار دئ نه د چا اجتماعي حيثيت او اعتبار او
په ټولني كي د هغه وزن او قدر.
كه غواړې د پيغمبرانو عليهم السالم په كرښه الړ شې
او موفق او بريالى دعوتگر وې نو د خپل مخاطب اجتماعي
حيثيت او نفوذ ته په پام سره هغه ته اعتناء او
اهتمام مه كوه او هغه څوك بې اهميته مه گڼه چي پر
ټولني حاكم سياسي ،اجتماعي او اقتصادي نظام په سپكه
سترگه ورته كتلي ،له نظرونو ئې اچولى ،له فقر او
لوږي سره ئې مخامخ كړى ،د هغه د ذلت ،سپكاوي او بې
وزلۍ عوامل ئې برابر كړي ،خو د حقيقت په لټه كي دئ
او د ارشاد او هدايت تږى ،بايد كفر او ايمان ،فجور
او تقوى درته معيار او مالك وي ،بايد هغه چا ته
اعتناء ولرې چي د كفر او فجور له بدو پايلو وېرېږي،
دغه احساس هغه دې ته هڅولى چي د حقيقت په لټه كي شي
او له دې حالته د وتلو الر پيدا كړي ،هغه چي (كافر)
او(فاجر) دي او له (حق او حقيقت) بې نياز او ستا له
بلني او دعوت بې نيازي او استغناء كوي ،كه هر څومره
مخور وي او د لوړ اجتماعي حيثيت خاوندان ،هيڅ اهميت
او ارزښت نه لري ،هغوى په الهي معيارونو كي ذليل او
حقير دي ،د دوى سپك مقام به د قيامت په ورځ ښه څرگند
شي.
گورئ چي دې مباركي سورې له سره تر پايه ،ټول په
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هماغه ځانگړې قضيې ،چي په دعوت كي ډېر اهميت لري،
بحث كړى او د دعوت په كار كي د باايمانو دعوتگرانو
او د پيغمبرانو عليهم السالم د وارثانو اسلوب ئې په
ټولني كي د بېالبېلو مخاطبينو په اړه توضيح كړى او د
هر چا په ارتباط ئې د دوى كړنالره او دريځ ښودلى.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

التكوير
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم التكوير (راتاوول) دئ چي د
همدې سورې له لومړي آيت اخيستل شوى 22 ،آيتونه لري،
په مكه مكرمه كي نازله شوې ،آيتونه ئې لنډ ،وزن ئې
ډېر جالب او خوندور ،شعارونو ته ورته ،په سر كي لنډ
لنډ ،چي ورو ورو اوږده شوي او د پاى آيتونه د
لومړنيو نږدې درې برابره شوي ،له لومړي آيت تر
َت ته ورته هموزنه
ِّر
ُو
څوارلسم پوري د آيتونو فواصل ك
صيغې دي ،له پنځلسم تر اتلسم پوري خُنس ته ورته ،بيا
د سورې تر پايه كريم ،مكين او مجنون ته ورته هموزنه
صيغې راغلې ،خطاب ئې پرېكنده او قاطع ،د سورې له
مضامينو سره ورته ،لومړى د قيامت ابتدائي حالت ،د
لمر تورېدل ،د ټولو ستورو تياره كېدل ،د غرونو
خوځېدا او د عالم د اوسني نظام متالشي كېدل انځوروي،
بيا له قبرونو د راپاڅېدو صحنه او د هللا لوري ته د تلو
او الهي محاسبه او په دې كي د جاهليت د دور تر ټولو
ستره او شنيع گناه ،د نجونو ژوندۍ ښخول او ورپسې جنت
او دوزخ تمثيلوي ،چي په ليدو سره به ئې انسان دا درك
كړي چي څه ئې دې ورځي ته راغونډ كړي وو او اوس به ئې
ځاى كوم وي ،بيا په عالم كي د خورو نښو په استناد دا
ادعاء ثابتوي چي د قيامت په اړه د پيغمبر عليه السالم
وينا رښتينې ده او په پاى كي مخاطبينو ته ويل شوي چي
كه د رسول هللا ﹽ وينا له نورو سره مقايسه كړئ او قضاوت
ً به ئې په حقانيت پوه شئ.
وكړئ ،حتما
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 -1كله چي راتاو كړى شي دا لمر -2 .او كله چي
تياره شي دغه ستوري -6 .او كله چي روان كړى شي دا
غرونه -4 .او چي كله پرېښودى شي بالربي اوښي-1 .
ترېدونكي را غونډ كړى شي -3 .او كله چي
او چي كله َ
سيندونه تر ژۍ ډك شي.
 :3-1په دې آيتونو كي د قيامت د لومړۍ مرحلې څو ستري
ستري هيبتناكي صحنې انځور شوې:
 -1هغه وخت چي لمر به په خپل ځان راتاو كړى شي ،داسي
لكه څوك چي خپله پگړۍ پر سر راتاو كړي .د لمر دا
وړانگي چي نن د شمسي نظام هري خوا ته تر لرو لرو
خورېږي ،د قيامت په ورځ به ئې خورېدل بند شي او لمر
به له سترگو پټ شي ،د بيان دا انداز لږ عجيب غوندي
برېښي ،مفسرينو ئې بېل بېل تعبيرونه كړي ،تر ټولو
غوره تعبير هغه دئ چي وايي د لمر رڼا به پرې راتاوه
شي ،نور به ئې رڼا نه خورېږي ،د دې تعبير په اهميت
هلته ښه پوهېدى شو چي د لمر او نورو ځالنده سترو سترو
ستورو په اړه د كائنات څېړونكو هغه تحقيقي نظريه
واورو چي د شلمي پېړۍ په پاى كي او له ډېرو تحقيقاتو
وروسته وړاندي شوه .له دې آيت دوه تعبيره درلودى شو:
الف -زموږ لمر چي نن ځالنده ،روڼ او تود دئ ،ورو
ورو به سوړ شي ،ځال او رڼا به ئې كمه شي ،په پاى كي
به په سوړ او تياره ستوري بدل شي ،داسي لكه ډېر نور
ستوري چي په سر كي ځالنده ول خو ورو ورو تياره شوي،
لكه زموږ زمكه چي له لمر او نورو ستورو د راجال كېدو
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په وخت كي توده ،ځالنده او روښانه وه ،ورو ورو سړه
شوه ،چي نن خپله رڼا او تودوخه له لمر اخلي ،يوازي
په زړه او تل كي ئې خپل مخكنى حرارت ساتلى او هر څه
په كي ويلي دي ،خو بهرنۍ برخه ئې سړه او تياره ده،
لمر به هم په همدې برخليك اخته شي ،رڼا او تودوخه به
ئې ختمه شي.
ب -كائنات څېړونكو د هغو تحقيقاتو په لړ كي چي د
شلمي پېړۍ په وروستيو لسيزو كي ترسره شول ،داسي ستر
ستر ستوري وموندل چي د جاذبې قوه ئې دومره زياته او
ځواكمنه ده چي خپل نور ئې هم نه شي ترې وتلى ،د نور
وړانگي ئې بهر نه شي خورېدى او د قوي جاذبې له
منگولو ئې بهر نه شي وتلى ،موږ دا ستوري په عادي
سترگو نه شو ليدلى ،دغو ستورو ته ئې د بليك هول
(توره كنده) نوم وركړى ،دا توري كندي په حقيقت كي تش
او تور ځايونه نه دي بلكي ستوري دي چي جِرم ئې ډېر
ستر او كتله ئې ډېره متكاثفه او درنه ،د جاذبې قوه
ئې دومره قوي چي نور ترې تښتېدى نه شي ،د نور هره
وړانگه چي ترې وتل وغواړي د همدې جاذبې په وسيله
بېرته جذب كېږي .تحقيقات وايي چي ستر ستر ستوري په
خاص حالت كي په دې برخليك اخته كېږي .د قرآن له دغو
الفاظو معلومېږي چي لمر به هم يو وخت له داسي حالت
سره مخامخ شي چي رڼا به ئې په خپل ځان راتاوېږي او د
خورېدو مخه به ئې نيول كېږي!! كه لږ دقت وكړو نو
گورو چي په دې مباركو آيتونو كي لومړى د لمر او بيا
د ستورو تياره كېدو ته اشاره شوې ،خو د لمر لپاره د
تكوير (راتاوول) لفظ كارول شوى او د ستورو لپاره د
انكدار (تياره كېدل) لفظ ،له دې په واضح توگه
معلومېږي چي لومړى به په لمر كي داسي بدلون راشي چي
پلوشې به ئې له خپلي جاذبې بهر نه شي وتلى او د
وړانگو خورېدل به ئې متوقف شي ،خو داسي چي په خپله
به د لمر په سر راتاو شي او بيا به ستوري له دې كبله
تياره شي چي د لمر وړانگي به نه وررسي.
دا مبارك آيتونه د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز زموږ
مخي ته ږدي او له يوه داسي ژور او ستر علمي حقيقت
پرده اوچتوي چي كائنات پوهان ،له پېړيو پېړيو تحقيق
وروسته اوس او د شلمي پېړۍ په دغو وروستيو لسيزو كي
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پرې پوه شول او دا ئې د راتلونكو نورو تحقيقاتو
لپاره د يوې دقيقي علمي نظريې په توگه ومنله .كه دغو
آيتونو ته په سطحي نظر وگورو او د لمر او ستورو
تياره كېدل د قيامت نښه وگڼو ،خو د مطلب ټولو ابعادو
ً توجه ونكړو او
او د آيتونو ټولو الفاظو ته عميقا
ً د يوه كائنات څېړونكي په سترگه ورته ونه
مخصوصا
گورو ،د دې وړاندويني په اهميت نه شو پوهېدى ،خو كه
يوه محقق ،حساس او زيرك څېړونكي ته ووايو چي زموږ
قرآن څوارلس پېړۍ د مخه ويلي چي يو وخت به د لمر
پلوشې په خپله د لمر په سر راتاو شي او خورېدل به ئې
ودرېږي ،هغه ته د قرآن د دغو آيتونو هر لفظ دقيقا
ً
ترجمه او توضيح كړو او ورته ووايو چي قرآن د لمر د
تياره كېدو لپاره د تكوير لفظ كارولى او د ستورو د
تياره كېدو لپاره ئې د انكدار لفظ ،د دې الفاظو معنى
ورته بيان كړو ،هرومرو به حيران شي او په ډېر دقت
ً به اعتراف وكړي
سره به ستا خبرو ته ځير شي او حتما
چي په دې كي خامخا كوم ژور راز او سر پروت دئ ،دا
هغه حقيقت دئ چي ساينس پوهان له ژورو تحقيقاتو او له
پېړيو پېړيو څېړنو وروسته پرې پوه شوي او ال د څېړنو
په مقدمه كي دي او د قضيې په نورو اړخونو د پوهېدو
لپاره په شدت سره مصروف دي ،دا څنگه يوه انسان په
څوارلسو پېړيو مخكي شرائطو كي داسي خبره كړې ،څنگه
په دې حقيقت پوه شوى ،څنگه ئې دا ادعاء كړې چي يو
وخت به د لمر هغه ځالنده وړانگي چي هري خوا ته
خورېږي ،په خپله د لمر په سر راتاو او لمر به تياره
شي ،هغه څنگه پوه شو ،چا پوه كړ ،له كومي مرجع ئې دا
پوهه ترالسه كړه چي دا لمر به يو وخت زموږ زمكي ته نه
رڼا وركولى شي او نه تودوخه؟!!
 -2د قيامت په رارسېدو او د لمر د ځال له بندېدو سره
سم به ستوري تياره شي ،دا گڼ شمېر ستوري چي نن ئې
تاسو په آسمان كي ځالنده او روښانه گورئ ،ډېر ئې په
اصل كي تياره دي ،خپله رڼا له نورو منابعو اخلي ،نور
ځالنده شمسي منظومې رڼا وركوي او د دوى د ځالنده او
روڼ معلومېدو باعث كېږي ،د ستورو په يوې كړۍ كي يو
ستر او ډېر ځالنده ئې په خپلي شا و خوا كي نورو تياره
ستورو ته رڼا وركوي ،لكه چي سپوږمۍ په اصل كي بې
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نوره ستورى دئ ،د لمر وړانگي ئې روښانه كوي ،كله چي
د نور او رڼا دا ځالنده سرچينې له ځال ولوېږي ،ستوري
به ئې له سترگو پټ شي .قرآن د دې مطلب په ويلو سره
چي لومړى به لمر له سترگو پټ او وړانگي به ئې پر ده
راتاو شي او ورپسې به ستوري تياره شي ،يوه ستر علمي
حقيقت ته اشاره كړې ،داسي يو حقيقت چي انسان ډېر
وروسته او په شلمي پېړۍ كي ورباندي پوه شو .څوارلس
سوه كاله مخكي څوك په دې پوهېدى شو چي د سپوږمۍ او
ډېرو نورو روڼو ستورو نور او رڼا خپله نه ده ،بلكي
له نورو سرچينو ئې اخلي؟ د دې وړاندويني ،د بيان
اسلوب او د هغو الفاظو چي د دې مطلب د بيان لپاره
كارول شوي ،په اهميت يوازي حساس او منصف محققين او
پوهان پوهېدى شي.
 -6قرآن وايي :دا دنگ دنگ او درانه غرونه چي لويه
برخه ئې د زمكي زړه كي او كمه ئې د زمكي پر سر او
لوړوالي او ستروالي ته ئې په پام سره څوك گمان نه
كوي چي دا به كله هم له خپل ځاى وخوځېږي ،داسي ورځ
به راشي چي دا به نه يوازي وخوځېږي ،بلكي له خپل خپل
ځاى به رابېل او روان شي .دلته هم د قرآن يو بل علمي
اعجاز ترسترگو كېږي ،د غرونو ښويېدل هم يوه نوې پېښه
ده ،چي وجه ئې د زمكي د هغه قشر او پوستكي زړښت دئ
چي د ډبري په څېر كلك دئ خو ورو ورو او د هغو پر له
پسې چاودنو په سبب سست شوى چي د زمكي له زړه او له
خوټېدونكې برخي ئې راوالړېدونكي فشار ،برني فشار او
نورو عواملو له كبله رامنځته كېږي او د زلزلو او د
غرونو د ښويېدو باعث كېږي .دا بهير او له هغه
راوالړېدونكې پېښي به سوكه سوكه او د زمكي له مزيد
زړښت سره متناسب زياتېږي ،نن موږ په دې پوهېږو چي د
زمكي تر برني خاورين قشر څو كيلو متره الندي ،يوه كلك
ډبرين قشر د زمكي زړه او منځنۍ برخه احاطه كړې ،د
زمكي په زړه كي د حرارت درجه ډېره اوچته او هر څه په
كي ويلي دي ،د دوى له خوټېدو ستر فشار راوالړېږي،
غواړي دا كلك قشر مات كړي او بهر راووځي ،د پوستكي
ضعيفي برخي مقاومت ونكړى شي ،وچوي او دا ويلي مواد
په ډېر شدت سره د زمكي سر ته راووځي او موږ ئې د اور
شيندونكو په څېر گورو ،ډېر غرونه د همدغو چاودنو له
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كبله راپيدا شوي ،انسان اوس په دې پوه شوى چي غرونه
او د زمكي دا برنۍ برخه او په هغه كي ټول جامد توكي
په اصل كي د زمكي د زړه په ويلي او خوځېدونكو موادو
پراته دي ،داسي لكه د اوبو پر سر د لرگي يوه تخته .د
خاصو عواملو له كبله ئې د ثبات او استقرار بڼه غوره
كړې ،د استقرار او ثبات اوسنى حالت به د قيامت په
ورځ له منځه والړ شي او غرونه به له خپل ځاى وښويېږي.
د قرآن د دې څرگندوني په اهميت هم هغه علماء او
محققين پوهېږي چي له ډېرو څېړنو وروسته په دې حقيقت
پوه شوې.
 -4د صحرائي او كوچي عرب تر ټولو غوره شتمني د ده
اوښ وو ،په ځانگړې توگه نه مياشتنۍ بالربه اوښه ،چي
بچي او شېدو ته به ئې سترگي په الر وو ،كه وغواړې د
اوسني انسان تر ټولو غوره شتمني له هغي زمانې سره
مقايسه كړې نو وايې به :د هغه وخت صحرائي عرب ته
خپله اوښه داسي وه لكه د يويشتمي پېړۍ انسان ته آخري
ماډل موټر او تر دې هم زيات غوره او بااهميته ،د
قيامت د ورځي د هيبتناكه صحنو له وېري به انسان دې
ته ورته خپل ټول غوره شيان هېر كړي ،هيڅ څه ته به
اعتناء نه لري ،هر څه به پرېږدي او له هر چا به
تښتي.
 -1هغه ورځ به ترېدونكي يو د بل خوا ته پناه وړي،
هغه وحشي حيوانات چي يو له بل او له انسان وېرېږي ،د
قيامت د ورځي وېره به دا يو له بل وېرېدل پرې هېر
كړي ،د دې ورځي له هيبته به يو د بل غېږي ته پناه
وړي ،دا ځكه چي د زمكي ډېر هيبتناك او څيرونكي
حيوانات به هم د قيامت د ورځي له هيبته داسي ذليل
شوي وي چي په خپله به پناه ځى لټوي ،بل به څنگه ترې
وېره كوي ،د دې ورځي هيبت به هومره وي چي په هر چا
به ئې سيورى خور وي ،د هر چا او هرڅه هيبت به ئې ختم
كړى وي ،هيڅ ترېدونكى به له هيڅ څيرونكي نه وېرېږي.
ښايي كله به مو وړې مرغۍ ليدلې وي چي د شاهين او
باښې د حملې په وخت كي هر هغه څه ته پناه وړي چي په
خپلي خوا كي ئې مومي ،كه انسان وي او كه حيوان،
همداسي به د قيامت په ورځ ترېدونكي سره راغونډ شي.
 -3ځينو ژباړونكو تسجير دسوزېدو او لمبه كېدو په
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معنى ترجمه كړى او له آيت ئې دا مطلب اخيستى :د
قيامت په ورځ به په بحرونو اور گډ شي او اوبه به ئې
اور واخلي .د دې ډلي وروستنيو محققينو ويلي چي په
اوبو كي دوه عنصره شته ،هايدروجن او آكسيجن ،چي يو
ئې په خپله سوزي او بل ئې د سوزېدو په عمليه كي
مرسته كوي ،هايدروجن سوزېدونكى عنصر دئ او آكسيجن د
نورو توكيو په سوزېدو كي مرسته كوي ،كه آكسيجن نه وي
نو د سوزېدو عمليه نه شي ترسره كېدى ،د حرارت په
لوړو درجو كي همدا اوبه چي په عادي حالت كي ئې موږ د
اور د وژلو لپاره كاروو ،په خپله به سوزېدونكې ماده
شي .د دغو محققينو په اند دا آيت د قرآن يو بل علمي
اعجاز گڼل كېږي ،انسان په شلمي پېړۍ كي په دې پوه شو
چي دا د اور د وژلو وسيله په خپله د سوزېدو ماده ده.
خو د تسجير اصلي معنى ډكېدل دي او د دغي معنى له مخي
د آيت مطلب دا دئ :د قيامت په ورځ به بحرونه تر ژۍ
ډك شي اوبه به ئې وچي ته راوبهېږي او ټوله زمكه به
تراوبو الندي شي .موږ نن په دې پوه شوي يو چي هللا تعالى
د زمكي د اوبو نظام داسي برابر كړى چي يوه برخه ئې
په بحرونو كي وي ،بله ئې د پرېړو ورېځو په بڼه كي د
زمكي او آسمان تر منځ گرځي ،بله ئې د واورو په شكل
كي په لوړو لوړو غرونو ،يخو سيمو او د شمال او جنوب
قطبونو كي ذخيره وي او يوه برخه ئې تر زمكي الندي
بهېږي ،كه دا دقيق نظام متالشي شي ،ورېځي خپلي ټولي
اوبه پر زمكه ووروي ،د غرونو واوري او د سړو سيمو
يخونه ويلي شي او اوبه ئې د بحرونو لوري ته وبهېږي،
ټوله زمكه به تراوبو الندي شي ،زمكه په يوازي سر د
دومره اوبو ظرفيت نه لري .قرآن دا حقيقت د نوح عليه
السالم د طوفان په ترڅ كي هم بيانوي ،چي د يوې سيمي
ټوله زمكه په اوبو كي غرقه شوه ،دا دوهم تفسير هم
دقيق دئ او هم د قرآن د علمي اعجاز يوه بله بېلگه،
دا ځكه چي د تسجير اصلي معنى ډكېدل دي ،نه سوزېدل او
د سوزېدو معنى د تسعير صيغه افاده كوي نه د تسجير،
تاسو به د انفطار په سوره كي هم وگورئ چي د بحرونو
ډكېدو ته داسي اشاره شوې:
َت :او كله چي روان كړى شي سيندونه.
ُ فجر
َار
ِح
الب
َا ْ
ِذ
َإ
و
دا دواړه آيتونه د بحرونو تر ژۍ ډكېدل او د وچي په
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لور بهېدل افاده كوي او دا هغه مطلب دئ چي تر 14
پېړۍ مخكي هيڅوك پرې نه پوهېدو ،معلومه نه ده هغه
وخت به څومره كسانو د رسول هللا ﹽ په دې وينا استهزاء
كړې وي او په ملنډو ملنډو به ئې يوه بل ته ويلي وي:
موږ خو تل اوبه په داسي حال كي گورو چي له وچي د بحر
په لوري خوځي ،خو محمد (ﹽ) وايي چي يو وخت به دا
اوبه له بحرونو د وچي په لوري وخوځېږي!! خو دا حقائق
نن انسان ته څرگند شوي ،آيا دا يوه عاقل او باانصاف
محقق ته كافي نه ده چي ووايي :دومره ژور علمي حقائق
بيانول ،د داسي يوه انسان له وس ډېر ډېر اوچت كار دئ
چي له اوسنۍ پېړۍ مخكي تېر شوى ،كه څه هم نابغه وي،
له يوه پيغمبر پرته بل چا ته داسي خبره كول ممكنه نه
ده.

  







   












   
  
 -3او چي كله سره جوخت كړى شي نفسونه -8 .او چي
كله ژوندۍ ښخه شوې وپوښتى شي -2 .په كومي يوې
گناه ده وژل شوې؟  -11او چي كله صحيفې خورې ورې
شي -11 .او كله چي له پوسته دا آسمان شي -12 .او
كله چي دوزخ (بل) په لمبو شي -16 .او جنت چي كله
راوستى نږدې شي -14 .په خپلو حاضركړو باندي پوه
به هر يو نفس شي.
په دې مباركو آيتونو كي د قيامت د دوهمي مرحلې
پېښي په اختصار سره داسي توضيح شوې:
 -3نفسونه به سره جوخت شي ،په دې اړه دوه د پام وړ
تفسيرونه شوي:
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الف :روحونه به له بدنونو سره يو ځاى شي او مړي به
راژوندي شي.
ب :ټول انسانان به په بېالبېلو ډلو كي سره يو ځاى
كړى شي او د محاسبې لپاره به د هللا په لور بوتلى شي.
هغه نفسونه چي په خپلو كي سره ورته دي او شبيه
مواصفات لري ،دوى به سره جوخت او نږدې كړى شي ،بېله
بېله ډله به ترې جوړه شي ،كافران له كافرانو سره،
منافقان له منافقانو سره ،مؤمنان له مؤمنانو سره ،هر
پيغمبر له خپل امت سره او هر مشر له خپلو پلويانو
سره.
په څو دالئلو دوهمه توجيه دقيقه ده:
الف :په آيت كي دا نه دي ويل شوي چي روحونه به له
كالبوتونو سره يو ځاى شي ،بلكي ويل شوي چي نفسونه به
سره جوخت او جوړه كړى شي ،له دې الفاظو كالبوت ته د
روح راگرځېدل او اعاده نه شو اخيستى ،بلكي د ورته او
شبيه نفسونو يو ځاى كېدل او په ډلو ډلو كي راغونډېدل
افاده كوي ،په قرآن كي د ازواج لفظ په دغه معنى بل
ځاى هم راغلى:










الصافات22 :
هغه راغونډ كړئ چي ظلم ئې كړى وو او د دوى جوړې هم
او هغه هم چي دوى له هللا پرته لمانځل.












  


الحجر88:
او سترگي دي د هغه څه په لوري مه اړوه چي د دوى ځيني
مو ترې متمتع او برخمن كړي او مه پرې غمجن كېږه ،او
وزر دي مؤمنانو ته كوز ساته.
ټولو درنو مفسرينو دلته ازواج په امثال ،اشباه او
اصناف ترجمه كړى.
ب :وروستى آيت په ډاگه ښيي چي دلته تر محاسبې مخكي
حالت انځور شوى ،هغه حالت چي ټول خلك به په ډلو ډلو
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كي راغونډ او د محاسبې لپاره به د هللا په لوري خوځول
كېږي
 :2-8له ژوندۍ ښخي شوې نجلۍ به پوښتى شي چي دا په
كوم جرم وژل شوې وه؟ پوښتنه به له دې وي خو په داسي
صيغې چي مطلب به ئې دا وي :دا ستا په څېر مظلومي
نجوني په كوم جرم او گناه او په دومره بې رحمۍ او
قساوت ژوندۍ ترخاورو الندي كړى شوې وې؟!!
قرآن دلته د قيامت د ورځي د هيبتناكو او وېرونكو
صحنو له انځورولو ،د ټولو خلكو له راژوندي كېدو او
په ډلو ډلو كي له راغونډېدو وروسته ،تر ټولو د مظلوم
انسان ،د هغي نجلۍ د محاكمې جريان انځوروي چي له
كومي گناه او جرم پرته ،په ډېره بې رحمۍ او قساوت
ژوندۍ ترخاورو الندي كړى شوې ،وايي :الهي محاسبه به
لومړى او په سر كي په دې پيل شي چي د مظلومانو
پوښتنه به كېږي ،خو په دغو مظلومانو كي به تر هر چا
د مخه (ژوندۍ ښخه شوې) راوړاندي كړى شي ،د قيامت د
ورځي محاسبه به له دې ځايه پيل شي ،د دې صحنې د
تمثيل الفاظ او د بيان څرنگوالى داسي دئ چي د صحنې
هيبت او رعب او د هغي ورځي د عادل قاضي قهر او غضب
څرگندوي .د دې صحنې د هيبت ستروالى هغه وخت الزياتېږي
او په ليدونكي باندي الزيات رعب او وېره مسلط كوي چي
دا صحنه د لمر او ستورو د تياره كېدو ،د غرونو د
خوځېدو او ...او نورو سترو سترو حوادثو په ضمن كي
گوري.
د جاهلي نظام په ماهيت باندي د ښه پوهېدو لپاره د
دغي يوې بېلگي وړاندي كول كافي دي ،بې گناه او
معصومي نجوني به ئې فقط له دې كبله ژوندۍ په خاورو
كي ښخي كړې چي ولي نجلۍ پيدا شوې ،چي سبا به د بل
ښځه وي او دا ئې د پالر لپاره يو پېغور ،چي په جگړو
كي به په اسارت نيول كېږي او د كورنۍ سر به پرې ټيټ
وي ،چي په جگړو كي ئې ساتنه او حفاظت د كورنۍ د غاړي
پېټى ،ولي هغه يو هلك نه دئ پيدا شوى چي مضبوطي مټي
ئې وى ،جنگيالى او توريالى ،چي هم له خپل ځان ،هم له
كورنۍ او هم له قوم دفاع كولى شي!! د دې پېدايښت به
ئې ځان ته عار او ننگ گاڼو ،چي كله به په كورنۍ كي د
لور د زېږېدو خبر وركړى شو نو تندى به ئې گونځي
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گونځي شو ،غم او غصه به ئې په څېرې كي راڅرگنده شوه،
د شرمندگۍ احساس به ئې كاوو ،چا ته به ئې په جگو
سترگو نه شو كتلى!! قرآن د دوى دا حالت څومره ښكلى
او دقيق انځور كړى ،هلته چي فرمايي:










    
    










النحل12 -18 :
 

او كله چي ئې كوم يوه ته د نجلۍ (د زېږېدو) زيرى
وركړى شي نو مخ ئې تك تور شي په داسي حال كي چي
غمونه به زغمي ،د دې بد زېري په وجه له قوم پټېږي،
(او له ځان سره وايي ):آيا په سپكاوي سره ئې وساتي
او كه ئې تر خاورو الندي كړي!! څومره بده ده هغه
پرېكړه چي دوى ئې كوي!!
د لور زېږېدا د پېغور خبره گنل كېده ،د كورنۍ مشر
به په دې خبري د خجالت او شرم احساس كاوو چي په كور
كي ئې لور زېږېدلې ده ،له سياالنو سره به په لوړ سر
نه شو مخامخ كېدى او په جگو سترگو به ئې هغوى ته نه
شو كتلى ،د مظلومي نجلۍ برخليك به يا په ذلت او
سپكاوي كي ژوند وو او يا ژوندۍ تر خاورو الندي كېدا،
دواړه ئې مرگ ،يو ئې تدريجي مرگ او بل ئې فوري او
ناڅاپي ،احتماالً چي قرآن په دې آيت (باي ذنب قتلت :په
كومي گناه وژل شوې) سره دغو دواړومرگونو ته گوته
نيولې.
په ډېرو رواياتو كي د جاهليت د دور دغي شاخصې او د
مشركانو د قساوت او بې رحمۍ دغي بېلگي ته اشاره شوې:
 يو ځلي د رسول هللا ﹽ د يارانو له ډلي يو صحابي ورته
راغى او ورته وئې ويل :يا رسول هللا! ما له ايمان مخكي
 631نجوني له ژوندۍ ښخېدو ژغورلې او د هري يوې په
بدل كي مي دوه اوښان فديه وركړي ،آيا (دكفر په حالت
كي) د دې نېك عمل څه اجر او ثواب به راته راكړى شي؟!
رسول هللا ﹽ ورته وفرمايل :هو! ستا اجر دا وو چي هللا
تعالى د ايمان راوړو توفيق دركړ .گورئ چي په هغي
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جاهلي ټولني كي دا ظلم هومره خور او عام وو چي يوه
صالح انسان  631نجوني له ژوندۍ ښخېدو ژغورلې ،خو د
هري يوې په عوض كي ئې دوه اوښان فديه وركړي!!
 يو كس رسول هللا ﹽ ته په داسي حال كي راغى چي ډېر
كسان ئې خوا ته ناست وو ،وئې ويل :يارسول هللا! له
ايمان راوړو مخكي مي په كور كي لور وزېږېده ،مور ئې
دا خبره له ما پټه وساتله ،هغه ئې په بل كور كي ستره
كړه ،يوه ورځ ناڅاپي كور ته ننوتم ،په يوې وړې او
ښايسته نجلۍ مي سترگي ولگېدې ،پوښتنه مي وكړه چي دا
ښايسته نجلۍ د چا لور ده؟ مېرمني مي وويل :زموږ د
گاونډي لور ده ،خو چي له نجلۍ سره ئې زما مينه او
محبت وليد ،وئې ويل :كه رښتيا درته ووايم نو دا ستا
خپله لور ده ،چي ما له دې وېري چي ونه وژل شي ،له تا
پټه ستره كړه!! د دې خبري په اورېدو سره مي حالت بدل
شو ،جاهالنه حميت او غيرت مي راوپارېدو ،دا مي د ځان
لپاره د عار او پېغور خبره وگڼله چي سبا مي سياالن
ووايي زما په كور كي لور زېږېدلې ،له ځان سره مي
وپتېيله چي همدا نن شپه او د خلكو له خبرېدو د مخه
ئې چېري ترخاورو الندي كوم ،د شپې مي ترالس ونيوله او
له ځان سره مي صحراء ته بوتله ،په يوې گوښې كي مي يو
كوهى وموندو ،هغه مي په كي واچوله ،كله چي مي هغه
كوهي ته اچوله ،هغي په دردناك او له ميني ډك غږ راته
ويل :پالر جانه!! پالر جانه!! رسول هللا ﹽ د دې دردوونكې
قصې په اورېدو سره ډېر وژړل ،له صحابه وو چا هغه سړى
مالمت كړ چي ولي دي په دې قصې سره رسول هللا ﹽ هومره
وځوراوو چي اوښكي ئې توى شي ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :دى
پرېږدئ چي دا قصه بيا تكرار كړي ،د قصې په بيا
اورېدو سره رسول هللا ﹽ دومره وژړل چي مخ او گرېوان ئې
په او ښكو لوند شو.
د يوه بل صحابي رضي هللا عنه په اړه روايت شوى چي
ويلي ئې دي :د جاهليت له زمانې دوه خاطرې لرم ،د يوې
په رايادولو سره مي له سترگو اوښكي وبهېږي او د بلي
په يادولو سره بې اختياره خندا راشي ،يوه ئې زما د
يوې لور په اړه ده ،مور ئې د دې له زېږېدو خبر نه
كړم ،پټه ئې ستره كړه ،يوه ورځ مي هغه په خپل كور كي
وليده ،مينه مي پرې راغله ،په سر مې الس راكښ كړ ،له
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خپلي مېرمني مي پوښتنه وكړه چي دا څوك ده؟ هغې لومړى
راته وويل چي د يوه دوست لور ،له څه ځنډه وروسته ئې
راته وويل :ستا خپله لور ،چي پوه شوم دا په رښتيا
زما خپله لور ده او مور ئې په پټه ستره كړې ،زمكه
راباندي تنگه شوه ،له دې وېري چي سياالن مي پرې خبر
نه شي پرېكړه مي وكړه چي ژر ئې تر خاورو الندي كړم،
همغه شپه مي له ځان سره روانه كړه ،يو څراغ او كلنگ
مي راسره واخيست ،د صحراء په لوري وخوځېدو ،په يوې
گوښې كي د قبر په كيندلو بوخت شوم ،د كيندلو په وخت
كي مي په ږيره گردونه كښېنستل ،لور مي رامنډي كړې او
وئې ويل :پالر جانه پرېږده چي ستا د ږيرې دا گردونه
درپاك كړم ،گردونه ئې پاك كړل او بېرته په خپل ځاى
كښېناسته ،نه پوهېده چي دا قبر د څه لپاره كيندل
كېږي او څو شېبې وروسته به دا په كي ترخاورو الندي
كېږي ،ما قبر وكيندو ،دا مي په كي واچوله او ډېري
خاوري او تيږي مي پرې واچولې ...،گورئ! موږ څومره بې
رحمه او سخت زړي وو ،لور مي زما په ږيري گردونه نه
شو زغملى خو ما هغه تر خاورو او تيږو الندي ښخه
كړه!!!
د خندا خاطره مي دا ده چي د جاهليت په زمانې كي به
چي كله په سفر تلو نو معموالً به مو د كاروان د سر په
بت نصب كړ ،تر څو د هغه د حمايې او
اوښ باندي يو ُ
ساتني په طفيل مو دا سفر په خير وي او له كوم ضرر او
كړاو پرته خپل مقصد ته ورسېږو ،په يوه سفر كي په دې
ونتوانېدو چي د لرگي يا ډبري كوم بت جوړ كړو ،مجبور
شوو له كجورو ئې جوړ او د لومړي اوښ په شا ئې نصب او
د هغه د حمايې تر سيوري الندي خپل سفر پيل كړو ،سفر
راباندي اوږد شو ،په صحراء كي مو الره وركه كړه ،څه
چي مو د خوراك او څښاك لپاره درلودل ټول ختم شول او
كار مو هغه ځاى ته ورسېدو چي ناچار دا د كجورو بت
راكوز كړو او په خپلو كي ئې ووېشو ،خپل خداى مو
وخوړ ،هغه چي د ده د مرستي او حمايې په هيله مو دا
سفر پيل كړى وو ،د الري په اوږدو كي ،په هر تمځاى كي
به د هغه شا وخوا ته راغونډ شوو ،د هغه لمانځنه به
مو كوله او پښو ته به ئې په سجده پرېوتو ،خو چي وږي
شو نو نه يوازي هغه زموږ مرسته ونكړى شوه بلكي دى مو
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وخوړ!!
د لوڼو ژوندۍ ښخول ،د جاهلي ټولني دا تر ټولو
كركجنه څنډه خاص الملونه درلودل چي ځيني ئې دا دي:
الف :له دې وېرېدل چي سيمه ئې د دښمن تر بريد الندي
راشي او لوڼي ئې د دښمن په الس كي پرېوځي او لوى
دائمي پېغور ورته پرېږدي.
ب :دا ورته د عار او پېغور خبره برېښېده چي لور ئې
د بل په نكاح كي راشي.
ج :د لور زېږېدا ئې د خپلي مېړاني د ضعف او كمزورۍ
نښه گڼله او په دې سره به ئې د سياالنو په قطار كي د
شرمندگۍ احساس كاوو.
ځيني مفسرين په دې نظر دي چي له ښځو سره ظالمانه
او له تبعيض او سپكاوي ډك چلن ،د دوى انساني حقوق تر
پښو الندي كول او هغه له دې محرومول چي په ټولني كي
خپل انساني مقام ولري ،خپل حيثيت ترالسه او خپله دنده
ترسره كړي ،دا د ښځي له ژوندۍ ښخولو سره مترادف وه،
دا ځكه چي له هغې سره د يوه ژوندي او شريف انسان په
څېر معامله نه كېده ،استعدادونه ئې ځپل كېدل ،د خپلو
وړتياوو د تجلي مجال ئې نه شو ترالسه كولى او د يوه
مړي او د نورو د غاړي د پېټي په څېر گڼل كېده.
 -11له هر چا سره به محاسبه كېږي ،هر چا ته به خپله
عملپاڼه په الس كي وركول كېږي ،د محشر ميدان به په
هغو خورو ورو پاڼو ډك وي چي هر څوك به ئې په الس كي
لري.
 -11د آسمان دا شنه پرده به لري كړى شي ،څه چي نن
دغي پردې زموږ له سترگو پټ كړي ،ټول به راڅرگند شي.
دلته بايد لږ توقف وكړو ،الفاظ عجيب برېښي ،آسمان به
له پوسته شي!! يعني څه؟! آيا آسمان پوستكى لري؟ آيا
زموږ او آسمان تر منځ داسي كومه پرده شته چي د آخوا
شيانو ليدا ئې راته گرانه كړې؟!! راشئ دا پوښتنه هم
له هغو محققينو وكړو چي په دې اړه څېړني كوي ،هغوى
ته به ووايو چي زموږ په قرآن كي د آسمان په اړه داسي
ويل شوي ،چي د آسمان دا تر سترگو كېدونكې فضاء يوه
پرده ده چي ډېر څه ئې زموږ له سترگو پټ كړي؟!! دا
محققين موږ ته يو ځواب لري او هغه دا :هغه څه چي موږ
او تاسو ئې د يوې فېروزه ئې پردې په څېر گورو ،دا د
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زمكي چاپېر فضاء ده ،د يوې پردې په څېر ده ،دا پرده
د دې باعث شوې چي موږ د آسمان ډېر څه ونه گورو ،د
نور ډېري پلوشې داسي دي چي له دغي پردې نه شي
تېرېدى ،هغه ستوري چي دا وړانگي خپروي د دغي پردې له
كبله ئې نن نه شو ليدى ،كه دا پرده نه وى نو موږ به
نن دا ټول ستوري هم په څرگنده ليدل .د قرآن دې آيت
يو بل ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته اېښى او هغه حقيقت
ئې بيان كړى چي انسان دا دئ اوس او په شلمي پېړۍ كي
پرې پوه شو .د قيامت په ورځ به دا پرده څيري شي ،دا
خنډ به لري شي ،د آسمان دا پوستكى به وشكول شي او هر
هغه څه به راڅرگند شي چي دغه پرده او پوستكى ئې د
ليدو مانع گرځي.
 -12هغه دوزخ چي نن ستا له سترگو پټ دئ ،په هغه ورځ
به ئې څرگند وگورې.
 -16كوم جنت چي لري او محال ئې گڼې هغه به رانږدې
كړى شي ،جنتيان به ئې په خپلي خوا كي ومومي.
 -14هر انسان به هم د خپلي عملپاڼي په لوستو او ليدو
سره په دې پوه شي چي څه ئې د دې ورځي لپاره له ځان
سره راوړي او هم به په جنت يا دوزخ كي د خپل موقعيت
له مخي پوه شي چي څه ئې كړي؟! ده په جنت يا دوزخ كي
خپل ځاى په خپل الس جوړ كړى ،دا د ده د كړنو دئ ،د
خپلو كړنو پايله به په خپلو سترگو په جنت او دوزخ كي
وگوري.

   



   
   
   





   
  
 -11نو داسي نه ده ،لوړه كړم په دغو بيا
راتلونكو -13 .په دې تلونكو پټېدونكو -13 .او په
شپې چي شي په تلو -18 .او قسم د سباوون په سا
ايستو -12 .بې شكه دا وينا ده د استازي عزتمن.
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 -21مخور د عرش خاوند ته او ځواكمن -21 .هلته منل
شوى او امين.
 :18-11په دې آيتونو كي په څو شيانو لوړه شوې:
 په (خنس) د خناس جمع چي معنى ئې بيا بيا راتلونكى
ده ،شيطان ته له دې كبله (خناس) ويل شوي چي هغه هم
مكرر راځي ،وسوسه كوي ،بېرته درومي ،له بلي گوښې
راوړاندي كېږي او بله وسوسه القاء كوي .د دې خناس
لپاره دوه نور صفتونه هم ښودل شوي :الجوار :تلونكي
او الكنس :پټېدونكي
 په شپه چي كله په تلو شي .او په سباوون چي په سا
ايستو شي.
د قسمونو ځواب دا دئ:
    





     
   

بې شكه چي دا د عزتمن استازي وينا ده .د عرش خاوند
ته مخور او ځواكمن .ه ته منل شوى او امين .او ستاسو
دا م گرى مجنون نه دئ.
د دغو قسمونو په معنى او د قسمونو له ځواب سره ئې
د تړاو په څرنگوالي هلته ښه پوهېدى شو چي الندي خبري
په پام كي ولرو:
 له دغو دوو آيتونو (والليل اذا عسعس) او (والصبح
اذا تنفس) ،په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي (الخنس،
الجوار ،الكنس) به هم خامخا داسي شيان وي چي له شپې
سره تړاو لري او په شپې كي راتلونكي ،خوځېدونكي او
پټېدونكي ،له ستورو پرته بل څه نه شي كېدى ،ځكه دا
ستوري دي چي هره شپه بيا بيا راڅرگندېږي ،په شپه كي
ئې د آسمان په غېږ كي خوځېدل راڅرگند شي ،له شرق
طلوع كوي او په غرب كي پرېوځي ،د ورځي په رارسېدو
سره ترشا شي او له سترگو پټ .كه د (الخنس ،الجوار او
الكنس) الفاظ له دغو آيتونو بهر د لغت په كوم كتاب
كي او په بل كالم كي وڅېړو نو بې شمېره مصداقونه ئې
كېدى شي ،خو كه په دې خاص ځاى او له دې مخكي او
وروسته آيتونو په غېږ كي ئې معنى ولټوو نو له ستورو
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پرته بله معنى ترې نه شو اخيستى ،ټول مفسرين په دې
خبري متفق دي چي په دې الفاظو سره ستورو ته اشاره
شوې.
د قيامت منكرين داسي گمان كوي چي دا نړۍ نه
بدلېدونكې ،ثابته او ابدي نړۍ ده ،په تحول او بدلون
باور نه لري او دا خبره نه مني چي يوه ورځ به دا
هرڅه له منځه والړ شي .دوى ته د پيغمبرانو عليهم
السالم يوه اساسي خبره تل دا وه چي قيامت به راځي ،دا
زمكه آسمان او د اوسنۍ دنيا اوسنى حالت به ختمېږي،
نوې دنيا او نوې زمكه او آسمان به پيدا كېږي ،له
انسان سره به د ده د ټولو كړنو محاسبه كېږي ،سزا او
جزاء به گوري .د دغي اساسي ادعاء د اثبات لپاره دلته
ويل شوي :شپه ورځ ،د ستورو تگ راتگ ،طلوع او غروب ئې
دا حقيقت په گوته كوي چي دلته د ثبات او د يوه حالت
د دوام په ځاى د بدلون او تحول شاهد يو ،هره شېبه
حالت بدلېږي رابدلېږي ،تاسو څنگه دا د بدلېدو
رابدلېدو په حالت كي نړۍ ثابته او تغيير نه منونكې
گڼئ؟!! په داسي حال كي چي تحول او بدلون د همدې دنيا
يو عام او څرگند اصل دئ ،د دنيا هر څه هره شېبه
بدلېږي ،دا په آسمان كي خواره واره او څرگندېدونكي
پټېدونكي ستوري او دا د شپې او ورځي تگ راتگ ،د دې
دائمي او مسلسل تحول او بدلون څرگندي بېلگي ستاسو
مخي ته ،له دې سره سره څنگه د عزتمن پيغمبر هغه خبره
نه منئ چي وايي :يوه ورځ به دا لمر خپله رڼا له السه
وركړي ،ستوري به تياره شي ،غرونه به له خپلو ځايونو
وخوځي او هرڅه به بدل شي؟ د ده په دې خبري خو دا ده
د هري شپې ورځي دا تحوالت شهادت وركوي .د (ثبات) او
(دوام) عقيده بې بنسټه عقيده ده چي د دنيا مسلسل
بدلون ئې ردوي .دا ولي تاسو دغه خپل ملگري پيغمبر ته
له دې كبله مجنون وايئ چي د قيامت د راتلو خبره
كوي؟!! ده خو د دې خبري حقيقت په څرگند افق كي
ليدلى ،دغه افق ته د نظر كولو لپاره تاسو ته هم بلنه
دركوي ،د شپې ورځي تلو راتلو ته وگورئ ،د ستورو طلوع
او غروب ته وگورئ ،دا څه پيغام له ځان سره لري ،د
ثبات او دوام پيغام كه د تحول او بدلون پيغام ،د ده
خبره تأييدوي كه ستاسو؟!! دى خو نه د كاهنانو په څېر
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دئ چي د (غيب) دروغجني خبري خرڅوي او په څرگندولو كي
ئې سخت بخيل وي او هيچا ته ئې وړيا نه وايي ،شكرانې
او نذرانې ورباندي اخلي!! د ده وينا د شيطان د ملگرو
له وينا سره مقايسه كړئ ،دى څه وايي او هغوى له
شيطان په الهام اخيستو سره څه وايي؟! سره له دې څنگه
د ده دا وينا نه منئ ،په داسي حال كي چي دا د ده
خپله وينا نه بلكي د رب العالمين له لوري د يوې
عزتمني ،ځواكمني او د نورو مطاع فرښتې په الس ده ته
لېږل شوې وينا ده او هر هغه چا ته الرښوونه كوي چي په
سمي او مستقيمي الري د تلو تكل كوي.
د پورتنيو قسمونو ځواب دا دئ :انه لقول رسول كريم
(بې شكه دا د عزتمن استازي وينا ده) بايد وگورو چي
دا قسمونه څنگه په دې خبري شهادت وركوي او دغه دعوى
ثابتولى شي چي دا د سورې په سر كي ويل شوې خبري ،د
يوه عزتمن استازي وينا ده؟! په دې اړه ډېر توجيهات
شوي خو تر ټولو دقيق تفسير ئې همغه دئ چي مخكي بيان
شو.
دغه مسلسل او پرله پسې تحوالت او بدلونونه چي تل او
هره شپه او ورځ ئې گورو ،همدا د رسول هللا ﹽ د ادعاء د
اثبات لپاره ستر دليل دئ.


















   




   
    







   
 -22او ستاسو دا ملگرى مجنون نه دئ -26 .او بې
شكه چي هغه ئې دئ ليدلى څرگند افق كي -24 .او نه
دئ دى په غيب باندي بخيل -21 .او نه ده دا وينا د
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رټل شوي كوم شيطان -23 .نو
دا نه ده مگر ذكر ټول عالم
ته چي ئې غوښتي؛ مستقيم شي.
تر څو نه وي غوښتي خداى ،رب

چېري درومئ تاسو؟ -23
ته -28 .ستاسو هغه چا
 -22تاسو غوښتى نه شئ
د عالمونو.

 -22هغه خبري چي ستاسو ملگرى رسول هللا ﹽ ئې د قيامت
په اړه كوي ،پام چي دا د هغه چا د خبرو په څېر ونه
گڼئ چي ستاسو په گمان پېريانو نيولى او هغوى د ده په
ژبه د غيب په اړه خبري كوي ،دا د غيب خبري نه دي،
پيغمبر د خپلي دې وينا مصداق او نښي په افق كي
څرگندي ليدلې ،د ده وينا د كائنات په اړه له دقيق
علم او پوهي سرچينه اخلي ،كه د ده په وينا كي لږ غور
وكړئ او د ده دالئل واورئ نو په حقيقت به ئې پوه شئ،
دا د رسول هللا ﹽ خپله وينا نه ده ،له ځانه ئې نه ده
كړې ،دوه بنسټونه ورته لري -1 :نښي او آثار ئې د
آسمان په غېږ كي څرگند ليدلي دي -2 .د هغه هللا له لوري
يوې فرشتې دا اطالع وركړې چي د عرش پالونكى او واكمن
دئ.
 -26دلته دا نه دي ويل شوي چي رسول هللا ﹽ څه د آسمان
په كنارو كي څرگند ليدلي ،په دې اړه درې توجيهات
زموږ مخي ته راځي:
الف :خداى ئې څرگند ليدلى!! دا توجيه نه د آيت له
سياق و سباق سره اړخ لگوي او نه د قرآن له نورو
څرگندونو سره تطابق لري ،برعكس دا د قرآن له مباديو
او اساساتو سره شديد تعارض لري ،قرآن په ډېر صراحت
سره وايي چي هيڅوك خداى نه شي ليدى ،د موسى عليه
السالم په څېر يوه اولواالعزم پيغمبر تمنا وكړه چي هللا
په خپلو سترگو وگوري ،خو دا تمنا ئې له دې امله
ترسره نه شوه چي په دنيا كي هيڅ انسان د هللا د ليدو
توان او استعداد نلري.
ب :په افق كي ئې داسي نښي او آثار تر سترگو شوي چي
د قيامت په حتمي راتلو داللت كوي.
ج :د وحي حامل فرشته ئې د آسمان په غېږ كي په
څرگنده ليدلې.
د دې آيت له فحوى او د مخكنيو آيتونو په رڼا كي
معلومېږي چي دلته دغه دواړه مطالب افاده شوي .دا
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خبره ئې له هغي فرشتې اورېدلې چي د وحي حامل وه او
ده په افق كي څرگنده وليده او دا هغه خبره ده چي ده
ئې نښي په افق كي په واضح توگه ليدلې دي ،دا د شپې
ورځي پر له پسې بدلونونه ،د ستورو تگ راتگ ،راختل او
پرېوتل ،سقوط او هبوط ،ښيي چي كائنات يوه ثابته او
تغيير نه منونكې هستي نه ده چي له منځه تگ او متالشي
كېدل ئې محال وگڼو ،هره شېبه د دې احتمال شته چي يو
آني او ناڅاپي تصادم هر څه گډ وډ كړي.
 -24دا آيت دوه مطلبه افاده كوي:
الف :څه چي پيغمبر عليه السالم د غيبي امورو او هغه
څه په اړه وايي چي نه ئې انسان ليدى شي او نه درك
كولى ،دا د وحي له الري ده ته ويل شوي او دى ئې په
پوره احتياط او امانت سره خلكو ته رسوي ،نه څه
سپماوى كوي او نه بخل ،نه د كوم بخيل عالم په څېر دئ
چي نه غواړي نور خلك په هغه څه وړيا او ده ته له
بدلې وركولو پرته پوه شي چي دى پرې پوه شوى او نه د
كوم كاهن او منجم په څېر چي د غيب خبري خرڅوي او
شكرانې پرې اخلي.
ب :د غيب په اړه د ده وينا د خپلو هغو كاهنانو،
منجمينو او فال نيوونكو سره مقايسه كړئ چي د خلكو د
غولولو لپاره د غيبي امورو په اړه يو څه بل څه وايي
خو نه د صداقت او اخالص له مخي ،نه خلكو ته د كومي
گټي رسولو لپاره او د دوى د الرښووني او هدايت په غرض
او نه مفت او وړيا ،بلكي د (شكرانو) په بدل كي،
اجوره پرې اخلي ،له دې الري خپله خېټه او جيب ډكوي،
جاهل او ناپوه خلك غولوي ،د غولېدلو خلكو جيب ته ئې
سترگي وي.
خو تاسو گورئ چي رسول هللا ﹽ د قيامت ،حساب و كتاب،
جنت او دوزخ په څېر د غيبي امورو په اړه په خپل بحث
سره نه يوازي له چا څه بدله نه غواړي بلكي په پوره
سخاوت او پرته له كومي طمعي ئې خلكو ته رسوي او په
دې الر كي كړاوونه گالي.
كه قرآن ته لږ ځير شو نو گورو چي دښمنانو كله
پيغمبران عليهم السالم په سحر او جادو متهم كړي او د
هر يوه په اړه ئې ويلي چي دا ساحر او جادوگر دئ او
كله ئې كاهنان گڼلي! دا ولي؟ دا ځكه چي دوى په خلكو
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باندي د پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت د ژور اغېز
لپاره بله توجيه نه شوى وړاندي كولى ،دوى به خپلو
پلويانو ته په دې اړه څه ويل چي دا ولي په دغو خلكو
كي چي د پيغمبرانو عليهم السالم دعوت ئې منلى دومره
ژوره تبديلي راغلې ،هر څه ئې بدل شوي ،افكار ئې ،عمل
ئې ،اخالق ئې ،وينا ئې ،كړه وړه او سلوك ئې ،هر څه ئې
له بنسټه بدل شوي ،په ژوند او شخصيت كي ئې ژور انقالب
ً ساحر او جادوگر دئ چي په خپلو
راغلى ،دا پيغمبر حتما
څو خبرو سره ئې په خپلو مخاطبينو كي ،داسي ژر او
دومره ژور تغييرات راوستي ،د پرون ورځي له بې وزلو،
غالمانو ،ذليلو او بې زړه خلكو ئې داسي ستر ستر،
انقالبي ،مجاهد ،زړه ور او مقاوم شخصيتونه جوړ كړل،
هغه چي تر پرونه د خپلو بادارانو په وړاندي سخت
مطيع ،ذليل او هر امر ته ئې تسليم ول ،دا دئ اوس ئې
بغاوت ته مال تړلې ،د نظام په وړاندي ودرېدلي ،له مرگ
نه وېرېږي ،هر خطر په ورين تندي قبلوي!! آيا له يوه
جادوگر پرته بل څوك دا كار كولى شي؟!!
او د دې لپاره به ئې هغوى ته كاهن ويل چي خلكو ته
ووايي :دا د پيغمبرۍ مدعي چي وايي د هللا له لوري ورته
وحي شوې ،په حقيقت كي زموږ د دغو كاهنانو په څېر دئ
چي د بازار په هري كوڅې كي ئې دوكان پرانيستى،
فالونه اچوي ،تعويذونه وركوي ،كوډي كوي ،د غيب په
اړه خبري كوي او په دې سره له بې وزلو غولېدلو خلكو
شكرانې اخلي ،د څو پيسو لپاره دا كارونه كوي ،كسب ئې
غيب ويل او له خلكو پيسې شكول دئ ،كه پيغمبران د غيب
په اړه څه وايي ،د جنت او دوزخ ،بيا ژوندون ،د خداى،
فرشتو ،روح او پېريانو په اړه خبره كوي ...،د دوى دا
ټولي خبري زموږ د كاهنانو په څېر دي ،زيات اهميت مه
وركوئ ،نوې خبري ئې مه گڼئ او تر اغېز الندي ئې مه
راځئ.
د دغو خبرو په ځواب كي ويل شوي :نه گورئ چي پيغمبر
د كاهنانو په څېر نه دئ ،پر غيب بخيل او ممسك نه دئ،
له چا د بدلې او اجورې طمع نه لري ،نه ئې له دېن
دوكان جوړ كړى ،نه له غيب ويلو ځان ته حرفه او
پېشه!! قرآن دا د پيغمبرانو او رښتينو دعوتگرانو يوه
ستره ځانگړتيا گڼي چي د خپل دعوت او مبارزې په مقابل
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كي له خلكو د بدلې طمع نه لري ،خپل اجر له هللا پرته له
هيچا نه غواړي ،قرآن دا يو دقيق معيار او مالك گڼي چي
په هغه سره يو رښتينى او صادق دعوتگر له يوه حرفوي
دعوتگر او دين خرڅوونكي دكاندار ښه پېژندى شو ،وگورئ
چي هغه د اجر په لټه كي دئ كه د اجورې په لټه كي،
خپل اجر له هللا غواړي كه له خلكو؟ دى د خلكو لپاره
قرباني وركوي او كه له خلكو غواړي چي د ده لپاره
قرباني وركړي؟!! آيا دى د خلكو د سوكالۍ او هوسايني
لپاره خپله آرامتيا او هوساينه د دوى په پښو كي
قرباني كوي او كه له خلكو دا طمع لري چي د ده د هوسا
او آرام ژوند لپاره كړاوونه وگالي او خپله هوساينه د
ده په پښو كي ذبح كړي؟!! كه له خلكو ئې بدله غوښته،
يو حرفوي دعوتگر دئ ،خو كه د اجر طمع ئې يوازي له هللا
وه ،د پيغمبرانو وارث دعوتگر دئ ،دا بايد تل د يوه
معيار او مالك په توگه او د صادق او كاذب دعوتگر تر
منځ د توپير او تفكيك وسيله وگڼئ ،د هغه چا متابعت
او ملگرتيا وكړئ چي له ماسوى هللا د اجر او اجورې طمع
نه لري ،په دې اړه د قرآن الرښوونه دا ده:
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د هغه چا متابعت وكړئ چي له تاسو هيڅ بدله نه غواړي
او هدايت شوي.
 -21راشئ د رسول هللا ﹽ پيغام او وينا د هغه چا له
وينا سره مقايسه كړئ چي د رټل شوي شيطان مطيع او د
شيطان د وسوسو تر اغېز الندي دئ ،وگورئ چي دا داعي څه
وايي؟ له تاسو څه غواړي؟ خبري ئې الهي رنگ لري كه
شيطاني؟ د يوه صادق داعي او ټگمار دعوتگر تر منځ د
تفكيك او توپير لپاره بايد د دوى پيغام او د دعوت
محتوى ته وگورو او دې ته پام وكړو چي هغوى خلكو ته د
ويلو لپاره څه لري؟! چا چي په دوى ايمان راوړى او د
دوى په الر تللي ،په شخصيت كي ئې څه تبديلي راغلې ،د
دې دعوت اغېز د دوى پر كړنو څنگه دئ؟ صادق دعوتگر ،د
پيغمبرانو وارثان او د هللا لوري ته بلونكي هغه دي چي
حق ،عدالت ،صداقت ،امانتداري ،په خپلو ژمنو وفا،
سخاوت ،مروت ،صبر ،قناعت ،تقوى او پاك لمنۍ ته بلنه
وركوي ،د رښتيني دعوتگر د دعوت له محتوى په څرگنده
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معلومېږي چي له الهي مرجع ئې الهام اخيستى او په
مقابل كي ئې هغه دعوتگران چي د شيطان په الر درومي او
له شيطاني وسوسو الهام اخلي ،هغوى به وگورئ چي د
فساد ،گناه ،ظلم ،خيانت ،د نورو پر حق تجاوز او
تېرى ،دروغ ،خدعه ،كركه ،نفرت ،حرص ،بخل ،خپلي ژمني
تر پښو الندي كول ،د ناروا موخو لپاره حرامي الري غوره
كول ،دا هغه څه وي چي دوى بلنه وركوي او د دوى د
پلويانو په شخصيت كي به دا ټول په څرگنده وگورئ.
 -23له دې ټولو سره سره څنگه د حق او باطل په تفكيك
كي اشتباه كوئ ،څنگه په دې نه پوهېږئ چي ستاسو دا
ملگرى پيغمبر دئ ،پيغام او دعوت ئې الهي ،څنگه خداى
او پيغمبر ئې پرېږدئ او د شيطان په الر درومئ؟! فاين
تذهبون؟ نو چېري درومئ؟!
 -23گورئ چي د دې پيغمبر په الهي پيغام كي د
عالميانو لپاره پند او يادونه ده ،له يوې خوا هغوى
ته نصيحت كوي ،خبردارى وركوي او له گناه او تېري ئې
منع كوي ،له بلي خوا هغه هېر شوي حقائق ورپه يادوي
چي جرړه ئې د دوى په فطرت كي ده ،ويده وجدان ئې
راويښوي ،هغه راكده حافظه ئې خوځوي او فعالوي چي د
حقائقو د پېژندو زېرمه ده.
 -28خو دا د هغه چا لپاره ذكر او پند دئ چي په هغه
كي تلوسه وي ،د حق پېژندو تكل ،د حقيقت موندو تنده
او په حقائقو د پوهېدا تمنا ،لكه څنگه چي ړوند له
نور او رڼا گټه نه شي اخيستى ،همداراز په چا كي چي
حقيقت ته د رسېدو تلوسه نه وي هغه د پيغمبر له ذكر
او يادوني گټه نه شي اخيستى ،د ده ويده وجدان نه شي
راويښولى ،څوك چي د مستقيمي الري د پېژندو هڅه كوي،
غواړي سمه الر له ناسمي تفكيك كړي ،د هغه لپاره دا
پيغام ذكر او پند دئ ،په دې سره به ئې په سمه الر د
تلو توفيق په برخه شي.
 -22دلته يوې ډېري مهمي اعتقادي موضوع ته اشاره شوې،
داسي موضوع چي د مفسرينو ترمنځ د ډېرو ژورو او پراخو
بحثونو باعث شوې او هغو خلكو ته ئې ډېري ډېري پوښتني
راوالړي كړې چي له قرآني مفاهيمو سره آشنا نه دي ،دوى
وايي :كه زموږ مشيت د هللا د مشيت تابع وي او تر څو د
عالمونو رب نه وي غوښتي زموږ اراده او غوښتنه بې
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تأثيره ده! تر څو هللا نه وي غوښتي زموږ په زړه كي نه
كومه تلوسه او تمنا راوالړېږي او نه د كوم كار د كولو
عزم او اراده ،كه خبره داسي وي چي موږ څه غواړو او د
كولو اراده او عزم ئې كوو ،هللا ئې زموږ په زړه كي
راوالړوي او موږ د هغه كار كولو ته هڅوي ،نو موږ ولي
بايد د داسي كار په اړه وپوښتى شو او د مكافات او
مجازات مستحق وگڼل شو؟! تر څو ئې هللا ونه غواړي موږ ئې
نه شو غوښتى ،تر څو هللا د كوم كار د كېدو اراده نه وي
كړې موږ ئې نه شو ترسره كولى ،د هر څه غوښتنه او د
هر كار د كولو اراده هللا تعالى زموږ په زړه كي اچوي،
نو موږ به ولي او په كوم دليل په كومي گناه نيول
كېږو؟!! دا موضوع د (قضاء او قدر) په بحث پوري تړلې
يوه اعتقادي موضوع ده او دې پوښتني ته ځواب وايي چي
آيا انسان ( آزاد) او (مختار) پيدا شوى كه (مجبور)
او (محكوم)؟ آيا په خپلو كړنو كي له استقالل او
خپلواكۍ برخمن دئ كه د هغو مقدراتو په وړاندي محكوم
دئ چي دى ئې په خپلو منگولو كي نيولى او د هر راز
مخالفت او سرغړاوي امكان ئې ترې سلب كړى؟! او كه د
دې دواړو ترمنځ درېيمگړى حالت ،نسبي آزادي او اختيار
او نسبي محكوميت او مجبوريت؟ په دې مطلب د ښه پوهېدو
لپاره په كار ده چي لومړى په دې موضوع پوري د تړلو
مفاهيمو په معنى ځان پوه كړو او بيا د دوى ترمنځ
ارتباط او تړاو درك كړو او په پاى كي د موضوع په
حقيقت پوه شو .په موضوع پوري تړلي مفاهيم دغه دي:
قضاء :له قضاء هغه سنن او ضوابط مراد دي چي په ټول
عالم او د كائنات په هري برخي حكومت كوي ،همغه چي
موږ ئې مظاهر په خپلو سترگو گورو ،گورو چي هر څه د
دغو سننو او ضوابطو په وړاندي محكوم او مقهور دي،
هيڅ څه او هيڅوك له دې ضوابطو د سرغړاوي مجال نه شي
ترالسه كولى ،په دې عالم كي هركار د دغو سننو او
ضوابطو مطابق ترسره كېږي ،نه كوم ستر كار او نه كوم
ووړ كار ،نه كوم عادي خوځښت او نه پراخ او ستر حركت،
هيڅ څه دغو ضوابطو ته له كامل انقياد پرته نه شي
ترسره كېدى ،د عالم د هر ستر او ووړ توكي پيدايښت،
ارتقاء ،د كمال اوج ته رسېدا ،له هغه ځايه ئې د ضعف
او ناتوانۍ په لوري د خوځښت پيل ،په مرگ محكومېدا او
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خپل ځاى بل ته پرېښودل ،دا ټول د هغو سننو او ضوابطو
مطابق ترسره كېږي چي دا عالم ئې په خپلو منگولو كي
نيولى ،د قرآن په قاموس كي دغه سنن او ضوابط د
(قضاء) په نامه يادېږي چي دوه برخي لري:
الف :تكويني قضاء ،دا پر طبيعت حاكم سنن او ضوابط.
ب :تشريعي قضاء ،هغه قوانين او مقررات چي هللا تعالى
د انسان د فردي او اجتماعي ژوند د تنظيم لپاره
ټاكلي.
انسان نن په دې حقيقت پوه شوى چي د دې پراخ او ستر
عالم هر څه د خاصو قوانينو او ضوابطو په وړاندي
منقاد دي او هر څه د دغو قوانينو مطابق ترسره كېږي،
كه دا د توكو پيدايښت دئ ،په خپلو كي د عناصرو تركيب
دئ ،د ژوو زېږېدا ،وده ،زړښت ،مرگ او تجزيه كېدل دي،
د شيانو حركت ،سرعت ،راپرېوتا او ويښتل دي او كه هر
بل كار او هر حركت ،دا ټول د هغو ضوابطو مطابق ترسره
كېږي چي ساينس ئې د (فارمول) په نامه يادوي ،قرآن ئې
د قضاء په نامه.
قدر :د قدر لغوي معنى اندازه ،حد او توان ده او د
قضاء او قدر په مبحث كي په دې معنى راغلى چي هللا تعالى
هر څه په خاصه او معينه اندازه پيدا كړي ،د مقدار
لپاره ئې يو حد ورته ټاكلى ،د ټولو شيانو د مقاديرو
تر منځ ئې دقيق تناسب او تعادل رامنځ ته كړى ،نه
پرېږدي دا تعادل او توازن له منځه والړ شي ،د توكيو
ضروري مقدار كم يا زيات شي ،د هر څه د پيدايښت ،دوام
او فناء لپاره ئې خاص اجل او نېټه ټاكلې ،د هر څه د
حركت لپاره ئې د پيل او پاى مسير ټاكلى او هره پېښه
په خپل ثابت وخت كي رامنځ ته كېږي.
نن ساينس همدغه خبره كوي چي د دې عالم د هر څه
مقدار او اندازه ثابته او معينه ده ،له ټولو هغو
پرله پسې او مسلسل تحوالتو سره سره چي هره شېبه ئې
هري خوا ته گورو ،يو د تجزيې په حالت كي ،بل د
راټوكېدو په حالت كي ،د يوه موجود شكل بدل شي او بل
څه ترې جوړ شي ،جامد په مايع او مايع په گاز بدل شي،
خو له دې ټولو سره سره نه دا ثابت مقادير بدلېږي او
نه ئې ترمنځ تعادل او توازن ،په عالم كي شته (تقدير)
نه بدلېدونكى دئ او په عالم كي ترسترگو كېدونكي
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تغييرات ئې نه شي بدلولى .كه په دې (تقدير) كي ډېر
لږ بدلون او تغيير راشي او دا شته توازن او تعادل له
منځه والړ شي ،نه به د زمكي پر سر ژوند ممكن وي او نه
به د دې عالم دوام ،هر څه به متالشي كېږي او دا ټول
كائنات به له منځه ځي!! ساينس نن په جگ غږ اعتراف
كوي چي د عالم هر توكى له پيدايښت تر زړښت او مرگ
پوري ثابت او معين مسير پلى كوي..
اراده :د هوډ ،عزم او قصد په معنى ده او په دې مبحث
كي دا مفهوم افاده كوي چي د دې عالم هر څه د (قضاء
او قدر) مطابق او د هللا تعالى په اراده ترسره كېږي،
خبره يوازي دا نه ده چي د كائنات له پيدايښت وروسته
او په هغه كي د سننو او مقدراتو له وضع كولو وروسته،
د دې عالم هر كار په خپله او له دغو سننو سره سم ،د
هللا له تصرف او پرېكړي پرته سر ته رسي ،داسي نه ده چي
دا عالم خپلي مخي ته پرېښودل شوى وي او پېښي په خپل
سر او د دغو ضوابطو او فورمولونو مطابق او د طبيعي
بهير په څېر رامنځ ته كېږي ،برعكس خبره داسي ده چي
كه څه هم هر كار ،هر خوځښت او هر بدلون او تحول د
خاصو سننو او ضوابطو مطابق ترسره كېږي خو پيل او پاى
ئې د هللا په اراده او إذن وي ،دا هللا دئ چي لحظه په لحظه
او هره شېبه ئې اداره كوي ،جهت او مسير ورته ټاكي او
خاص نتائج پرې مرتب كوي .خو بايد دې پوښتني ته ځواب
پيدا كړو چي په داسي حالت كي د انسان د نسبي استقالل
او آزادۍ او له دوو الرو او دوو بديلونو د يوه په
انتخاب كي د ده د اختيار معنى څه كېدى شي چي دلته د
هر څه او هر كار لپاره له مخكي مقادير او مقدرات
ټاكل شوي ،ثابت او تغيير نه منونكي سنن او ضوابط په
ټول عالم حكومت كوي او هر كار د هللا په اراده ترسره
كېږي ،دا باور خو د هر ډول خپلواكۍ او استقالل مجال
ختموي او له انسان او د عالم له هر څه مجبور او
مقهور مخلوق جوړوي!!
تر ټولو د مخه په كار ده چي د قرآن ځيني هغه
آيتونه له نظره تېر كړو چي وايي :انسان ته په يوې
معيني دائرې كي دا اختيار وركړى شوى چي يوه له دوو
الرو او له ښه او بد يو ئې انتخاب كړي ،د ده دغه
اختيار او استقالل ته په پام سره هغه د خپلو عملونو
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مسئوليت په غاړه لري او سزا به ئې گوري :دا مطلب په
گڼ شمېر آيتونو كي راغلى چي موږ دلته په دوو بېلگو
اكتفاء كوو .د كهف په مباركي سورې كي راغلي:
     








   
   
  











   
    


الكهف61 -22 :
او ووايه :دا ستاسو د رب له لوري يو حقيقت دئ ،نو
څوك چي غواړي ايمان دي راوړي او د چا چي خوښه وي
كافر دي شي ،بې شكه چي مونږ د ظالمانو لپاره داسي
اور تيار كړى چي دېوالونه به ئې پرې راتاو وي او چي
كله د مرستي لپاره غږ كړي نو په داسي اوبو به ئې غږ
ته ځواب وويل شي چي خوټېدونكې ،توري او بويناكي دي
او مخونه وريتوي ،څومره بد څښاك او څومره بد
ټاټوبى!! او بې شكه هغو چي ايمان ئې راوړى او صالح
عملونه ئې كړي ،مونږ د هغه چا اجر نه ضائع كوو چي د
عمل له مخي ښه وي.
له دې مباركو آيتونو په ډېر صراحت او وضاحت سره
معلومېږي چي انسان ته دا اختيار او واك وركړى شوى چي
په خپله خوښه يا د ايمان او صالح عمل الر غوره كړي او
يا د كفر او ظلم الر ،د همدغه واك او اختيار له كبله
او د خپل انتخاب د څرنگوالي له مخي به سزا گوري،
همداراز د النبأ په سوره كي لولو.
    







النباء33 :
دا رښتينې ورځ ده ،نو څوك چي غواړي د خپل رب په لوري
دي د ورتگ الر غوره كړي.
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يعني دا هم د انسان په انتخاب پوري اړه لري چي د
خپل رب لوري ته د ورتلو الر اختيار كړي او د صالح عمل
په نتيجه كي د هللا خوا ته غوره مقام ترالسه كړي.
خو دا چي د دې آيتونو تر څنگ قرآن دا هم ويلي چي:
و ماتشاءون اال ان يشاء هللا :تاسو غوښتى نه شئ تر څو د
عالمونو رب هللا نه وي غوښتي .دا مطلب به څنگه د انسان
له نسبي آزادۍ او اختيار سره متصادم نه گڼو او څنگه
به دا آيتونه سره همغږي ثابتوو ،ځواب ئې دا دئ:
كه دا آيت او دې ته ورته ،مستقل او له نورو بېل نه
بلكي د ټولو هغو آيتونو ترڅنگ وڅېړو او ټول هغه
آيتونه په پام كي ولرو چي د قضاء ،قدر ،ارادې ،مشيت
او اختيار مفاهيم په كي راغلي ،نو په مطلب ئې پوهېدل
آسان دي او له خبط او خطأ خوندي پاته كېدى شوو،
متأسفانه بادي الرأى كسان او د لنډ نظر خاوندان دا
آيت يوازي او نورو ته له پامه پرته څېړي ،له همدې
كبله په مطلب پوهېدل ورته گران شي او گمان كوي چي دا
آيت د انسان په بې وسۍ ،مجبوريت او عدم اختيار داللت
كوي ،دوى دې ته نه دي متوجه چي په دې آيتونو كي د دې
موضوع يوه څنډه څېړل شوې او نوري برخي ئې په نورو
آيتونو كي ،په كار ده په موضوع د ښه پوهيدو لپاره
ټول اړوند آيتونه په پام كي ونيسو ،د دغي غلطۍ له
كبله ځينو كسانو د قضاء او قدر په اړه داسي څه ويلي
چي په موضوع د پوهېدو په ځاى ئې هغه مزيد گرانه كړې،
خلكو ته ئې شكوك او شبهات راپيدا كړي او دښمنانو ته
ئې د دې خبري كولو موقع وركړې چي ووايي :قرآن هم
انسان بې اختيار او مجبور مخلوق گڼي او هم ئې كړه
وړه د محاسبې وړ ،په داسي حال كي چي مجبور مخلوق د
خپلو كړنو په اړه هيڅ مسئوليت نه لري ،د مجبور مخلوق
د ټولو كړنو مسئوليت د هغه چا په غاړه وي چي دى ئې
ورته مجبور كړى!! ځيني نور بيا په دې اړه له څه ويلو
ممانعت كوي او په دې ئې ټينگار وي چي د قضاء او قدر
موضوع بايد مجمل ومنو او تفصيل ته ئې له ننوتو ډډه
وكړو!! په داسي حال كي چي دا يوه مهمه اعتقادي موضوع
ده او ايمان پرې ضروري ،ايمان له علم او پوهي پرته
نه شي كېدى ،ايمان په حقيقت كي د پوهي انتهاء او
پايله ده ،قرآن د گڼ شمېر آيتونو په ترڅ كي او په
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ډېر تفصيل سره دا موضوع څېړلې .كه په قضاء او قدر
پوري مربوط ټول آيتونه د يوه بل څنگ ته كېږدو ،د يوه
لپاره بل له پامه ونه غورځوو او د ټولو په رڼا كي
نتيجه راوباسو ،نو نه به په اصل مطلب پوهېدل راته
گران وي او نه به له كوم مشكل سره مخامخ كېږو.
د دغي موضوع په ارتباط مو هم بايد دې ته پام وي چي
قرآن كه له يوې خوا دا ويلي چي دلته تغيير نه منونكي
قضاء او قدر شته ،هر كار د قضاء او قدر مطابق او د
هغو سننو او ضوابطو په مراعات سره چي هللا تعالى د دې
عالم لپاره وضع كړي ،د الهي مقدراتو په محدوده كي او
د هللا تعالى په اراده او إذن ترسره كېږي ،له بلي خوا
ئې دا هم ويلي چي انسان ته نسبي واك او اختيار وركړى
شوى ،هغه كولى شي له دوو الرو يوه غوره كړي ،كولى شي
له دوو كارونو د يوه د كولو اراده وكړي ،پر قرآن د
ايمان غوښتنه دا ده چي موږ به په دواړو خبرو ايمان
لرو ،نه دا چي يوه ئې ومنو او پر هغې ټينگار وكړو او
له بلي سترگي پټي كړو او له پامه ئې وغورځوو .هغه چا
ته چي په قرآن كي لږ غور وكړي ،د دې دواړو خبرو
تلفيق گران كار نه دئ او په ډېره آسانۍ سره دې نتيجې
ته رسېږي چي انسان ته د نسبي اختيار او واك وركول او
له دوو بديلونو د يوه د انتخاب قدرت او صالحيت وركول،
د همدې الهي (قضاء) او (قدر) يوه برخه ده ،هللا تعالى
دا سنت وضع كړى چي انسان كولى شي په ځينو مواردو كي
او د يوې خاصي محدودې په انگړ كي د خپل مشيت او
غوښتني مطابق اقدام وكړي ،كه دا الهي سنت نه وى او د
ده دا اختيار د قضاء او قدر جزء نه وى نو انسان به د
جماداتو په څېر په كامله توگه محكوم او بې اختيار
وو ،هيڅ څه به ئې په خپله خوښه نه شو ترسره كولى!!
خو د هللا تعالى مشيت داسي تللى ،هللا تعالى داسي اراده
كړې ،هللا تعالى داسي غوښتي چي انسان دي نسبي واك او
اختيار ولري ،د همدې لپاره وايو چي انسان هر څه كوي
د هللا په اراده ،إذن او اجازه ئې كوي ،هللا تعالى ورته د
يوې پرېكړي عزم او د يوه كار د كولو توفيق وركوي .د
(قضاء) او (قدر) معنى دا نه ده چي انسان بې اختيار
او بې ارادې مخلوق دئ ،چي نه د انتخاب اختيار لري او
نه په خپل تقدير او برخليك كي د ده اراده او عزم څه
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اغېز لري .دا د قضاء او قدر ډېر غلط او ناسم تعبير
دئ( ،قدر) يعني دا چي دلته د هر څه لپاره خاصه او
تغيير نه منونكې اندازه ټاكل شوې او (قضاء) يعني دا
چي دلته هرڅه د ثابتو سننو او ضوابطو مطابق ترسره
كېږي ،انسان ته د همدغو سننو او مقدراتو په محدودې
كي د انتخاب واك او اختيار وركړى شوى ،په سم انتخاب
ئې سم نتائج مرتب كېږي او خراب انتخاب ئې خراب نتائج
وركوي.
د قضاء او قدر په اړه چي كوم آيتونه او روايات
راغلي ،په تعبير كي ئې مسلمانان په دريو ډلو وېشل
شوي:
 -1هغه چي انسان د مقدراتو په وړاندي داسي بې واكه،
مجبور او محكوم مخلوق گڼي چي برخليك ئې له مخكي ټاكل
شوى ،دى ئې د بدلولو توان نه لري ،د ده افعال او كړه
وړه نه د ده د خپلي ارادې زېږنده دي او نه ئې د خپل
ذاتي توان او ځواك  ،اراده ئې د هللا تعالى د ارادې
تابع او ځواك ئې الهي توفيق دئ ،دا ډله د جبريه په
نامه نومول شوې .د دوى د عقيدې او باور خالصه دا ده:
 انسان په خپلو افعالو كي خپلواك نه دئ.
 ځيني انسانان سعيد او بختور او ځيني شقي او بد
بخت پيدا شوي.
 ځيني انسانان د جنت لپاره پيدا شوي او ځيني د
دوزخ لپاره،
 جنتي به خامخا د جنت كارونه كوي او دوزخي د دوزخ،
نه دا خپل برخليك بدلوى شي او نه هغه!
 كه هللا تعالى څوك جنت يا دوزخ ته لېږي دا پوښتنه نه
شي ترې كېدى چي ولي؟ كه ټول انسانان دوزخ ته ولېږي،
ظلم ئې نه دئ كړى او كه ټول جنت ته ولېږي بې عدالتي
ئې نه ده كړې .دا ځكه چي ظلم هغه څه ته وايي چي څوك
د بل په مال او حق تېرى وكړي ،انسانان ټول د ده
مخلوق او دى ئې ټولواك دئ ،د دوى په اړه هره پرېكړه
د ده حق دئ.
 -2هغه چي د پورتنۍ ډلي په مقابل كي ده ،انسان په
خپلو افعالو كي مستقل او خپلواك گڼي ،د ده ټول افعال
د ده د خپلي ارادې زېږنده بولي ،د دوى له نظره جنت د
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مؤمن حق دئ چي خامخا ئې بايد ترالسه كړي ،او دوزخ د
كافر د بدو عملونو سزا ده چي بايد ورسره مخامخ شي،
دوى د مخكنۍ ډلي عقيده او مجبورونكى تقدير او برخليك
د الهي عدل خالف گڼي ،دوى د قدريه په نامه يادېږي ،چي
د باور خالصه ئې دا ده:
 د انسان هر عمل په خپله د ده له لوري دئ ،هم بد
عمل په خپله خوښه كوي او هم نېك عمل ،مخكنۍ ډله د
انسان ټول افعال هللا تعالى ته منسوبوي او دوى ټول
انسان ته منسوبوي.
 جنت ته به هغه څوك درومي چي د جنتيانو عمل ئې كړى
وي ،او دوزخ به د هغه چا ځاى وي چي د دوزخيانو
عملونه ئې كړي.
دا دواړه ډلي د خپلي عقيدې په مالتړ كي په خاصو او
ځانگړو نصوصو استناد كوي او د مقابل طرف د استناد وړ
آيات تأويلوي او روايات ئې يا نه مني او يا ئې د
آيتونو په څېر تأويلوي.
 -6د دغو دواړو ډلو په مقابل كي درېيمي ډلي منځنۍ الر
غوره كړې ،د انسان په نسبي اختيار او نسبي محكوميت
باور لري .دوى د اهل سنت و جماعت په نامه يادېږي او
د امت اكثريت جوړوي.
اهل سنت و جماعت په دې عقيده دي چي انسان نه مجبور
مطلق دئ او نه مختار مطلق ،بلكي په يوې محدودې كي د
اختيار خاوند دئ ،د دوى له نظره د انسان په اړه دا
عقيده درلودل چي هغه په مطلقه توگه محكوم او مجبور
دئ هم د واقع خالف خبره ده ،هم له څرگندو نصوصو سره
متصادم ،او هم د الهي عدالت خالف ،عمالً گورو چي انسان
نه د جماداتو په څېر بې واك او محكوم دئ ،او نه داسي
فعال مايشاء چي هر څه ئې زړه وغواړي وئې كړى شي،
خبره داسي نه ده بلكي د ځينو كارونو د كولو واك او
اختيار لري ،او د ځينو له كولو عاجز او ناتوان دئ ،د
همدغه واك او اختيار له كبله له هغه سره محاسبه
كېږي ،ده ته چي د كومو كارونو كول ممكن دي د هغوى له
منځه د يوه انتخاب كولى شي ،خو د ده په دې انتخاب چي
كوم نتائج مرتب كېږي ،دى ئې په خپله نه بلكي هللا تعالى
ئې پرې مرتب كوي ،په دې الر كي چي دى له كومو لوړو
ژورو سره مخامخ كېږي دا ټول د ده له واك بهر شيان
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دي ،كه هغه مجبور او بې اختيار وى نو نه محاسبه
ورسره صحيح وه او نه ئې مجازات ،دا ځكه چي د هغه چا
مجازات او تعذيبول د عدالت خالف كار دئ چي د اختيار
او واك خاوند نه وي او د هر كار په كولو اړ شوى وي،
هللا تعالى په خپلو بندگانو ظلم نه كوي ،څنگه به هغه
څوك تعذيبوي چي بل گناه ته اړ كړى وي ،هللا تعالى خو د
مجبوريت او اضطرار په وخت كي حرام كار هم انسان ته
روا كړى.
جبريه د خپلي عقيدې د اثبات لپاره په دې آيت تر هر
څه زيات استناد كوي:









الصافات23:
چي ترجمه ئې داسي كوي :او هللا هم تاسو پيدا كړي يئ او
هم ستاسو عملونه!
يعني دا تاسو نه يئ چي خپل عملونه ترسره كوئ بلكي
ستاسو عملونه هم د هللا تعالى له لوري پيدا كېږي!! د
خپلو عملونو پرېكړه تاسو نه كوئ هللا تعالى ئې كوي!!
د دغي ژباړي او استدالل په اړه بايد ووايو:
 دا ژباړه ناسمه او د آيت د مراد او مقصد خالف ده.
راشئ د دې آيت الفاظو ته لږ ځير شو او وگورو چي د
آيت دقيقه او سمه ترجمه كومه ده ،دا په اصل كي د
ابراهيم عليه السالم د هغي جامع وينا يوه برخه ده چي
خپل مشرك قوم ته ئې كړې ،په صحيح ترجمې او معنى ئې
په هغه صورت كي سم پوهېدى شوو چي دا آيت او ترې
مخكنى يو ځاى په پام كي ونيسو ،د دواړو آيتونو ترتيب
داسي دئ:











الصافات23-21 :
وئې ويل :آيا د هغه څه عبادت كوئ چي تاسو ئې (په
خپله) تراشئ؟ حال دا چي هللا تعالى هم تاسو پيدا كړي يئ
او هم هغه څه چي تاسو ئې جوړوئ.
دلته په مخكني آيت كي د دوى بتان د ماتنحتون په
نامه ياد شوي ،او په وروستني آيت كي همدا (ماتنحتون)
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د (ماتعملون) په صيغه راغلي ،يعني هللا تعالى هم تاسو
پيدا كړي يئ او هم هغه بتان چي تاسو په خپل الس جوړ
كړي.
دلته (ما تعملون) داسي دئ لكه په الندي آيتونو كي
چي راغلى:
 
 








يس31 :


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












يس61 :
ترڅو ئې مېوه او هغه څه وخوري چي دوى په خپلو السونو
جوړ كړي ،نو آيا شكر نه كوي؟!
ما
َ) دا الفاظ (و
ُون
مل
تع
َكُمْ و
َق
َهللا خَل
َُّ
و
د دې آيت (
ما َ
ََ
َْ
ََ
َ ) داسي تعبيرول چي هللا تعالى د انسان عملونه
ُون
مل
تع
َ
َْ
پيدا كوي ،غلط تعبير دئ ،صحيح تعبير ئې هماغه مخكنى
تعبير دئ چي په يوه حديث كي هم داسي اشاره ورته شوې:
هللا تعالى صانع او مصنوع دواړه پيدا كړي ،يعني هم ئې
انسان پيدا كړى او هم هغه څه چي انسان ئې جوړوي ،له
دې آيت دا انتباه اخيستل چي انسان په خپل عمل كي هيڅ
راز استقالل نه لري ډېره بې بنسټه انتباه ده.
همدا راز دا ډله په دې روايت ډېر استناد كوي:
ُ هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
ِِ هللا قال« :حدثنا رسول
عن عبد
َقة
َل
ً ،ثم يكون ع
َ يوما
أمه أربعين
بطن
في
ع
جم
ي
كم
أحد
إن
ً
َ
ِ ِّ
ُ َُ
َكا
مل
يبعث
ً مثل
مضغة
ِثل
م
ً
َ ذلك ،ثمَّ َ
ُُ هللا َ
َ ذلك ،ثم يكون ُ
ِ ،وشقى أو سعيد .ثم ينفخ
ِ وأجَله
ِزقه
ُ بأربع :بر
ْمر
فيُؤ
ِ النار ،حتى
ِ أهل
ِعمل
ُ ب
أحدكم ليَعمل
إن
هللا
فو
وح.
الر
فيه
َّ
َ
َ
ُّ
ُ عليه
ِراع ،فيَسبِق
ُ باع أو ذ
َها غير
ُ بينه وبين
ما يكون
َّة فيدخُلها .وإن الرجل
ُ بعمل أهل الجن
فيعمل
ُ،
الكتاب
َ
ِ
غير
وبينها
ه
ن
بي
ن
يكو
ما
حتى
ة
الجن
ل
أه
ل
بعم
ليعمل
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ِ أهل
ذراعٍ أو ذراعين ،فيَسبِق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل
ِ
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النار فيدخلها» .رواه البخاري
ُ هللا صلى هللا عليه
له عبد هللا رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول
ً چي ستاسو هر يو د
وسلم موږ ته دا خبره وكړه :يقينا
مور په رحم كي څلوېښت ورځي رايوځاى كېږي ،بيا
همدومره موده ځوړند توكى وي ،بيا همدومره موده ژوول
شوې غوښي ته ورته وي ،بيا هللا تعالى يوه فرشته راولېږي
او د څلورو شيانو (د ليكلو) امر ورته وشي :د ده رزق،
اجل ،او دا چي شقي (بد بخت) به وي كه سعيد(بختور)،
بيا روح په كي پو شي ،نو په هللا قسم چي ستاسو يو كس به
د دوزخيانو عملونه كوي ،تر هغه چي د ده او دوزخ تر
منځ به يوازي يو الس يا نيم الس واټن پاته وي ،خو (د
مقدراتو) ليكپاڼه به ئې پرې وړاندي شي ،نو د جنتيانو
ً چي يو كس به
عمل به وكړي نو ورداخل به شي ،او يقينا
د جنتيانو عمل كوي ،تر هغه چي د ده او جنت تر منځ به
يوازي يو الس يا نيم الس واټن پاته وي ،خو (د مقدراتو)
ليكپاڼه به ئې پرې وړاندي شي ،نو د دوزخيانو عمل به
وكړي نو ورداخل به شي.
د دې روايت په اړه الندي ټكي د پام وړ دي:
 قدريه دا او دې ته ورته روايات د حديث په توگه نه
مني ،نه ئې متن مني او نه ئې اسناد.
 دا د جبريه وو لپاره نه يوازي مستمسك نه شي كېدى
بلكي د دوى د عقيدې په بطالن داللت كوي ،دا ځكه چي
دلته جنت او دوزخ ته تگ د انسان په عمل پوري تړل
َّة
ُ بعمل أهل الجن
فيعمل
شوى ،او په كي ويل شوي:
َ
فيدخُلها :نو د جنتيانو عمل به وكړي او د همدې عمل له
ِ النار
ِ أهل
كبله به جنت ته داخل شي ،فيعمل بعمل
فيدخلها :نو د دوزخيانو عمل به وكړي او د همدې په
سبب به دوزخ ته داخل شي.
 د فرشتو دا كتابت ،كتابت بالحكم نه دئ؛ كتابت
بالوصف دئ ،ليكنه ئې داسي نه ده چي دا دي سعيد يا
شقي وي ،بلكي داسي ده چي دا به سعيد يا شقي وي ،دا
ځكه چي كتابت ئې له خلقت مخكي نه بلكي له خلقت او په
ده كي د روح له پو كېدو وروسته شوى او دا داسي ده
لكه په يوې فابرېكې كي چي كومه دوا يا خوراكي توكى
توليد شي او د فابرېكې مربوط هيئت د هغه له پاسه د
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دې خبرو د ليكلو هدايت وركړي چي :د دې خصوصيات ،گټه
او تاوان به څه وي ،عمر ئې څومره او تركومي نېټې
وروسته خپل اصالت او خصوصيات له السه وركوي او د
استفادې وړ نه پاته كېږي.
 له دې روايت يوازي دا خبره ثابتېږي چي د هر انسان
په اړه به د فرشتو ليكنه رښتيا وخېژي او لكه چي دوى
ليكلي همداسي به يا د خپل عمل له كبله دوزخ ته ځي يا
جنت ته .د دې روايت له هيڅ لفظ دا نه معلومېږي چي
انسان بې اختيار او مجبور پيدا شوى.
جبريه په دې روايت هم ډېر استناد كوي:
عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال احتج
آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من
الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك هللا برساالته وكالمه
فحج آدم
ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق
رواه البخاري
موسى.
له ابوهريره رضي هللا عنه روايت شوى چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :آدم او موسى عليهما السالم په
خپلو كي مناظره وكړه ،نو موسى عليه السالم وويل :ته
خو هغه آدم يې چي خپل اوالد دي له جنت وايستل ،او آدم
عليه السالم ورته وويل :ته هغه موسى يې چي هللا تعالى په
خ پل رسالت او كالم سره تا ته غوره والى دركړ ،خو بيا
ما په هغه كار مالمتوې چي زما له پيدايښت مخكي زما
لپاره مقدر شوى وو! نو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفرمايل چي آدم عليه السالم؛ موسى عليه السالم پړ كړ.
د دې روايت په اړه الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دا روايت له بخاري عالوه د حديث په نورو كتابونو
كي هم راغلى ،خو په الفاظو او راويانو كي له څه
توپير سره.
 جبريه وايي چي آدم عليه السالم د هغي مېوې په
خوړلو اړ شوى ،له مخكي د ده په تقدير او برخليك كي
ً دا مېوه وخوري ،نو ځكه دى
ليكل شوي وو چي دى دي حتما
مالمت نه وو او موسى عليه السالم د اعتراض حق نه
درلود.
 قدريه نه دا روايت مني او نه ئې اسناد صحيح گڼي.
وايي :آدم او موسى عليهما السالم چېري له يوه بل سره
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چېرته واقع شوې؟ د دې ذكر
په تورات كي.
روايت په اړه د جبريه له
په دې تعبير دا اعتراضات

ليدلي او دا مناظره كله او
نه په قرآن كي راغلى او نه
 اهل سنت و جماعت د دې
تعبير سره موافق نه دي او
لري:
 -1په قرآن كي په ډېرو صريح الفاظو او په مكرره توگه
آدم عليه السالم په دې كار مالمت كړى شوى ،په خپله آدم
عليه السالم او بي بي ئې هم دا كار گناه گڼي او له هللا
تعالى د معافي او مغفرت غوښتنه كوي.
 -2څنگه به هللا تعالى له يوې خوا آدم عليه السالم ته د
هغي مېوې د نه خوړلو امر كوي او له بلي خوا به ئې د
همدې مېوې خوړلو ته اړ كوي؟ له داسي كاره خو يو شريف
انسان هم ډډه كوي ،څنگه هللا تعالى ته د دې نسبت كوئ؟!!
 -6د آدم عليه السالم له ځوابه دا معنى نه شو اخيستى
چي هغه خپل ځان له مالمتيا برئ گڼلى ،دا ځكه چي په
قرآن كي د ده اعتراف زموږ مخي ته پروت دئ ،معنى ئې
له دې پرته بل څه نه شي كېدى چي له جنت ستاسو ايستل
خو زما كار نه وو ،دا پرېكړه خو هللا تعالى كړې ،هللا
تعالى به ولي زما د غلطۍ سزا تاسو ته دركوي؟ !.او د
هغه چا له شأنه خو داسي اعتراض كول ډېر لري دئ چي هللا
تعالى ورته د رسالت مقام او د كالم افتخار وركړى وي!!
ښايي الندي مثال له هغه چا سره مرسته وكړى شي چي د
انسان نسبي اختيار ،او له مخكي ټاكل شوي مقدرات؛ يو
د بل منافي گڼي او دا ورته گرانه برېښي چي څنگه په
لوح محفوظ كي ليكل شوي ،تغيير نه منونكي مقدرات له
انسان اختيار او واك نه سلبوي؟:
تاسو د يوه داسي باغ خاوند يئ چي جگ جگ دېوالونه او
دنگه مضبوطه دروازه لري ،ښه ساتنه او حفاظت ئې كېږي،
هيڅوك نه شي كولى ستاسو له اجازې پرته دې باغ ته
ننوځي ،خپل يوه دوست ته اجازه وركوئ چي باغ ته ننوځي
او مېوه ئې وخوري ،د دروازې كلي وركوئ او ورته وايئ:
دې باغ ته له دې كلي په استفادې سره ننوتى او هره
مېوه ئې خوړلى شې ،له دې وروسته د دې باغ اختيار ستا
په الس كي دئ ،خو دې ته دي پام وي چي د باغ كيڼ لوري
ته داسي وني والړي دي چي د مېوو رنگ ئې ښايسته او
جالب ،خوند ئې ښه ،خو خوړل ئې د گټي په ځاى تاوان
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درته لري ،ستا صحت او سالمتيا ته تاوان رسوي ،كه دغو
ونو ته ورنږدې نه شې او مېوه ئې ونه خورې نو دا به
ستا په گټه او زما د رضايت باعث شي ،زما خوښه دا ده
او دا مي پرتا پېرزو كېږي چي دا نوري هغه مېوې وخورې
چي هم تا ته گټوري دي او هم ئې زه درته خوښوم او پرې
راضي كېږم او په دې سره به روغ رمټ له بڼ ووځې .ستا
دا دوست ستا په اجازه بڼ ته ننوځي ،هر څه چي په دې
بڼ كي كوي او هره مېوه چي خوري نو ستا په اجازه او
له هغه اختيار په استفادې سره ئې خوري چي تا وركړى،
په حقيقت كي هغه ستا په اراده ،إذن او اجازه او له
هغه اختيار او صالحيت په استفادې سره عمل كوي چي تا
وركړى ،كه مضر او د ده روغتيا او سالمتيا ته تاواني
او ستا د خوښي خالف مېوه خوري او ستا د رضايت خالف كار
كوي او يا گټوره مېوه خوري او هغه څه كوي چي ستا د
رضايت باعث كېږي ،دواړه كاره ئې ستا په إذن ،اجازه،
اراده او توفيق كړي ،تا دا موقع ،توان ،توفيق او
اجازه وركړه چي باغ ته ننوځي او د خپلي خوښي مېوه
وخوري ،كه تا دا اجازه نه وى وركړې نه باغ ته ننوتى
شو ،نه ئې سم او بد كار كولى شو او نه ئې تاواني او
گټوره مېوه خوړلى شوه ،غلطي ئې ستا په اجازه كړې خو
مسئوليت ئې پر خپله غاړه دئ ،له دې كبله چي په خپل
انتخاب كي ئې اشتباه كړې ،له اختيار او صالحيت ئې
غلطه استفاده كړې ،هغو ونو ته نږدې شوى او مېوه ئې
خوړلې چي د ده لپاره تاواني او د بڼوال د خفگان
باعث .بڼ ته له ننوتو وروسته چي نوموړى كس هرڅه كوي
مسئوليت ئې د ده په خپله غاړه دئ ،هم مفيده مېوه
خوړى شي او هم مضره ،دا ځكه چي د انتخاب واك وركړى
شوى ،د خپل انتخاب نتائج به گالي ،ښه انتخاب ئې ښه
نتائج لري او بد انتخاب ئې بد .د زمكي په سر د انسان
خالفت او د قضاء او قدر په وړاندي د هغه محكوميت او
ده ته د (اختيار) او (انتخاب) صالحيت او واك وركولو
معنى هم داسي ده.
په دې مثال كي د باغ دېوالونه ،دروازه او كلي ئې،
د خاوند اجازه ،خپل دوست ته د انتخاب اختيار وركول،
د ممنوعه وني د مېوې تاوان ،د باغ د خاوند خوښي او
ناخوښي له مفيد او مضر مېوو د استفادې په صورت كي،
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هم (قضاء)( ،قدر) ( ،د هللا اراده) ،له خپل بنده د هللا
تعالى رضايت او عدم رضايت ،ښه توضيح كوي او هم (د
قضاء او قدر په محدوده كي د انسان اختيار او واك) ښه
انځوروي ،خو د دې قضيې د يوې خاصي څنډي له بيانولو
عاجز دئ او هغه دا چي :كله ستا دوست د باغ د دروازې
كلي ترالسه كړي او باغ ته ننوځي ،نو ستا له واك او
ادارې ووځي ،له دې وروسته ته ورباندي هيڅ ډول سلطه
او واك نه لرې ،په داسي حال كي چي له بنده سره د هللا
تعالى معامله داسي نه ده ،هيڅ شېبه د هغه له ساتني،
څارني او ادارې نه شي وتى ،هر گام چي مخكي ږدي د هللا
په توفيق او مرسته ئې ږدي ،د ښه او بد كار توان هم
هغه وركوي.
دې ته مو هم بايد پام وي چي كه انسان له داسي څه
سره مخامخ كېږي چي د ده له اختيار او واك بهر دي ،د
ده عمر ،د پيدايښت او مرگ نېټه ئې ،پېښي او حوادث او
كه داسي څه چي په خپل انتخاب او اراده ئې كوي ،دا
ټول له مخكي په لوح محفوظ كي ليكل شوي ،ځيني كسان په
لوح محفوظ كي دا ليكنه د انسان د نسبي واك او اختيار
منافي گڼي ،چي دا يوه مغالطه ده ،وجه ئې يا ناپوهي
ده او يا له اسالم سره دښمني!! دوى دې ته نه گوري چي
په لوح محفوظ كي دا هم ليكل شوي چي انسان نسبي واك
او اختيار لري ،كولى شي له دوو الرو يوه د تلو لپاره
غوره كړي او دا داسي ده لكه په پورتني مثال كي چي ته
د هغه دوست وضعيت ته په پام سره ده ته د كلي وركولو
په وخت كي له ځان سره وليكې :دى به په دې باغ كي څه
څه وكړي او كومي كومي مېوې به وخوري ،ستا دا ليكنه
ستا د پوهي او علم څرگندونه كوي ،هر څومره چي ستا
علم او پوهه دقيق وي همدومره به د ده كړه وړه ستا د
ليكني موافق خېژي ،ستا ليكنه نه د ده خپلواكي سلبوي
او نه ئې په كوم كار اړ كوي ،دا ځكه چي تا په خپله د
كلي وركړې او د هري مېوې خوړلو اختيار دي
باغ
وركړى ،په لوح محفوظ كي ليكنه دې ته ورته ده ،دا
ليكنه د انسان د هغو عملونو په اړه چي په خپل اختيار
او خپلي خوښي ئې ترسره كوي ،تقدير بالوصف دئ ،نه
تقدير بالحكم ،دى پرې اړ شوى نه دئ بلكي د ده حالت
په كي بيان شوى ،دا د هللا تعالى د بشپړ علم غيب ښودنه
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كوي ،نه د هغه څه چي د انسان اختيار ترې سلب كړي او
يو محكوم او مجبور مخلوق ترې جوړ كړي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االنفطار
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم االنفطار :چاودېدل دئ ،چي د
سورې له لومړي آيت اخيستل شوى 12 ،آيتونه لري ،په
مكي دور كي نازله شوې ،د تكوير د سورې په څېر ئې
آيتونه لنډ لنډ ،وزن ئې ډېر ښايسته او خوندور،
شعارونو ته ورته ،له آخري آيت پرته د ټولو طول او
اوږدوالى يو شان دئ ،د دريو كلمو په اندازه ،آخري
آيت له دوو فقرو جوړ شوى چي د نورو آيتونو نږدي دوه
برابره كېږي ،خطاب ئې پرېكنده او قاطع او د سورې له
مضامينو سره ډېر متناسب ،له لومړي آيت تر پنځم پوري
فواصل انفطرت ته ورته وزن لري ،خو په دې پنځو آيتونو
كي د دې وزن الفاظ اوه ځله راغلي چي انفطرت ،انتثرت،
فجرت ،بعثرت ،علمت ،قدمت او اخرت دي ،په شپږم ،اوم
او اتم آيت كي د غرك ،خلقك ،عدلك او ركبك ،وزن غالب
دئ او په ټولو الفاظو ئې سيورى غوړولى ،له دولسم او
نولسم آيت پرته د نورو آيتونو د پاى صيغې دين او
نعيم ته ورته وزن لري ،دولسم آيت په تفعلون پاى ته
رسېدلى او د آخري آيت دواړه فقرې د شيئا او هلل په
هموزنو الفاظو ختمي شوې.
په لومړيو دريو آيتونو كي د قيامت د لومړۍ مرحلې
دريو سترو سترو پېښو ،د آسمان چاودېدو ،د ستورو تيت
پرك كېدو او د بحرونو روانېدو ته اشاره شوې ،په
څلورم او پنځم آيت كي د قيامت د دوهمي مرحلې ،دوه
برخي د مړو په راژوندي كېدو سره د قبرونو سپړېدل او
د هر چا سترگو ته د ده عملونه ودرېدل انځور شوي،
ورپسې هغه غولېدلى انسان مخاطب شوى چي خپل پالونكى
رب ئې هېر كړى او له هللا سره د مخامخېدو له حقيقت
انكار كوي ،له حيرانتيا په ډكي لهجې ترې پوښتنه كېږې
چي كوم څه د خپل هغه مهربان رب په اړه غولولى يې چي
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ته ئې پيدا كړې ،متعادل او متوازن او په ښايسته صورت
او غوره جوړښت كي ،ولي د حساب و كتاب له ورځي انكار
كوې؟! دا ورځ به خامخا راځي ،ستاسو هر يو به خپله
سزا گوري ،ځيني به جنت ته درومي او ځيني دوزخ ته.

  

  









  
    
 
 -1هغه وخت چي دا آسمان چاود چاود شي -2 .او كله
چي دا ستوري ټول تيت تيت شي -6 .او كله چي
سيندونه روان كړى شي -4 .او كله چي قبرونه وسپړل
شي -1 .هر څوك به په كوم څه چي مخكي كړي او
وروسته كړي ئې وو پوه شي.
 :2-1قرآن د دې مطلب په بيانولو سره چي يو وخت به په
آسمان كي چاودونه راپيدا شي او ورپسې به ستوري خواره
واره شي ،يوه داسي ژور علمي حقيقت ته اشاره كړې چي
تر دې پېړۍ د مخه انسان ته نه وو معلوم او ډېره لنډه
موده كېږي چي كائنات څېړونكي پرې پوه شوي .لكه څنگه
چي قرآن د عالم د پرله پسې او مسلسل پراخېدو خبره
كوي ،كائنات څېړونكي هم دې نتيجې ته رسېدلي چي دا
كائنات ورځ په ورځ د پراخېدو په حال كي دي ،په هر
ستور ليكي (كهكشان) كي ستوري يو له بله او په خپله
ستور ليكي يو له بله لري كېږي ،دا مسلسل پراخېدا به
د دې باعث شي چي د ستورو او ستور ليكو ترمنځ دا د
جذب او فرار اوسنى تعادل او توازن له منځه والړ شي او
د دوى تر منځ اړيكي يا په دې دليل سستي شي او وشلېږي
چي د مركز او لويو ستورو د جاذبې قوه كمزورې شي او
يا د دې لپاره چي د دوى تر منځ واټن زيات شي او مركز
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ئې نه شي كولى په خپل ماحول كي ستوري په خپل خپل
مدار كي ټينگ وساتي او همدا به د ټولو ستورو د
خورېدو باعث شي.
نو گمان مه كوئ چي د عالم دا موجود نظم تلپاته او
دائمي دئ او هيڅ بدلون به په كي نه راځي ،مگر نه
گورئ چي كله دلته يو ستورى راپرېوځي او كله هلته بل
له خپل مدار ووځي او د پراخي فضاء په غېږ كي د
نامعلوم مسير په لوري وخوځېږي ،د سماوي اجرامو دا
هبوط او سقوط په ډاگه د داسي ورځي د راتلو خبر راكوي
چي د ټولو ستورو ترمنځ به پيوندونه وشلېږي او په
فضاء كي به خواره واره شي .د قرآن د دې وړاندويني په
اهميت هغه څوك پوهېدى شي چي كلونه كلونه ئې په هغو
رصدتونونو كي تېر كړي وي چي ستر ستر او په لويو لويو
عدسيو مجهز تلسكوپونه لري او د دغو تلسكوپونو په
مرسته توانېدلي چي د دې پراخ عالم په ځينو اسرارو
پوه شي ،هغه چي د نومياليو كائنات څېړونكو نظريات ئې
لوستي او له كلونو كلونو تحقيق وروسته دې نتيجې ته
رسېدلي چي د عالم مسلسل او سريع پراخېدا به د دې
باعث شي چي د ستورو ترمنځ اړيكي كمزورې شي ،له خپل
خپل مدار ووځي ،يو له بل سره تصادم وكړي او همغه
حالت راشي چي قرآن ئې وړاندوينه كړې.
 -6كله چي د دې عالم په فضاء كي موجود نظم مختل شي،
د زمكي په نظم كي به هم اختالل راپيدا شي ،د دې اختالل
يوه نښه به دا وي چي د اوبو رسولو دا اوسنى نظم چي د
انسانانو او ټولو نورو ژوو ژوند ورپوري تړلى دئ ،دا
به مختل شي ،اوسنى نظام د دې باعث دئ چي د زمكي د
اوبو يوه برخه په بحرونو كي ،بله د واورو په بڼه كي
په غرونو او د شمال او جنوب قطبونو كي ،يوه لويه
برخه ئې د ورېځو په شكل كي د آسمان او زمكي ترمنځ
وي ،بله ئې تر زمكي الندي او يوه برخه ئې د خلكو د
استفادې لپاره په نهرونو ،چينو او كارېزونو كي
بهېږي ،په دې دقيق نظام كي اختالل به د دې سبب شي چي
ټولي اوبه بحرونو ته راكوزي شي ،د بحرونو كاسې تر ژۍ
ډكي او د وچي په لوري ئې د اوبو رابهېدل پيل شي او
ټوله زمكه تر اوبو الندي شي .دا هم د قرآن يو بل ستر
علمي اعجاز دئ ،د دې په اهميت هم يوازي حساس ساينس
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پوهان ښه پوهېږي ،هغه چي د يويشتمي پېړۍ تر ټولو
لويه مسئله دا گڼي چي د زمكي تودوخه له دې كبله ورځ
په ورځ زياتېږي چي د اوزون هغه پرده ځاى ځاى پرې شوې
چي د زمكي د هوا په متوازن ساتلو كي هم لويه ونډه
لري او زمكي ته د خطرناكو او تاواني وړانگو د راتلو
په مخنيوي كي هم ،او دا د هغو گازونو له كبله ده چي
له ځينو فابريكو آسمان ته پورته كېږي .دوى وايي چي
په تېرو سلو كلونو كي د زمكي حرارت څو درجې زيات شوى
او كه عاجل گامونه وانه خيستل شي نو څو لسيزي وروسته
به د زمكي پر سر ژوند ممكن نه وي ،دوى د وروستيو
كلونو شديد بارانونه ،سېالبونه ،طوفانونه او د بحرونو
د اوبو د سطحي لوړېدل هم د دغه اختالل پايلي گڼي!!
 -4دلته د قيامت د دوهمي مرحلې هغه صحنه زموږ مخي ته
اېښودل شوې چي ټول قبرونه به وسپړل شي او مړي به له
قبرونو رااوچت شي ،هر څوك چي چېري دفن شوى له همغه
ځايه به راپورته شي او د محشر په لوري به وخوځېږي،
له يوه سايق او بوونكي سره چي دى مخ پروړاندي بيايي
او له يوه شاهد سره چي د ده پر ټولو كړنو به شهادت
وركوي .او دا به وروسته له هغه وي چي د مخكني متالشي
شوي نظام په ځاى به نوى نظام ،له نويو سننو او
ضوابطو سره او له نوې زمكي او آسمان سره راپيدا شي،
بيا به ټول مړه انسانان بېرته راژوندي كېږي ،خپل
قبرونه به سپړي او بهر به راوځي ،داسي لكه په هر
پسرلي كي د بوټو هغه مړه زړي چي ترخاورو الندي دي ،په
يوه باران سره وخوځېږي ،وده وكړي ،د زمكي زړه وچوي
او د ښايسته بوټي په بڼه كي بهر راووځي.
 -1په دې ورځ به انسان ته د ده ټول عملونه ،له
څرنگوالي ،ځاى او نېټې سره ئې ،له څه كمي او
زياتوالي پرته ،په دقيقه توگه ،د ده په وړاندي
كېښودى شي او دى به د خپلو عملونو په فهرست كي ټول
خپل (ما قدمت و اخرت) وگوري او د دې معنى داده چي:
الف :كوم كوم كار ئې څه وخت ،څه وخت كړى ،كوم مخكي
او كوم وروسته.
ب :ترسره شوي عملونه ئې كوم دي او هغه ئې كوم چي د
كولو اراده ئې درلوده خو د مرگ او نورو عواملو له
كبله پرې موفق نه شو ،ترې پاته شول او د كولو فرصت
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او توان ئې ترالسه نه كړ.
ج :نه يوازي هغه كارونه به وگوري چي په خپل ژوند
كي ئې ترسره كړي بلكي هغه څه به هم وگوري چي د ده له
مرگ وروسته د ده په كړنو مرتب شوي ،كوم مسجد،
روغتون ،پل او سرك ئې جوړ كړى وو ،د خلكو د الرښووني
او هدايت او د ښېگڼو لوري ته د دوى د بلني لپاره ئې
كوم كتاب ليكلى وو ،داسي څه ئې په ميراث پرېښي چي
راتلونكي نسلونو ترې گټه اوچته كړې او دى ئې په ثواب
كي ورسره شريك شوى او يا داسي څه ترې پاته شوي چي
نور خلك پرې بې الري شوي او دى ئې په گناه كي ورسره
شريك شوى ،دا ټول به ئې په وړاندي مجسم شي.
(ما قدمت و اخرت) دا ټول مطالب افاده كوي.




  
   









 -3آى! اې انسانه! د خپل رب په اړه څه يې غولولى؟
 -3هغه چي پيدا ئې كړې او ښه ئې برابر او متعادل
كړې -8 .په هري بڼي چي غوښتل ئې ،تركيب ئې كړې.
 -3له دې مبارك آيت دوه انتباه او تعبير درلودى شو:
الف :خداى هېرونه يو فريب او غولېدنه ده ،خاص
عوامل د دې باعث شي چي انسان وغولوي ،بې عقله ئې كړي
او هللا ورباندي هېر كړي .كه انسان د دې غولووني او
فريب تر اغېز الندي رانشي ،هللا به په خپلو ټولو مشاعرو
سره درك كړي .د ده خپل وجود او هغه تعادل او توازن
چي د ده په جوړښت كي مراعات شوى ،هغه ښايست او ښكال
چي ده ته وركړى شوې ،هغه بې شمېره پېرزويني چي د ده
مهربان او كريم رب پرې كړې ،دا ټول به د ده زړه او
دماغ ،عقل او شعور د هللا په شته والي متقاعد كړي.
ب :له قيامت انكار او هغه دروغ گڼل او دا باور چي
د انسان پيداكوونكى رب به قيامت نه راولي ،له خپلو
بندگانو سره به محاسبه نه كوي ،مكافات او مجازات به
نه وي ،انسان ته به د خپلو كړنو سزا نه وركوي ،دا
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داسي انگېرنه ده چي د هللا په اړه له يوه فريب او
اشتباه راوالړه شوې ،له يوې داسي دوكې چي د انسان عقل
تر خپل اغېز الندي نيسي او د قيامت انكار او تكذيب ته
ئې اړ كوي .كه نه نو هغه دقيق تعادل او توازن او د
ښايست ،ښكال او كمال هغه مظاهر چي د انسان په ښكلي او
متوازن جوړښت كي ترسترگو كېږي ،هغه كريمانه او له
پېرزوينو ډكه پالنه چي د ده د پيدايښت له لومړۍ نېټې
د ژوند ترپايه د ده په برخه ده او هغه مهربان نامرئي
السونه چي تل د ده پالنه كوي ،وده وركوي ،كمال ته ئې
رسوي ،ډېر ظريف او حساس استعدادونه ،وړتياوي او
ځانگړتياوي ئې په برخه كوي ،دا ټول په خپله ثابتوي
ً انسان له خپلو كړنو پوښتي ،د
چي هللا تعالى به حتما
انحرافاتو ،له حد او خط د عدول ،د نورو په حق د تېري
او تجاوز سزا به وركوي .د انسان عقل څنگه كولى شي دا
خبره ومني چي هللا به له انسان سره محاسبه نه كوي ،په
داسي حال كي چي د حكيم او كريم خداى د دقيق او
حكيمانه تصرف نښي په خپلو سترگو گوري ،په ټول عالم
كي دا دقيق تعادل او توازن ،هغه تعادل او توازن چي
انسان ئې مظاهر ،نښي او بېلگي په خپل جوړښت كي گوري،
سره له دې چي گوري هر څه سم پيدا شوي ،د هللا په
مخلوقاتو كي خأل ،نقص او عدم توازن نه شي موندلى ،دا
هللا به څنگه په دې راضي شي چي د ده په بندگانو دي ظلم
او تېرى وشي او دى ئې پوښتنه ونه كړي ،د ده بنده دي
د جفا او ظلم مرتكب شي او دى دي ورسره محاسبه ونه
كړي؟!! دا خاطئ انگېرنه له هغه تعادل او توازن سره
اړخ نه لگوي چي د دې پراخ عالم په هري برخي كي ئې
گورو.
له دغو دواړو تعبيرونو دوهم ئې په دې دليل دقيق او
سم دئ چي د آيت سياق او سباق په همدې داللت كوي او په
دې سره دا آيت له مخكنيو او وروستنيو سره ورته كېږي،
له دې آيت مخكي او وروسته آيتونه د قيامت په اړه بحث
كوي ،هولناكي صحنې ئې انځوروي ،د يوم الدين د مكافات
او مجازات خبره كوي او وايي چي هر څوك به خپل عملونه
گوري ،طبيعي ده چي د دې آيت د بحث موضوع به هم
نوروته ورته او د قيامت په اړه وي ،د آيتونو تر منځ
د تنسيق او يووالي تقاضا دا ده چي دلته به هم د
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قيامت د اثبات دالئل وړاندي شوي وي نه د هللا د شتون د
اثبات دالئل.
 -3په دې مبارك آيت كي د انسان د پيدايښت په اړه
دريو مسئلو ته اشاره شوې:
الف :د انسان خلقت او پيدايښت.
ب :سم او برابر جوړښت ئې.
ج :هغه تعادل او توازن چي د ده په جوړښت كي مراعات
شوى.
دا انسان څنگه د خپل هغه رب په اړه اشتباه كوي چي
دى ئې پيدا كړى ،وده وركوي ،كمال ته ئې رسوي ،دا ټول
استعدادونه ئې ده ته وركړي ،د دغو استعدادونو د ودي
او ځال لپاره الزم شرائط ورته برابروي ،د ده رزق او
روزي او د ده د بقاء او دوام وسائل او ضروريات
تأمينوي؟! مگر د ده خلقت او پيدايښت په دې شهادت نه
وركوي چي هرومرو يو پيداكوونكى لري؟!! مگر هغه صفات،
وړتياوي او غوره استعدادونه چي ده ته وركړى شوي په
دې داللت نه كوي چي رب او پالونكى ئې له داسي ذات
پرته بل څوك نه شي كېدى چي په همدغه غوره صفاتو په
اتمه او اكمله توگه متصف دئ؟! دا په هيڅصورت كي
ممكنه نه ده چي په مخلوق كي داسي كوم غوره صفت وي چي
د ده په پيدا كوونكي كي دي هغه په اتمه او اكمله
توگه نه وي ،كوم عقل دا خبره منلى شي چي دا انسان دي
په خپله ،له كوم خالق پرته او يا د ړوند ،كوڼ او بې
عقله طبيعت په الس پيدا شوى وي؟!!
نه يوازي دا چي انسان ئې پيدا كړ ،بلكي هغه ئې سم
او سالم ،روغ او رمټ پيدا كړ ،ټول هغه ضروري
استعدادونه ئې وركړل چي ورته اړ وو ،د ده سالمتيا او
بقاء ئې غوښتنه كوله او د زمكي پر سر د ژوند لپاره
ئې ورته ضرورت درلود ،نه ئې په جوړښت كي عيب او نقص
موندى شو او نه كوم څه اضافي او غيرضروري.
په دې سربېره ئې هغه متوازن او متعادل جوړ كړ ،دا
تعادل هم د ده په جوړښت كي گورو او هم د ده په شكل
او صورت او څېرې كي او هم ئې د ده په انساني خصلتونو
او استعدادونو كي .دا دقيق تعادل او توازن هغه وخت
ښه احساسولى شو چي د انسان د وجود په كومي برخي كي
مختل شي ،مثالً د باړوگانو څو تارونه ئې وسوزي ،فقط څو
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نازك وېښتان ،گورې چي په دې سره نه يوازي د ده ښايست
ته سخته صدمه ورسېږي بلكي د ده حساسي او نازكي سترگي
له داسي ساتونكو بې برخي شي چي تل ويښ والړ وي او له
تاواني شيانو ئې ساتي ،كه ئې غوږ پرې شي ،نه يوازي د
ده ښكال او ښايست ته تاوان رسي بلكي د ښه او بد ،مفيد
ً نه شي تشخيصولى ،كه
او مضر غږ سمت او استقامت دقيقا
ئې الس قطع شي ،تعادل او توازن ئې له منځه ځي او د
ډېرو كارونو په كولو كي له ستونزو سره مخامخ كېږي،
كه ئې غصه پر زړه سوي او مهربانۍ غلبه وكړي ،كه ئې
كركه او كينه پر ميني او محبت درنه شي ،كه ئې وېره
پر جرأت او زړه ورتيا غالبه شي ،كه ئې د دغو او گڼ
شمېر نورو خصلتونو او خصوصيتونو ترمنځ تعادل او
توازن له منځه والړ شي ،يو پر بل غلبه وكړي ،يو د بل
د ځپلو باعث شي ،معلومه نه ده چي انسان به له كومو
كومو خطرناكو پايلو سره مخامخ كړي!! او څه به ترې
جوړ كړي؟!! انسان خو پرېږدئ دا ضروري تعادل او توازن
د دې پراخ عالم په هري برخي او ټولو ژوو كي گورو،
مگر دغو ونو ته مو پام نه دئ كړى چي كه ئې يو ښاخ ښي
اړخ ته راوټوكېږي بل ئې څو سانتي متره بر كيڼ اړخ ته
راوټوكېږي او په دې سره ئې تعادل تأمين شي ،لوړه شي
او يوې خوا ته له كږېدو خوندي پاته شي ،كه ئې له يوه
اړخه كوم ښاخ پرې كړو نه يوازي خپل پرهار په داسي
موادو وپوښي چي له مكروبونو او تاواني حشرو ئې ساتي
او هغه موميايي كوي بلكي ډېر ژر په همغه اړخ كي نوى
ښاخ راوټوكوي ترڅو هغه تعادل چي د يوه ښاخ د پرې
كېدو له كبله له منځه تللى بېرته جبران شي او بل
لوري ته د كږېدو مخنيوى وكړي.
هللا تعالى دا زمكه داسي جوړه كړې چي د انسان د ژوند
لپاره مناسب ځاى وي او انسان ئې داسي جوړ كړى چي د
زمكي په دې كور كي چي آسمان ئې چت او زمكه ئې فرش
ده ،سوكاله او آرامه ژوند وكولى شي ،د ده جوړښت،
فطرت او طبيعت ئې داسي گرځولى چي په دې تمځي كي ژوند
كول ورته مقدور او ممكن وي ،كه د ده جوړښت بدل كړى
شي ،يا د ده د دې تمځي او محيط په شرائطو كي تبديلي
راشي او د دې دواړو ترمنځ دا شته تعادل او توازن له
منځه والړ شي ،د انسان ژوند له جدي گواښ سره مخامخ
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كېږي .دا ولي انسان نه شي كولى په بل هغه ستوري كي
ژوند وكړي چي هلته شرائط د زمكي په څېر نه دي؟! دا
ځكه چي په هغه محيط كي د ژوند كولو ضروري او الزمي
استعدادونه نه لري ،د دې خبري معنى دا ده چي انسان
ئې داسي جوړ كړى چي د ده په خټه او فطرت كي ئې د
زمكي پر سر د ژوند كولو ټول ضروري استعدادونه اېښي
او هر هغه څه ئې ده ته وركړي چي په دې تمځي كه ئې
ورته ضرورت درلود.
 – 8څنگه چي هللا تعالى په خپله غوښتل ،انسان ئې په
همغه شكل او صورت كي جوړ كړ ،د انسان د ښايسته او
ښكلي صورت تركيب او د جذابي او جالبي څېرې د ظريفو
َني هغه ژور او لطيف هنر چي د ده
خطوطو ترسيم ،د رنگو
نه كي كارول شوى او له
د څېرې د بېالبېلو برخو په رنگو
ََ
ده ئې تر ټولو ښايسته او كامل مخلوق جوړ كړى ،دا ټول
د هللا تعالى پېرزويني دي ،دا ښكلې ،موزونه او ښايسته
څېره هللا تعالى وركړې ،هغه اشرف المخلوقات پيدا كړ ،نه
ئې د پالر او مور اراده په دې كي څه اغېز درلود او نه
په ټول عالم كي له هللا تعالى پرته بل چا ،نو اې
غولېدلى انسانه!! ولي دي خپل رب هېر كړى؟! ولي دا
اشتباه در ته پيدا شوې چي هغه به دي بيا نه راژوندى
كوي او له تا سره به محاسبه نه كوي؟













   
 -2نه ،داسي نه ده ،بلكي تاسو دغه دين تكذيبوئ.
 -11حال دا چي گمارل شوي دي پر تاسو حافظان-11 .
عزتمن ليكواالن -12 .په هغه څه پوهېږي چي كوئ ئې.
 – 2په حقيقت كي خبره داسي نه ده چي انسان ته د خپل
رب پېژندل گران دي او يا د عملونو په مكافات او
مجازات باندي باور كول ورته محال او ناممكن او د ده
د عقل خالف خبره ،داسي نه ده چي په دې اړه څه جدي
ستونزه لري ،له اشتباه او مغالطې سره مخامخ كېږي،
برعكس د ده عقل نه بلكي د ده هوى او هوس دى دې ته اړ
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ً دروغ ووايي او له
كړى چي حقيقت (تكذيب) كړي او عمدا
هغه حقيقت انكار وكړي چي د ده زړه او دماغ پرې قانع
دئ ،د ده بده او له گناهونو ډكه سابقه او په
راتلونكي كي د فسق او فجور د ارتكاب عزم او قصد ئې
دې ته اړ كوي چي د مكافات او مجازات اصل ترديد او
(تكذيب) كړي او د دې لپاره جعلي او دروغجن دالئل جوړ
كړي.
 -11خو بايد په دې پوه شې چي ستا ترديد او تكذيب هيڅ
گټه نه شي دررسولى ،نه د قيامت راتگ ځنډولى شي او نه
ستا د حتمي او قطعي محاكمې مخنيوى كولى شي ،پر تا
داسي ساتونكي او څارونكي گمارل شوي چي تل او په هر
ځاى كي درسره دي ،ستا ټول كړه وړه په دقت څاري او
ستا د ښو او بدو مراقب دي.
 -11دا څارونكي نه يوازي ستا څارنه كوي او ستا د
ً او له
ټولو عملونو مراقب دي ،بلكي ستا هر كار دقيقا
ټولو كوائفو سره ئې ليكي ،دوى داسي مخور ليكواالن دي
چي په خپلو ليكنو كي نه څه زياتى كوي او نه كمى ،هر
څه په ډېر دقت سره ليكي ،ستاسو هر لوى او ووړ عمل او
ستاسو د زړه هر حركت ليكي.
 -12پر دې ټولو سربېره دوى ستاسو د عملونو او كړنو له
ټولو كوائفو خبر دي ،محركات ئې ورته معلوم ،په هدف
او مقصد ئې پوهېږي ،نه ئې ماهيت ترې پټ دئ او نه
ارزښت ،داسي نه دي چي ستاسو د عملونو غولوونكې ظاهري
بڼي ته په پام سره خپل راپور جوړوي ،ښايي عام وگړي
ستا هغو عملونو ته ښه ووايي چي په ظاهر كي ښه ښكاري
او د عمل ظاهري بڼي ته په پام سره گمان كوي چي ته ښه
انسان يې او عمل دي ښه او صالح ،خو ښايي د دې
غولوونكو ظواهرو ترشا ناولې موخي او بد اغراض مضمر
وي ،چي د لنډنظره خلكو له سترگو پټ دي ،خو د دغو پوه
څارونكو له نظره پټ نه شي پاته كېدى.
كه د اوسنۍ پېړۍ هغه څېړني او نتائج ئې په پام كي
ونيسو چي د فضاء په څپو او امواجو كي د غږ ،حركت او
مناظرو د ثبت په اړه شوې او وايي چي د انسان هر غږ
ً ثبت كېږي او د تل
او حركت د فضاء په څپو كي دقيقا
لپاره په فضاء كي پاته كېږي ،كه د ساينس دا كشف د
قرآن له دغي وينا سره څنگ په څنگ كېږدو او قضاوت
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وكړو ،زموږ او د هر با انصاف انسان قضاوت به څه وي؟
دا څنگه نن علم همغه خبره كوي چي قرآن څوارلس پېړۍ
مخكي او په داسي شرائطو كي كړې چي انسان ته په داسي
حقائقو پوهېدل ممكن نه وو ،كله چي د ساينس دا كشف د
قرآن د هغي وينا سره ورته مومو چي د انسان ټول كړه
وړه د ( پوه څارونكو او ليكواالنو) په واسطه ضبط او
ثبت كېږي ،آيا له دې پرته بل څه ويلى شو چي :دا قرآن
ً له داسي مرجع راغلى چي د عالم له ټولو اسرارو
حتما
خبر دئ؟!!

   
   







   








   

 


   
  
 -16بې شكه چي نېكان به وي نعيم كي -14 .او بې
شكه بد كاران به وي جحيم كي -11 .د سزا په ورځ به
ننوځي هغه كي -13 .او ،غائبېدونكي به ترې نه وي.
 -13او څه شي ته خبر كړې چي دا ورځ د سزا څه ده.
 -18بيا څه شي ته خبر كړې چي دا ورځ د سزا څه ده.
 -12آ ورځ چي څوك به نه لري بل چا ته څه په واك
كي او (واك به د هر) كار وي په دې ورځ مختص هللا ته.
 14 -16دلته په ډېر تأكيد سره ويل شوي چي نېكان به
خامخا په هغه جنت كي وي چي له نعمتونو ډك دئ او
ً په هغي كندي كي وي چي له اوره ډكه
بدكاران به حتما
ده ،يعني محاسبه به هرومرو ترسره كېږي ،هر څوك به
خامخا د خپلو عملونو سزا گوري او خپل مناسب ځاى ته
به درومي .آيا دا ادعاء چي په دومره تأكيد او قاطعيت
سره شوې ،يوازي يوه ادعاء ده او كه د اثبات لپاره ئې
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دالئل هم وړاندي شوي؟! د دې مدعى د اثبات لپاره څه
دليل لرو؟ څنگه كولى شو ثابته كړو چي نېكان به خامخا
جنت ته درومي او بدكاران هرومرو دوزخ ته؟
موږ په هر انسان كي د (قضاوت) خصلت گورو ،چي د
نورو د ښه او بد عمل په اړه قضاوت كوي ،كه دوه نفره
د نښتي او جگړي په حال كي وگوري ،چي يو ئې ظالم او
ً د ظالم په نسبت په خپل زړه كي
بل ئې مظلوم وي ،فورا
كركه او نفرت احساسوي او د مظلوم په اړه عاطفه او
ً له
زړه سوى ،كه د مداخلې توان او فرصت ولري حتما
مظلوم د دفاع لپاره وروړاندي كېږي او مرسته ئې كوي
او ظالم له السه نيسي ،مالمتوي ئې او له ظلم ئې
راگرځوي ،دا د (قضاوت) خصلت ،له ظالم كركه ،له مظلوم
سره خواخوږي ،د ظالم مالمتول او له مظلوم دفاع ،د
انسان دغه خصلت موږ ته دا حقيقت په گوته كوي چي حتما
ً
به هغه ذات هم په دې صفت متصف وي چي انسان ئې پيدا
كړى او دا خصلت ئې په ده كي اېښى ،كه موږ د نورو د
كړنو په اړه قضاوت كوو ،نېكان ستايو ،د دوى قدر كوو،
غواړو وئې نازوو ،انعام وركړو او بدكاران مالمتوو،
غواړو وئې رټو او سزا وركړو ،ځينو ته (ابرار) او
ځينو ته (فجار) وايو ،زموږ دا خصلت او صفت د هغه ذات
د صفاتو مظهر او بېلگه ده چي موږ ئې پيدا كړي يو او
دا خصلت ئې موږ ته راكړى ،څنگه ومنم چي ته قضاوت كوې
او ستا رب به قضاوت نه كوي؟!! زه خو هره شېبه او په
هر مصنوع او مخلوق كي دا گورم چي د هر (جوړ شوي شي)
خصلتونه د (جوړوونكي) د صفاتو مظهر او هنداره وي،
موږ د مصنوع او مخلوق په څېره كي د صانع او خالق د
صفاتو نښي گورو ،هغه خداى چي انسان ئې پيدا كړى او د
(قضاوت كولو) صفت او خصلت ئې وركړى ،هغه به هرومرو د
انسان د كړنو په اړه قضاوت كوي ،نېكان به جنت ته او
بدان به دوزخ ته بيايي.
 -11هللا تعالى په دنيا كي هم انسان ته د خپلو عملونو
سزا وركوي ،دلته هم نسبي مكافات او مجازات ترسره
كېږي ،خو د كامل او بشپړ مكافات او مجازات لپاره ئې
داسي نېټه ټاكلې چي د (يوم الدين) په نامه ئې
نومولې ،فجار او بدكاران به په دې ورځ او له الهي
محاسبې وروسته په جهنم كي لوېږي.
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 -13جهنم او لمبې به ئې داسي پرې راتاو شي چي نه به
يوه شېبه ترې غائبېدى شي ،نه به په كي مري چي له
عذابه ئې خالص شي او نه به داسي سوزي چي نور نو د
سوزېدو درد احساس نه كړي.
 -12 - 13پوهيږې چي دا (يوم الدين) څه دئ؟ دا د هللا له
لوري د حساب و كتاب او الهي محاسبې لپاره ټاكل شوې
نېټه ده چي دوه عمده خصوصيتونه لري:
الف :هر څوك به په خپل ځان مصروف وي ،د خپل ځان د
ژغورني هڅي به داسي مصروف كړى وي چي نه به بل ته د
پام او اعتناء كولو مجال لري او نه د بل د ژغورني او
مرستي توان ،نه به چا ته گټه رسولى شي او نه به كوم
عذاب ترې دفع كولى شي ،د بل په گټه د هيڅ كار د كولو
اختيار او توان به نه لري.
ب :واكمني او اختيار به مختص هللا ته وي ،هغه به
يوازينى ټولواك وي ،د ټولو كارونو اختيار به له ده
سره وي ،له ده پرته به هيڅوك نه په واكمنۍ كي څه
ونډه لري او نه د كارونو په ترسره كولو كي ،كه نن او
په دنيا كي دا حالت ستاسو تر سترگو كېږي چي د عالم
په يوې برخي كي هغه څه گورئ چي كامالً مقهور او محكوم
دي ،په خپل خپل كار بوخت او په خپله خپله فطري الر
درومي ،كه خپل كار پرېږدي او له خپلي الري منحرف شي
له تباهۍ سره مخامخ كېږي ،خو بلي خوا ته انسان گورئ
چي (واك) او (اختيار) وركړى شوى او هغه له دغه واك
او اختيار په استفادې سره ظلم كوي ،فساد خوروي ،د
گناه او عصيان مرتكب كېږي ،خو د هغو نورو په څېر
ً او په بشپړه توگه خپله سزا نه گوري ،د دې وجه
فورا
دا ده چي هللا تعالى نه غواړي د انسان هغه نسبي واك او
اختيار ترې سلب كړي ،فوري سزا د هغه نسبي واك او
اختيار منافي ده چي انسان ته وركړى شوى ،د هللا تعالى
دغه پرېكړه چي انسان كولى شي په خپله خوښه خپله الر
غوره كړي ،په دنيا كي د فوري او بشپړ مكافات او
مجازات مانع ده ،خو د قيامت په ورځ به دا لړۍ پاى ته
ورسېږي ،د انسان د هغه مخكني واك او اختيار موده به
پوره شي ،هغه ورځ به ټول واك او اختيار د هللا په الس كي
وي ،هغه ورځ به له هللا پرته نه بل واكمن وي او نه د
اختيار خاوند چي د مكافات او مجازات مانع شي او د
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عدالت د پلي كېدو خنډ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المطففين
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم المطففين (كموونكي) دئ ،چي
له لومړي آيت اخيستل شوى ،مكي سوره ده ،آيتونه ئې تر
دوو مخكنيو سورتونو لږ اوږده خو د سورې له اوږدوالي
ً له دريو كلمو او څلورو غږونو
سره متناسب دي او اكثرا
جوړ شوي ،لومړي دوه آيتونه په مطففين او يستوفون ختم
شوي ،پاته ټول آيتونه هم د دغو دواړو د وروستۍ كلمې
په وزن سره پاى ته رسېدلي ،كله د مطففين په وزن او
كله د يستوفون په وزن ،خو كله د (ن) په ځاى (م)
راغلى ،لكه عظيم او مرقوم ،چي دا دواړه هم د غږ له
پلوه مطففين او يستوفون ته ورته دي ،د غږ او اوزانو
مد او جذر ئې ډېر ښايسته او خوندور دئ ،د سورې له
مضامينو په ډاگه معلومېږي چي د مكي دور په لومړيو كي
نازله شوې ،هغه وخت چي د مسلمانانو شمېر ډېر كم وو،
قريشو به پرې ملنډي وهلې ،بې الري ،باغي او د خپل پالر
نيكه له دين اوښتي به ئې گڼل او په سپكه سترگه به ئې
ورته كتل .ځيني محترم مفسرين گمان كوي چي دا سوره
بايد په مدينه منوره كي نازله شوې وي ،دا ځكه چي د
پلورلو او پېرودلو په څېر د اجتماعي امورو په اړه
احكام او الرښووني يوازي په مدني سورتونو كي موندلى
شو ،دوى په دې عقيده دي چي له تطفيف په تللو او
پيمانه كولو كي كمى مراد دئ ،خو دا رأيه په څو دليله
كمزورې ده:
الف :اكثر روايات په دې تأكيد كوي چي دا سوره په
مكه كي نازله شوې .جمهور علماء ئې مكي گڼي او هغه
روايات نه مني چي دا سوره مدني شمېري.
ب :تطفيف يوازي د جنس په تللو او پيمانه كولو كي
كمي او د پلورونكي او پېرودونكي په حق كي تېري ته نه
وايي بلكي په نورو مواردو كي د كمښت او نقصان لپاره
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يوه روايت كي د هغه چا
په لمانځه كي اهمال كوي،
پوره اهتمام نه كوي او يا
په حضور سره نه اداء كوي،

هم استعمالېږي ،لكه چي په
لپاره دا لفظ كارول شوى چي
يا ئې حركاتو او الفاظو ته
ئې له خشوع ،خضوع او د زړه
قرطبي ليكي:
َّى
َف
روى عن سالم ابن أبي الجعد قال :الصالة مكيال فمن و
ِين؛
ِّف
المطَف
َ فقد علمتم ما قال هللا في
ِّي له ،ومن طَفف
ُف
و
ُ
الزهد البن مبارك و المحلى
له سالم بن ابي جعد روايت شوى چي وئې ويل :لمونځ هم
په پيمانې سره دئ ،چا چي ئې پيمانه پوره كړه ،اجر به
ئې پوره وركړى شي ،خو چا چي څه كمى په كي وكړ ،نو په
هغه څه خو پوهېږئ چي هللا تعالى عز وجل فرمايلي( :ويل
للمطففين) افسوس په كموونكو!!
همدا راز (وزن) او(كيل) هم يوازي د مادي توكيو او
شيانو د كميت او مقدار لپاره نه كارول كېږي ،بلكي د
معنوي ارزښتونو او شيانو د اهميت ،قدر او قيمت لپاره
هم استعمالېږي ،لكه دا چي موږ د چا په اړه وايو :ډېر
دروند سړى دئ ،له دې مو مقصد دا نه وي چي پرېړ دئ او
وزن ئې زيات دئ او يا وايو فالنى سپك سړى دئ ،هيڅوك
زموږ له دې وينا دا مطلب نه اخلي چي د نوموړي وزن
سپك دئ ،بلكي دا مطلب ترې اخلي چي بې وقار او بې
اعتبار سړى دئ ،د دروند او سپك الفاظ د چا د وقار،
اجتماعي اعتبار ،متانت ،هيبت او حيثيت لپاره كارول
كېږي ،د قيامت په ورځ د اعمالو وزن كېدل ښيي چي دا
لفظ د معنوي ارزښتنو د معلومولو او تعيين لپاره هم
استعمالېږي.
ج :د سورې متن په ډېر صراحت سره شهادت وركوي چي د
(تطفيف)( ،وزن) او (كيل) الفاظ د خلكو د معنوي قدر
او منزلت د تعيين لپاره كارول شوي ،ټوله سوره او ټول
آيتونه ئې پر دې راڅرخي چي له يوې خوا فجار
(بدكاران) او د دوى بد خصلتونه او بدي پايلي راښيي
او له بلي خوا ابرار (نېكان) او د دوى صفات او نېك
عاقبت په گوته كوي ،د سورې په هيڅ آيت كي د پېرلو او
ً .د اسالم
ً شوې او نه تلويحا
پلورلو يادونه نه صراحتا
له نظره تر دې چي د چا مال په ناحقه وخورې دا ډېره
ستره گناه ده چي په عزت ئې تېرى وكړې لكه څنگه چي د
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انسان ترټولو غوره شتمني د ده عزت او شرف دئ ،تر
ټولو ستر تېرى هم د ده پر عزت او حيثيت باندي تېرى
دئ ،ترټولو ناكاره او بد مطفف هغه دئ چي يو شريف
انسان تحقير كړي ،هغه ته په سپكه سترگه وگوري ،ځان
تر ده اوچت وگڼي ،د ده د (ذاتي وړتياوو) او (اجتماعي
اعتبار) په اړه په خپل قضاوت كي تېرى او تجاوز وكړي،
د ده وزن كم وښيي او ارزښت ئې ناڅيزه ،خو هغه وخت چي
د ځان او د خپلو وړتياوو او په ټولني كي د خپل وزن،
اعتبار او حيثيت په اړه د نورو قضاوت غواړي ،نو
انتظار ئې دا وي چي ښه ډېره ستاينه ئې وشي ،پيمانه
ئې ورډكه كړي ،له هر عيب او نقص ئې پاك او مبرا،
اجتماعي حيثيت ئې ډېر لوړ او ذاتي وړتياوي ئې ډېري
اوچتي وگڼي .په دې سوره كي دغه خطرناكه بيماري او
ستره گناه څېړل شوې.

  




  







   












 
 -1واى واى د كموونكو په (حال) -2 .آ چي كله ځان
په نورو تلي ،ډكه ډكه پيمانه غواړي -6 .او چي نور
يا پيمانه كړي يا ئې وتلي ،كمى كوي -4 .آيا دغه
ً به پاڅولى شي -1 .د يوې
ډله گمان نه كړي چي حتما
ستري ورځ لپاره -3 .هغه ورځ چي رب العالمين ته به
ودرېږى خلك.
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 :6-1د دې سورې د لومړيو دريو آيتونو په اړه په
معتبرو تفسيرونو كي درې د پام وړ تعبيرونه مومو:
الف :ځيني وايي :له مطففين مراد هغه خلك دي چي د
پېر پلور او راكړي وركړي په وخت كي د خلكو حق پوره
نه وركوي ،په پټه او چل ول سره په وزن او پيمانه كي
كمى او غبن كوي ،او په تلي او پيمانې كي ډنډې وهي،
له نورو د څه اخيستو په وخت كي پيمانه ډكه غواړي خو
ً څه راكموي .د
نورو ته د څه وركولو په وخت كي حتما
درنو مفسرينو دا ډله د (كالوهم) او (وزنوهم) الفاظ د
(كالوا لهم) او (وزنوا لهم) په معنى اخلي او دلته
(ل) مقدر گڼي او آيت داسي ترجمه كوي :كله چي د نورو
لپاره پيمانه كول او تلل كوي نو تاوان رسوي او څه
كموي!! خو كه په الفاظو كي هيڅ تصرف ونشي او د (ل)
له راوړو او مقدر گڼلو ډډه وشي نو د آيت د خپلو
الفاظو دقيقه ترجمه دا ده :كله چي دوى پيمانه كوي او
يا ئې تلي نو تاوان رسوي.
ب :د درنو مفسرينو دوهمه ډله په دې باور ده چي د
(ل) زياتول او مقدر گڼل نه يوازي صحيح نه ده بلكي د
احتياط خالف كار دئ ،صحيح نه ده چي كالوهم د كالوا
لهم په معنى واخلو او وزنوهم د وزنوا لهم په معنى
ترجمه كړو ،د هللا په كالم كي چي هم د معنى له پلوه بشپړ
او كامل دئ او هم د الفاظو له مخي ،دا ډول تصرف يو
ناسم كار ،بې ځايه جرأت او حتى بې باكي ده ،دوى دلته
هم او په نورو مواردو كي هم ،دې ته ترجيح وركوي چي د
قرآن په الفاظو كي له هر ډول تصرف ډډه وشي ،هر تصرف
نامناسب كار او د الهي بليغ كالم په شأن كي بې
احترامي گڼي او په دې تأكيد كوي چي د قرآن الفاظ
بايد له څه كمي او زياتي پرته او په پوره احتياط سره
ترجمه شي .دوى وايي :دلته د (كالوهم) او (وزنوهم)
صيغې ځكه كارول شوې چي د قضيې يو ظريف اړخ په گوته
كړي او هغه دا چي :په خلكو پوري د مربوط شيانو او د
دوى په الس د جوړ شوو توكيو پيمانه كول او تلل په
حقيقت كي په خپله د دوى تلل او پيمانه كول دي ،دا
ځكه چي په توليد كي ئې د دوى ذهن او فكر ،هنر او
كمال ،تجربه او پوهه كارول شوي ،د هر هغه څه ستاينه
چي انسان جوړ كړى په حقيقت كي د هغه د جوړوونكي او
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توليدونكي ستاينه ده او هغه ته د هر عيب او نقص
منسوبول په حقيقت كي د هغه جوړوونكي ته عيب او نقص
منسوبول دي ،دا ډله مفسرين كه څه هم (وزن) او (كيل)
د پېر او پلور تلل او پيمانه كول گڼي او په دې اړه
له لومړۍ ډلي سره متفق دي خو (ل) مقدر نه گڼي.
ج :د مفسرينو درېيمه ډله په دې نظر ده چي د دې
آيتونو د بحث موضوع په پېر پلور كي د تطفيف موضوع نه
ده ،بلكي د يوه انسان ظالمانه قضاوت د بل انسان په
اړه څېړل شوى او په دې سره د انسان يوې ډېري خطرناكي
رواني بيمارۍ ته اشاره شوې( ،خپل ځان معيار گڼل)،
(ځان دروند او نور سپك گڼل)( ،له نورو د ستايني
انتظار په داسي حال كي چي د هغوى په ټولو وړتياوو
سترگي پټوي) ،كله چي د خپل ځان او خپلو وړتياوو او
ځانگړتياوو په اړه له نورو قضاوت غواړي نو انتظار او
توقع ئې دا وي چي د ده د معيارونو مطابق به ئې
ستاينه كوي ،پيمانه به پوره او د ده له انتظار سره
سم ډكه وركوي ،خو كله چي د نورو په اړه قضاوت كوي ،د
دوى د ذاتي استعدادونو او اجتماعي وزن او اعتبار په
ً پيمانه كموي او په تلي كي ډنډې
اړه څه وايي نو حتما
وهي ،غبن او خيانت كوي ،دا ډېره خطرناكه بيماري ده،
چي قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي پرې بحث كړى او دا
مباركه سوره ئې ورته مختص كړې.
د درېيم تعبير او تفسير په تأييد كي څو مضبوط دالئل
لرو:
الف :د آيتونو د الفاظو دقيقه ترجمه همدا تعبير
تأييدوي.
ب :دا تفسير د سورې له ټولو آيتونو سره اړخ لگوي،
په څرگنده گورو چي ټوله سوره په همدغي موضوع بحث
ً له  22تر  66آيت چي په ډېر صراحت سره د
كوي ،مخصوصا
لومړيو آيتونو شرح او تفصيل وړاندي كوي او فرمايي:
گنهگارانو به پر هغو خندل چي ايمان ئې راوړى وو او
چي كله به پر دوى تېرېدل نو په خپلو كي به ئې
سترگكونه وهل او چي خپلي كورنۍ ته به وروگرځېدل نو
په خندا خندا به وروگرځېدل او چي هغوى به ئې وليدل
ويل به ئې :دوى الروركي دي ،حال دا چي دوى پرې
څارونكي نه وو لېږل شوي!!
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ج :دا سوره په مكه مكرمه كي نازله شوې او مكي
ً په داسي قضاياوو تر نورو زيات تركيز
سورتونه اكثرا
لري چي د كافرانو لخوا د مؤمنانو تحقير او توهين او
د دوى په الس د مظلومو مسلمانانو تعذيب او ربړول په
كي څېړل شوي ،په پېر پلور كي د غبن او خيانت په څېر
قضايا په دې سورتونو كي نه شو موندلى.
د :كه د قرآن د آيتونو لفظ په لفظ ترجمه واضح او
صريح مفهوم افاده كوي ،دا سمه نه ده چي له دې واضح
مفهوم تېر شو او د الفاظو له إطار او محدودې پښه
آخوا وغځوو ،د آيت په تركيب كي السوهنه وكړو ،څه مقدر
وگڼو او گمان وكړو چي د آيت اصلي تركيب او الفاظ
داسي نه دي لكه اوس چي زموږ مخي ته پراته دي ،اصلي
بڼه ئې بله ده ،داسي لكه زه چي وايم ،د خاص مصلحت له
كبله ځيني توري او كلمات حذف شوي او اوسنۍ بڼه ئې
غوره كړې!! دا كار هلته كېدى شي او د منلو و ړ وي چي
لفظ په لفظ ترجمه څه اشكال ولري او د اشكال د رفع
كولو لپاره (تقدير) ته اړ وو او له دې پرته بله چاره
ونلرو چي ووايو :دلته دا تورى مقدر دئ ،حذف شوى،
بايد په ترجمه كي مراعات شي!! د هللا د كالم په بالغت او
عظمت باندي د ايمان او اعتراف تقاضا خو دا ده چي په
پوره احتياط او دقت سره او له هر راز كمي او زياتي
پرته ئې ترجمه كړو .د مطففين د سورې د دغو آيتونو په
ترجمه كي دې ته هيڅ ضرورت نه لرو چي (وزنوهم) (وزنوا
لهم) ترجمه كړو او (كالوهم) د (كالوا لهم) په معنى
واخلو ،مگر موږ تل د انسانانو په اړه په خپلو
قضاوتونو كي دې ته ورته الفاظ نه كاروو؟ كله چي تاسو
د يوه چا د وجاهت او اجتماعي اعتبار او حيثيت په اړه
قضاوت كوئ او وايئ چي مخور دئ ،په خلكو كي نفوذ او
رسوخ لري ،خلك ورته احترام لري ،ټول ئې قدر كوي او
خبري ئې اوري ،په دې الفاظو سره په حقيقت كي تاسو
هغه پيمانه كړى او كله چي وايئ :ښه انسان دئ ،پوه،
هوښيار ،د حوصلې خاوند ،زړه سواند او د ده نور ذاتي
صفات بيانوئ په دې سره تاسو هغه تللى .د نورو په اړه
هر له عدالت لري او ظالمانه قضاوت ،تطفيف دئ چي د
اسالم له نظره ستره گناه ،لوى تېرى او ظلم گڼل كېږي،
لكه په دې روايت كي چي راغلي:
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عن سعيدبن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال :من
أربى الربا االستطالة في عرض مسلم بغير حق .رواه احمد
له سعيد بن زيد رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :د مسلمان په عزت په ناحقه تېرى
ستر سود دئ.
يعني دا گناه د اسالم له نظره تر ربا او سود هم
ستره ده ،په سود سره بل ته مالي تاوان اړوې خو په دې
كار سره د ده عزت تر پښو الندي كوې او اعتبار او
ً كه دا كار د خپل
حيثيت ته ئې تاوان اړوې ،مخصوصا
اعتبار او حيثيت اوچتولو لپاره وكړې ،د بل عزت د ځان
د عزت لپاره قرباني كړې ،د كاذب حيثيت او اعتبار
گټلو لپاره د بل حيثيت ترپښو الندي كړې او يا په دې
حالت كي وې چي د ځان په اړه له هر چا داسي قضاوت
غواړې چي پيمانه تر ژۍ ډكه كړي او په هغو صفتونو مو
وستايي چي په تاسو كي نشته ،لكه چي قرآن فرمايي:
…   




….

آل عمران188:
 ...او دا خوښوي چي په هغه څه وستايل شي چي نه ئې دي
كړي...
په ټولو هغو مواردو كي چي ما تراوسه په كي تحقيق
كړى د هغو كسانو رأيه مي د پورتني مورد په څېر ضعيفه
او كمزورې موندلې چي د آيت په الفاظو كي تصرف كوي،
كله څه زائد گڼي ،كله ئې مقدر او محذوف شمېري او كله
ئې په اصلي معنى نه اخلي او غير اصلي معنى ئې غوره
كوي.
 :3-4د دې بيمارۍ جرړي له هغه اعتقاده خړوبه كېږي چي
دوى ئې د آخرت او مكافات او مجازات په اړه لري ،په
آخرت او مكافات او مجازات نه باور دوى په دې بيمارۍ
اخته كړي ،په دې باور نلري چي د هللا په وړاندي به
ودرېږي او له الهي محاسبې سره به مخامخ كېږي ،دغه
كافرانه انگېرنه د دې المل شوې چي په خپلو قضاوتونو
كي بې باكه وي او دا گمان وكړي چي د نورو په اړه د
دوى هر قضاوت به ځاى نيسي ،خلك به ئې مني او داسي
څوك نشته چي د دوى د دروغجنو او ظالمانه قضاوتونو او
افتراءاتو حقيقت بربنډ كړي.
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 بې شكه چي ليك پاڼه د بدكارو، داسي نه ده، نه-3
 او څه په دې خبر كړې چي څه دئ دا-8 .وي سجين كي
 واى په دې ورځ په-11 . يو ليكل شوى كتاب-2 سجين؟
 آ چي دروغجنه ئې گڼله د سزا-11 .دروغ گڼونكو
 مگر هر تېرى كوونكى، او نه ئې گڼي دروغ-12 .ورځ
، چي كله ولوستى شي آيتونه مو ورباندي-16 .گنهگار
 بلكي، داسي نه ده، نه-14 !! قصې د مخكنيو:وايي
. د دوى الس ته راوړنو،زنگ وهلى دئ د دوى پر زړونو
 بې شكه په دې ورځ به محجوب، داسي نه ده، نه-11
 بيا به وي ننوتونكي په جحيم-13 .وي له خپل رب
 دا همغه څه دئ چي دروغ: بيا به وويل شي-13 .كي
.به مو گڼلو
 – په دې آيت كي مطففين د فاجر او بدكار په صيغه3
ياد شوي او ښيي چي د تطفيف عمل د هغه چا كار دئ چي د
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بدكارۍ او فجور له كبله د حقارت احساس كوي او د نورو
په عزت او حيثيت په تېري سره او د دوى له ښېگڼو او
وړتياوو د انكار له الري غواړي دا د حقارت احساس ختم
او خپل كمښت جبران كړي ،په حقيقت كي د نورو په شخصيت
تېرى د هغه چا كار دئ چي سپك او بې شخصيته وي ،باعزت
او با شخصيت خلك نه دې ته څه ضرورت احساسوي چي نور
ئې ستاينه وكړي او نه د نورو په وړاندي د حقارت او
ټيټوالي احساس كوي تر څو د دوى پر عزت او حيثيت د
تېري له الري خپل حيثيت اوچت كړي او په ټولني كي كاذب
وجاهت ترالسه كړي .د دغو بدكارو مطففينو د كړنو دوسيه
زندان ته تللې او په هغه كتاب كي درج شوې چي د زندان
په دفتر كي پروت وي او د زندانيانو نومونه او د دوى
د جرمونو كوائف په كي ليكل شوي وي.
 :16-11له 11تر  16آيتونو كي د دې ډلي څو نور كركجن
خصلتونه په گوته شوي:
الف :دوى دروغجن دي ،د نورو په اړه په خپلو
دروغجنو قضاوتونو سره د تطفيف جرم او گناه كوي.
ب :نه يوازي د نورو په باب دروغ وايي ،افتراء كوي
او په عزت او حيثيت ئې تېرى كوي ،بلكي (يوم الدين)
هم تكذيبوي او دروغ ئې گڼي.
ج( :تعدي :تېرى) او (اثم :گناه) دوى هغه ځاى ته
رسولي چي (يوم الدين :د سزا ورځ) دروغ وگڼي ،يعني
دوى په دې وجه له آخرت او د عملونو له مكافات او
مجازات انكار نه كوي چي كافي ،قانع كوونكي او معقول
دالئل ورته نه لري ،بلكي وجه ئې دوه نوري خبري دي:
يوه ئې دا چي دوى په خپل حق او حد قانع نه دي ،مخكي
ئې د بل په حق تېرى كړى او په راتلونكي كي هم د تېري
اراده لري او بله ئې دا چي په گناهونو لړلي دي ،تر
دې د مخه ئې هم گناهونه كړي او له دې وروسته هم د
گناه اراده لري ،دغه (تېرى) او (گناه) له آخرت د دوى
د انكار المل دئ.
د دې آيت په وړاندي چي وايي فقط (معتد) او (اثيم)
له آخرت او الهي محاسبې انكار كوي ،بايد لږ توقف
وكړو او وگورو چي دا څنگه او ولي يوازي تېرى كوونكى
او گناهگار له الهي محاسبې انكار كوي؟!! څنگه تېرى
او گناه انسان هغه ځاى ته رسوي چي د مكافات او
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مجازات حقيقت ونه مني او آخرت دروغ وگڼي؟!! له دې
آيت معلومېږي چي د تېري كوونكي او گناهگار انسان
لپاره په آخرت نه باور او له الهي محاسبې انكار،
ذهني محرك لري نه عقلي دليل ،هغه له داسي ستونزي سره
مخامخ دئ چي بايد ځان ته دا خبره تلقين كړي چي نه
آخرت شته ،نه حساب او كتاب او نه مكافات او مجازات،
دى قيامت د ځان لپاره يوه خطرناكه پېښه گڼي ،چي
عواقب او پايلي به ئې ده ته ډېري دردناكي وي ،په
آخرت د باور تصور ئې سخت ځوروي ،ناچار بايد په
دروغجنو تلقينونو سره له دې اضطراب او پرېشانۍ ځان
ً په اغفالوونكو او غولوونكو
وژغوري ،انسان عادتا
تلقينونو سره محتمل خطر نفي كوي او په دې سره ځان له
ذهني اضطراب او پرېشانۍ ژغوري.
د :دا كسان نه يوازي له خلكو سره په خپل چلن كي
مطفف دي ،بلكي له څرگندو الهي آيتونو سره په معامله
كي هم مطفف دي ،دا دئ گورئ چي الهي آيتونه
اساطيراالولين گڼي ،په څو معنىوو:
 – 1دا د آخرت آخرت خبري مو ډېري اورېدلې ،ډېرو دا
خبره كړې چي قيامت راتلونكى دئ ،بېرته به راژوندي
كېږئ او د خپلو عملونو سزا به گورئ ،خو تر اوسه نه
قيامت راغى او نه د دوى وعد او وعيد ترسره شو.
 -2قرآن ئې د تېرو قومونو د قصو مجموعه گڼلى ،يوه
تاريخي كتاب ته ورته!! دا يوازي دوى نه دي چي د هللا
الرښود كتاب ته ئې اساطيراالولين ويلي ،مخكنيو امتونو
هم له الهي كتابونو سره دغه معامله كړې ،دا دئ وگورئ
له تورات او انجيل سره هغو خلكو څه معامله وكړه چي
په همدې كتابونو د ايمان دعوى كوي ،راشئ بايبل وگورئ
چي د مسخره قصو مجموعه ترې جوړه شوې ،داسي مسخره قصې
چي هر هوښيار او عاقل انسان ته خندا پرې ورځي ،انسان
د هغه چا عقل او شعور ته حيرانېږي چي دا له مسخره
قصو ډك كتاب د هللا تعالى له لوري په پيغمبرانو نازل
خلكو
هغو
ډېرو
هم
قرآن
له
گڼي،
كتاب
شوى
اساطيراالولين جوړ كړى چي د ايمان دعوى كوي ،څوك چي د
قرآن بحثونه ،وعد او وعيد ئې په هغي زمانې پوري
محدودوي چي دا كتاب په كي نازل شوى او گمان كوي چي
په قرآن كي دا له مؤمنانو سره د الهي تأييد او نصرت
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وعدې ،د هجرت او جهاد احكام ،د بري او فتح زېري ،د
دښمن د حتمي ماتي او د مؤمنانو د حتمي بريا او برالسي
وړاندويني ،ټولي په همغي زمانې پوري مربوط گڼي ،د
موسى عليه السالم او فرعون او نورو تاريخي څېرو او د
دوى د زمانې د پېښو په اړه د قرآن بحثونه تاريخي
بحثونه گڼي ،نه د الهي ثابتو سننو لپاره تاريخي
بېلگي ،په حقيقت كي دغو هم له قرآن اساطيراالولين جوړ
كړى ،قرآن دا څېرې او په دوى پوري اړوند قصې د
تاريخي بېلگو په څېر وړاندي كوي ،رسول هللا ﹽ ابوجهل د
خپل امت فرعون گڼي:
عن ابن مسعود ...قال فلما وقف عليه صلى هللا عليه وسلم
قال هذا فرعون هذه األمة .رواه الطبراني
له ابن مسعود روايت دئ چي وئې ويل :كله چي پيغمبر
صلى هللا عليه وسلم د ده د جسد خوا ته ودرېدو نو وئې
ويل :دى د دې امت فرعون وو.
هو! هره زمانه ځان ته فرعون لري او په مقابل كي ئې
يو موسى ،د رسول هللا ﹽ د امت فرعون ابوجهل وو .يعنى
فرعون يوه تاريخي څېره نه بلكي يوه تاريخي بېلگه ده،
د ظلم ،استبداد ،اختناق ،فساد او كفر بېلگه ،د تاريخ
فرعون مړ شوى خو د قرآن فرعون په هره زمانه كي شته،
نن هم شته او سبا به هم وي ،د كلي په كچه هم ،د
هېواد په كچه هم او د ټولي نړۍ په كچه هم ،پرون
بريژنف يو فرعون وو او نن جورج بش يو فرعون دئ .عمر
رضي هللا عنه ته اطالع وركړى شوه چي فالني د پخو خښتو دوه
منزله كور جوړ كړى ،وئې ويل :گمان مي نه كاوو چي د
محمد عليه السالم په امت كي به هم كوم فرعون راپيدا
شي ،هماغه چي هامان ته ئې وويل :د پخو خښتو قصر راته
جوړ كړه!! گورئ چي صحابه وو فرعون يوه تاريخي څېره
نه بلكي يوه تاريخي بېلگه گڼله ،د دوى په اند د قرآن
په قصو كي د قرآن مفاهيمو ته عيني تجسم وركړى شوى،
الهي سنن په كي تمثيل شوي ،عقائدو ته ترسترگو
كېدونكي هيكلونه وركړى شوي ،د هري قصې په ترڅ كي يوه
مفهوم ته ژوندى او عملي مثال وړاندي شوى ،ترڅو ښه
څرگند شي او هرچا ته پرې پوهېدل آسان شي .قرآن د دې
لپاره چي خپل مخاطب په دې ښه پوه كړي چي د حق او
باطل ترمنځ نزاع او د ظالم او مظلوم ترمنځ جگړه يو
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دائمي سنت دئ ،دا جگړه پرون وه ،نن شته او سبا به
وي ،خو تل به ئې نتيجه د حق غلبه او د باطل زوال او
د حقپالو بريا او د باطلپالو ماته وي ،خو دا مطلب او
ټول جوانب ئې خپلو مخاطبينو ته د فرعون او موسى عليه
السالم د قصې په ترڅ كي مجسم كوي.
 -14د دغو مطففينو د ضمير صفحه لړلې او زنگو وهلې
ده ،فجور ،كذب ،اعتداء ،اثم او نورو بدو عملونو او
گناهونو د دوى پر زړه او دماغ داسي توره او پرېړه
پرده غوړولې چي د دوى ټول معيارونه ئې وربدل كړي ،د
دوى قضاوتونه ئې تر خپل اغېز الندي نيولي او د دوى
كار ئې هغه ځاى ته رسولى چي د هللا تعالى څرگند آيتونه
اساطيراالولين وگڼي ،څوك چي د هللا له آيتونو سره دا
معامله كوي ،هغه ته دا ډېره عادي خبره ده چي قيامت
دروغ وگڼي ،د خلكو له ښېگڼو او وړتياوو سترگي پټي
كړي او په خپلو قضاوتونو كي د تطفيف مرتكب شي.
 -11دوى به د قيامت په ورځ ،هغه وخت چي د محاسبې
لپاره حاضر كړى شي او د هللا تعالى په وړاندي ودرېږي،
محجوب وي ،يا په دې معنى چي سترگي به ئې له شرمه
ټيټي اچولې وي ،پورته به نه شي كتى ،له دې ناولي مخ،
تور زړه ،لړلي وجدان ،د ننگينو عملونو پېټى پر اوږو
او زنگ وهلي زړه سره به څنگه جرأت كوي چي هللا تعالى ته
بر وگوري؟! په محكمو كي به مو مجرمان ليدلي وي چي د
قاضي په وړاندي څنگه والړ وي؟ سر ټيټ ،غاړه كږه،
سترگي د زمكي په لور ،د پورته كتو جرأت نه كوي او د
قاضي په لور د سترگو له اړولو ډډه كوي!! او يا په دې
معنى چي عملپاڼه به ئې له شا په كيڼ الس كي وركړى شي
او يا په دې معنى چي په دنيا كي د دوى پر زړونو زنگ
وو ،پر سترگو ئې پردې ،د قيامت په ورځ به دا پرده د
دوى او هللا تر منځ حجاب شي.
 -13 -13د دوى لپاره مناسب ځاى جحيم دئ ،خپل گناهونه
به ئې دې ځاى ته رسوي او هلته به ورته ويل كېږي :دا
دئ همغه چي دروغ مو گڼلو ،تاسو د عملونو په مجازات
باور نه كولو ،دا ئې ستاسو د عملو سزا ،تاسو دوزخ نه
مانو ،دا ئې تاسو او دا ئې دوزخ ،تاسو له الهي
محاسبې انكار كولو ،دا ئې ستاسو عملپاڼي!!
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 -18نه ،داسي نه ده ،بې شكه عمل پاڼه د نېكانو به
په لوړو لوړو كي وي -12 .او څه يې ته پوه كړى چي
څه دي دا لوړ لوړ؟  -21ليكلى يو كتاب -21 .تماشا
به ئې كوي مقربين -22 .بې شكه چي ابرار به وي
نعيم كي -26 .پر تختونو باندي ناست به تماشا كړي.
 -24په څېرو كي به ئې مومې تازه والى د نعيم-21 .
مهر به
خړوبېږي په خالصو
سرمهر شوو شرابونوُ -23 .
ُ
ئې مشك وي ،نو په دې كي دي سيالي وكړي سياالن-23 .
او له تسنيم ئې گډونه -28 .آ چينه چي ئې په خوا
كي څښل مقربين كا.
 -18دا بد عمله مطففين دي پوه شي چي په خپلو ناروا
قضاوتونو سره نه د نېكانو او ابرارو ښېگڼي او
وړتياوي اغېزمني كولى شي او نه ئې مقام او منزلت
راټيټولى شي ،د دوى عملپاڼه تر لوړ نه لوړ ځاى ته
رسېدلې او د دوى مقام ئې دومره لوړ كړى چي نه د چا
الس وررسي او نه تغيير او بدلون په كي راوستى شي،
تاسو نه شئ كولى په خپلو ناروا تبليغاتو سره د دوى
لوړ مقام او مرتبه راټيټه كړئ.
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 :21-12پوهيږې دا (عليين) چي د ابرارو عملپاڼه په كي
ساتل كېږي ،څه دئ؟ دا هغه ليكل شوى كتاب دئ چي د هللا
تعالى د دربار مقربين به ئې په تماشا بوخت وي ،هر يو
غواړي تر بله ئې مخكي وگوري ،د نېكانو عملپاڼه په
لوړ كتاب كي درج شوې او د هللا په وړاندي مقربين ئې
شاهد او ناظر ،نو ووايه :په دې صورت كي به ستا پوچ
تبليغات څه تأثير پرې وكړي؟
فرشتې د نېكانو عملپاڼي په سرعت او تلوار پورته
وړي ،چي كله د عرش خوا ته مقربي فرشتې دا عملپاڼي او
په هغه كي د انسان نېك عملونه وگوري له دې كبله
حيراني شي چي انسان څنگه له ټولو هغو غرائزو او
محركاتو سره چي دى د عصيان ،گناه او بدي لور ته هڅوي
او په داسي حال كي چي شيطان په هرگام كي ورته كمين
نيولى او هره شېبه ئې وسوسه كوي ،خو هغه له گناه او
عصيان ځان ساتلى ،هللا ئې غوره كړى ،نه د شيطان د وسوسو
تر اغېز الندي راغلى او نه خپل هوى او هوس ته تسليم
شوى ،روژه ئې نيولې ،لمونځ ئې كړى ،خپل مال ئې د هللا
لپاره وقف كړى ،خپل ځان ئې د هللا په الر كي قرباني كړى،
دې ته به حيراني شي او دا پاڼي به په خپلو كي يوه بل
ته ښيي.
 :24-22كوم نېك بندگان چي په دنيا كي له فقر او
مسكنت سره مخامخ وو او يا ئې د دنيا مال او متاع ته
ډېره اعتناء نه درلوده ،خپلي شتمنۍ ئې د هللا په الر كي
وقفولې او په لږ څه به ئې قناعت كاوو او په همدې سبب
به فاجرو او بدكارو مطففينو ملنډي پرې وهلې او د دوى
حالت به ئې د خندا او تأسف وړ گاڼو ،نن به هغوى له
نعمتونو ډكو جنتونو كي وي ،په لوړو شاهانه تختونو
ناست ،راز راز نعمتونو به احاطه كړي وي او په څېرو
كي به ئې د نعمتونو نښي راڅرگندي وي.
 -21څښاك ئې له داسي شرابو چي سر به ئې مهر وي ،له
دوى مخكي به ئې نه چا خوند څكلى وي او نه به ئې
شونډي پرې لگېدلې وي ،هلته به د انسان دې تمايل ته
هم ځواب ويل كېږي چي غواړي له ده مخكي څوك د ده په
جام او پيالې خوله كښېنږدي ،هلته به نه يوازي د
جنتيانو د څښاك د لوښو او جامونو سرونه بند وي بلكي
د پاسه به مهر هم پرې وهل شوى وي.
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 -23خو مهر او الك به ئې د مشكو عطر وي ،نه عادي الك.
دا هغه څه دي چي انسان ته ښايي له نورو سره په كي
سيالي او رقابت وكړي ،نه د دنيا كاذب وجاهتونه او بې
پايښته او بې ارزښته مال متاع ئې ،ولي د جنت د دغو
سترو سترو نعمتونو د الس ته راوړو لپاره په خپلو كي
سيالي نه كوئ.
 :28-23دلته ځيني مفسرين (بها) د (منها) يا (عنها)
په معنى نيسي او آيت داسي ترجمه كوي ،مقربين به د دې
چينې اوبه څښي ،خو موږ د هغو درنو مفسرينو رأيه
مضبوطه گڼو چي الفاظ په خپله اصلي معنى كي رااخلي او
دلته وايي :د ابرارو په رحيق مختوم كي به د دې چينې
يوه برخه ورگډوي خو مقربين به د دغي لوړي چينې خوا
كي خپل خاص څښاك څښي ،تسنيم لوړ او اوچت ځاى ته
وايي ،دا چينه به په يوه لوړ ځاى كي وي او اوبه به
ئې له همغه لوړ ځايه الندي راپرېوځي ،هغه څه چي انسان
ته ډېر جالب او ښايسته برېښي او خوند ترې اخلي ،دا
هم يو انساني تمايل دئ چي له لوړو لوړو ځايونو د
اوبو د راپرېوتو له منظرې خوند اخلي ،په جنت كي به د
ده دا تمايل هم اشباع او دا تنده به ئې هم خړوبه شي.
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 -22بې شكه هغو خلكو چي ئې كړي وو جرمونه ،خندل
به ئې پر هغو چي ايمان ئې وو راوړى!  -61چي خوا
ته به ئې تېرشول ،سترگك به ئې وهلو په خپل منځ
كي -61 .او چي كله به خپل اهل او كهول ته گرځېدل،
په خندا به گرځېدل -62 .او چي كله به ئې وليدل،
ويل به ئې :دا دوى خو بې له شكه دي الروركي-66 .
حال دا چي پردوى نه وو لېږل شوي څاركوونكي-64 .
نو نن به پر كفارو باندي خاندي هغه خلك چي ايمان
ئې وو راوړى -61 .پر تختونو باندي ناست به تماشا
كړي -63 .آيا وركړى شو كفارو ته ثواب د هغه څه چي
دوى كولو؟
 -22دا آيت په ډېر صراحت سره ښيي چي په لومړي آيت كي
له (تطفيف) مراد همدغه تمسخر او ملنډي دي .په
گناهونو كي غرق مطففينو به پر نېكانو او ابرارو
ملنډي وهلې ،دوى به ئې سفيه ،حقير ،سپك او ضعيف گڼل
او د هر ظلم او تېري وړ به ئې بلل.
 -61چي كله به د مؤمنانو په څنگ كي تېرېدل ،نو يوه
به بل ته د استهزاء او تمسخر لپاره سترگك واهو ،له
دې او مخكنيو آيتونو په ډېره آسانۍ معلومولى شو چي
دا مباركه سوره بايد په داسي شرائطو كي نازله شوې وي
چي:
الف :مسلمانان له هغي مرحلې تېر شوي چي خپل ايمان
به ئې پټاوو او اوس په داسي شرائطو كي دي چي خپل
ايمان ئې څرگند كړى او كافران ئې ښه پېژني.
ب :كافرانو يوازي په تمسخر ،استهزاء او ملنډو بسنه
كوله او د دوى په تعذيب ،وهلو ټكولو ئې الس نه وو
پوري كړى.
دا ځانگړتياوي د مكي دور له خاصي مرحلې پرته په
نورو مراحلو كي نه شو موندلى او دا د هماغه ابتدائي
مرحلې وروستى پړاو دئ چي مسلمانان د يوه نوي دين د
پلويانو په څېر راڅرگند شول .په دې كي د هيڅ شك مجال
نه پاته كېږي چي دا سوره به په همدغي مرحلې كي نازله
شوې وي .د قرآن د سورتونو يوه ستره ځانگړتيا دا ده
چي له محتوى ئې هم شأن نزول معلومېدى شي او هم د
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كالم سره همدا
ځينو درنو او
گڼلې .مگر په
مؤمنانو باندي

نزول مرحله ،او له يوه بليغ او بشپړ
ښايي .انسان ډېر تعجب كوي چي څنگه
نومياليو مفسرينو دا د مدني دور سوره
مدينه كي چا دا جرأت كولى شو چي په
ملنډي ووهي؟!!!
 -61د مؤمنانو له توهين او تحقير وروسته او پس له
هغه چي پر دوى به ئې ډېري ملنډي وهلې وې ،خپلي كورنۍ
ته به په داسي حال كي راوگرځېدل چي په جگ غږ به ئې
خندل ،په خپلو كړو به ئې د خپلي كورنۍ په وړاندي فخر
كاوو او دا به ئې له خپل پلرني دين او مذهب دفاع او
د نيكونو په ميراث او پاته شونو د غيرت كولو نښه
گڼله!!
 -62د مؤمنانو په خوا كي به په ډېر غرور او تكبر
تېرېدل او دوى به ئې بې الري او الروركي گڼل او يوه بل
ته به ئې ويل :دغو بې عقلو الر وركه كړې ،د خپل پالر
نيكه دين ئې پرېښى ،دنيا ته ئې شا كړې ،د پوچ او
مبهمو اهدافو لپاره خپل هر څه له السه وركوي ،د هيڅ
لپاره خپل ژوند په خطر كي اچوي ،له دې ټول ضعف او
كمزورۍ سره سره گمان كوي چي پر خپلو ځواكمنو او
زورورو دښمنانو به برالسي شي او خداى به ئې مرسته
وكړي!! عجيبه ناپوهي او سفاهت!! گورئ چي د كافرانو
او بد ضميرو مجرمينو په اند دا ناپوهي او سفاهت دئ
چي څوك د لوړو لوړو او سپېڅلو اهدافو لپاره خپلي
آرامتيا او سوكالي ته له پامه پرته عمل وكړي او خپل
شته د هللا په الر كي او سپېڅلو اهدافو ته د رسېدو په الر
كي قرباني كړي.
 -66مگر دوى ته چا د مؤمنانو د څارني او د هغوى پر
كړنو د مراقبت دنده سپارلې؟!! آيا د دوى وظيفه دا ده
چي د نورو د عملونو څارنه وكړي او د هغه په اړه
قضاوت وكړي؟! چا ورته ويلي چي مؤمنان تر مراقبت الندي
ونيسئ او څارنه ئې كوئ ،چي داسي ورپسې دي او د دوى
په اړه تبليغات كوي؟! له دغو مؤمنانو څه تاوان دوى
ته رسېدلى چي يوه شېبه ئې آرام نه پرېږدي ،ملنډي پرې
وهي او بې الري ئې گڼي؟!!
 :61-64نن او له هغه وروسته چي دا كافر او مغرور
بدكاران به د خپل انتظار خالف ،مؤمنان په جنت كي
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گوري ،پر شاهانه لوړو لوړو تختونو ناست او ځان به د
دوزخ په تل كي او د هر چا د كړنو ماهيت او پايلي
راڅرگندي شوې ،نو مؤمنان به د هغو كافرانو دردناكه
وضع د خندا وړ گڼي چي په دنيا كي ئې ځان په حقه
گاڼو ،له خپلي وضعي راضي وو او په هغې ئې فخر كاوو
او غوره پايلو ته ئې منتظر وو ،نن به د مؤمنانو پر
شونډو د فتحي او بريا موسكا وي او د دښمنانو د
رسوايۍ تماشا به كوي.
 -63آيا كافرانو د خپلو عملونو ثواب ترالسه كړ؟!!
دلته د (ثواب) كلمه يوه ډېره ظريفه او لطيفه توجيه
لري او هغه دا چي :ثواب هغي بدلې او جزاء ته وايي چي
د ښه عمل په مقابل كي وركول كېږي ،كافرانو له ټولو
هغو نارواوو او تېري او تجاوز د ښې بدلې او ثواب طمع
درلوده چي د مؤمنانو په حق كي ئې كول ،كه ئې هغوى
ځورول ،كه ئې ملنډي پرې وهلې ،كه ئې د دوى پر مال،
ځان او عزت تېرى كاوو ،ټول ئې د ثواب كارونه گڼل،
ځان ئې په حقه ،خپل مذهب ئې سم ،له خپلو كړنو ئې په
دنيا او آخرت كي د ښو پايلو طمع درلوده ،نو آيا دا
ثواب ئې ترالسه كړ؟ آيا هغه په زړه پوري نتائج ورپه
برخه شول؟! (جهنم) ،همغه (ثواب) چي دوى ته ئې انتظار
كاوو!!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االنشقاق
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم االنشقاق (شلېدا) دئ چي له
لومړي آيت اخيستل شوى ،دا د سورې نوم دئ نه د سورې د
مضامينو لپاره عنوان 21 ،آيتونه لري ،د مكي دور په
لومړيو كي نازله شوې .آيتونه ئې لنډ لنډ ،له شپږم او
پنځه ويشتم آيت پرته د ټولو اوږدوالى او د غږونو
شمېر سره ورته دئ ،خو شپږم او پنځه ويشتم آيتونه هم
د څو داسي غږونو مجموعې دي چي د نورو آيتونو په څېر
دي .تر پنځم آيت فواصل انشقت ته ورته هموزنه صيغې
دي ،شپږم او اوم آيت د (ملقيه) او (يمينه) په دوو
هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي ،كه لسم او يولسم آيت يو
ځاى ولوستى شي نو له اتم تر پنځلسم پوري فواصل يسيرا
ته ورته هموزنه صيغې دي ،كه څه هم څوارلسم آيت د
َ په صيغه ختم شوى خو كه د قرائت په دوران كي
يحور
توقف ونكړو غږ ئې يسيرا ته ورته كېږي ،له شپاړسم تر
نولسم پوري وزن د شفق او وسق په څېر دئ او كه  24او
 21آيت يو ځاى قرائت شي نو د پاى د آيتونو وزن د
يسجدون په څېر دئ.
د سورې په پيل كي د آسمان شق شق كېدا ته چي د
قيامت له لومړيو نښو ده اشاره شوې ،بيا د زمكي
اوارېدا او له خپلي سينې د هر څه بهر راايستو او
تشېدا ئې ،د انسانانو بيا راژوندي كېدا ،د هللا تعالى
په لوري د دوى تگ او د عملپاڼو د وركړى صحنې انځور
شوې ،داسي چي يوې خوا ته كافران گورې چي پاڼي ئې په
كيڼ الس كي تر شا وركول كېږي او بلي خوا ته مؤمنان چي
پاڼي ئې په ښي الس كي وركړى شوې ،يو په خپلي عملپاڼي
خوښ دئ او د خپلي كورنۍ غړو ته خوشحال او له موسكا
سره راگرځي او بل ئې دومره پرېشانه چي د مرگ هيله به
كوي .ورپسې د دې ادعاء د اثبات لپاره ډېر مضبوط او
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قوي دالئل وړاندي شوي چي قيامت هرومرو راتلونكى دئ او
مرگ د ژوند پاى نه دئ .او بيا له قيامت منكر انسان
ته په ډېري حيرتناكي لهجې دا پوښتنه راجع شوې چي
څنگه او ولي له دغو ټولو دالئلو سره سره ايمان نه
راوړي او د با عظمت قرآن قوي استدالل ته سر نه
ټيټوي!! او په پاى كي وايي چي دا منكرين له دې كبله
له قيامت انكار نه كوي چي عقلي دالئل ئې مخي ته نه دي
ً او په حقيقت ئې له پوهېدو وروسته
راغلي ،بلكي عمدا
انكار كوي او درواغو ته په پناه وړو سره هغه
تكذيبوي ،د دوى بد عملونه ئې دغه دروغو ته اړ كوي.

  







   
    



  
 -1كله چي آسمان ټوټې ټوټې شي -2 .او خپل رب ته
به غوږ شي او همدغه ورته ښايي -6 .اوكله چي خوره
كړى شي دا زمكه -4 .او راواچوي هر څه چي وي په دې
كي او خالي شي -1 .او خپل رب ته به غوږ شي او
همدغه ورته ښايي.
 :2-1دغه آسمان چي نن زموږ د كور د چت په څېر دئ او
ټول هغه ستوري چي په خپلي غېږ كي ئې نيولي او په
خپلو كي ئې له تصادم او ټكر مخنيوى كوي ،د قيامت په
رارسېدو سره به شق شق او ټوټې ټوټې شي او ستوري به
ئې خواره واره ،لكه څنگه چي نن د هللا په وړاندي منقاد
او تسليم دئ او د الهى اوامرو اطاعت كوي او په كامل
انقياد سره ،د هغو ضوابطو او سننو مطابق خپله دنده
ترسره كوي چي هللا تعالى وضع كړي ،د قيامت په ورځ به هم
د هللا تعالى حكم ته غاړه كېږدي او ټوټې ټوټې به شي ،له
ده سره همدا ښايي.
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 :1-6زمكه به خوره او اواره كړى شي ،په دوه معنى وو:
الف :د زمكي دا اوسنۍ لوړي ژوري او دا جگ جگ غرونه
چي يوه سيمه ئې له بلي جال كړې او د خلكو تر منځ حائل
شوي ،دا به له منځه والړ شي او زمكه به په پراخ او
اوار ميدان بدله شي.
ب :زمكه به تر اوسنۍ كچي زياته پراخه شي او په
داسي پراخي زمكي به بدله شي چي په خپلي غېږ كي ټولو
هغو انسانانو ته ځاى وركړى شي چي د انسان له پيدايښت
د قيامت تر ورځي پيدا شوي.
قرآن وايي چي د زمكي او آسمان د اوسني نظام له
متالشي كېدو وروسته به نوى آسمان او نوې زمكه پيدا
كړى شي ،په نوي نظام كي به له يوې خوا زمكه اواره وي
او له بلي خوا تر اوسنۍ كچي ډېره پراخه ،راشئ د دې
مطلب په وړاندي هم لږ توقف وكړو او وگورو چي نننى
علم او ساينس په دې اړه څه وايي؟ آيا له اوسني مقدار
د زمكي د مزيد پراخېدو امكان ردوي او كه ئې
تأييدوي؟!! محققين او د ژور نظر خاوند څېړونكي دې
حقيقت ته په پام سره چي كائنات په مسلسل او پرله پسې
توگه پراخېږي ،دې نتيجې ته رسېدلي چي كه موږ هر
څومره شا ته نظر وكړو او څو مليونه كاله مخكي د
كائنات حجم معلوم كړو نو دا به راته جوته شي چي هر
څومره شا ته درومو د كائنات پرخوالى او حجم ووړ
مومو ،په دې شا ته تگ كي به سلهاوو او زرهاوو مليونه
ُرې په اندازه او تر
كاله مخكي ټول كائنات د يوې وړې ك
هغه مخكي د فټبال د يوه توپ په اندازه او له هغي
ستري چاودني څو ثانيې وړاندي به ئې د يوې مڼې په
اندازه ومومو چي د دې عالم د تكوين او جوړېدو په سر
كي شوې .دا عالم له هغي شېبې تر اوسه او تر پايه به
په مسلسل او پرله پسې توگه پراخېږي ،دوى له خپلو
ژورو او پراخو څېړنو وروسته دې نتيجې ته رسېدلي چي
كه د اتم د زړه او هغو الكترونونو تر منځ چي په
چاپېر ئې راچورلي ،موجود واټن لږ زيات كړى شي ،نو
زموږ د زمكي حجم به له اوسني مقدار په مليونهاوو ځله
زيات شي او كه دا واټن لږ له اوسني مقداره راكم كړو
نو حجم به ئې د اوسني حجم مليونمه برخه شي.
قرآن په دې اړه فرمايي:
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الذاريات74 :
او آسمان مو په خپل الس جوړ كړ او موږ ئې پراخوونكي
يو.
هر با انصاف عالم او هر باشعور انسان به په دې
اعتراف وكړي چي دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز دئ،
دا هغه حقيقت دئ چي قرآن څوارلس پېړۍ مخكي ويلى او
انسان د شلمي پېړۍ په وروستيو كي پرې پوه شوى.
 -4د نوي نظام له راتلو وروسته به زموږ دا زمكه ( چي
له اوسني مقداره به ډېره پراخه شوې وي) ټول هغه څه
له خپلي سينې بهر راوباسي چي هللا تعالى ئې د راايستلو
امر ورته كوي او تشه به شي ،لكه څنگه چي نن خپل
پالونكي رب ته مطيع او منقاده ده ،خپلي دندي په بشپړ
انهماك سره سر ته رسوي ،په هغه باران سره چي له
آسمان ورېږي ،په خپلي سينې كي د ژوند زړي راويښوي،
وده وركوي ،په خپلي غېږ كي ئې پالي ،ښكلي او سمسور
بوټي او وني راټوكوي ،دانه او مېوه توليدوي ،زموږ
لپاره رزق او روزي برابروي ،موږ ته ئې په خپلي غېږ
كي ځاى راكړى ،هر څه ئې زموږ په خدمت كي ،موږ ته
مسخر او رام ،د قيامت په ورځ به د خپل رب حكم ته
غاړه كېږدي ،د انسانانو ټول هغه مړي به ژوندي بهر
راوباسي چي په خپلي سينې كي ئې تر خاورو الندي ساتلي،
له زمكي سره همدا ښايي او اوسنۍ وضع ئې په دې شهادت
وركوي چي همدا كار به كوي.
څوك چي بيا ژوندون محال گڼي او دا ورته گران برېښي
چي خاوري شوى انسان به بېرته راژوندى كېږي ،مگر دا
هره ورځ د بيا ژوندي كېدو صحنې په خپلو سترگو نه
گوري؟!! مگر دې ته ئې پام نه دئ چي دا زمكه تل هغه
مړه توكي بېرته ژوندي بهر راباسي چي ومري او تر
خاورو الندي شي؟ د دغو صحنو له ليدو سره سره څنگه او
په كوم دليل له آخرت او بيا ژوندون انكار كوي؟!!

  
   







416پلوشې
د قرآن
االنشقاق













   
   






   













 
 -3آى اې انسانه! بې شكه چي دا ته يې د خپل رب
په لور په هڅه هاندكوونكى ،نو مخامخېدونكى به ئې
وې -3 .نو هغه چي په ښي الس كي ئې وركړى شي ليك
پاڼه -8 .نو ژر به محاسبه شي په آساني محاسبې-2 .
او ورگرځي به خپل اهل ته خوشحاله -11 .او هغه چي
ليك پاڼه به ئې وركړى شي له شا -11 .نو ژر ده چي
مرگى به ځانته بولي -12 .او لمبو كي (د دوزخ) به
ننوځي -16 .دى خو خپل ټبركي وو خوشحاله -14 .ده
گمان كاوو چي وبه نگرځي هيڅكله!  -11هوكي ولي نه،
چي رب ئې وو د ده ليدونكى!
 - 3په دنيا كي ستا هڅه او هاند په حقيقت كي د هللا په
لوري ستا د حركت يوه هڅه ده ،هر گام چي مخكي ږدې او
هره لوړه ژوره چي په زحمت سره ترې اوړې ،په حقيقت كي
د هللا په لور درومې ،د هغه په وړاندي د ودرېدو لپاره
يو واټن پلى كوې ،د دې شاق او ستونزمن سفر په پاى
كي ،كه دي باور وي او كه نه ،كه وغواړې او كه نه،
خداى ته رسې او د هغه په وړاندي ودرېږې او ورسره
مخامخ كېږې.
 :2-3چا ته چي په دغه ورځ خپله عملپاڼه په ښي الس كي
وركړى شي ،محاسبه به ئې آسانه وي ،خوښ او سر لوړى به
خپلوانو ته راگرځي .دا آسانه حساب به څنگه وي؟ ابن
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عمر رضي هللا عنه ئې په يوه روايت كي توضيح كوي:
عن بن عمر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول «
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له ابن عمر رضي هللا عنه روايت دئ چي وايي :له رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مي واورېدل چي فرمايل ئې :د قيامت
په ورځ به يو مؤمن بنده خپل رب ته نږدې كړى شي ،حتى
چي هللا تعالى به خپل الس پرې واچوي او په خپلو گناهونو
به اعتراف ترې واخلي او ورته وبه وايي :آيا دا او دا
(گناه) دي پېژنې ،وبه وايي :هو؛ زما ربه ،پېژنم ئې،
هللا تعالى به وفرمايي :په دنيا كي مي پرده پرې واچوله
او دا دئ نن ئې درته بخښم ،نو د ښېگڼو پاڼه به ئې
وركړى شي.
په دې مبارك حديث كي د مخلص بنده په اړه د مهربان
رب پراخ عنايت او ستر لطف انځور شوى ،چي د محاسبې په
وخت كي به هغه خپلي خوا ته راوغواړي ،ښه به ئې ځان
ته نږدې كړي ،داسي به ئې ورنږدې كړي لكه څوك چي يو
گران دوست د دې لپاره خپل تخرگ ته ورنږدې كوي او خپل
الس پرې اچوي چي يوه پټه مهمه خبره ورته وكړي ،داسي
چي بل څوك ئې وانه وري ،هللا تعالى به په دغسي حالت كي
هغه ته خپل اشتباهات ورپه ياد كړي ،ټول به ورته
وبخښي ،هيڅوك به پوه نه شي چي د ده او رب تر منځ ئې
څه تېر شول ،عملپاڼه به ئې ورته وركړي خو يوازي
ښېگڼي به په كي درج وي او اشتباهات به ئې ترې حذف
شوي وي ،خوښ او په جگو سترگو به خپلوانو ته راوگرځي.
پيغمبر عليه السالم فرمايي :زما د امت له اوياوو
زرو سره به محاسبه نه كېږي:
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سپوږمۍ په څېر ځلېږي ،هيڅ حساب به ورسره نه كېږي.
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له عائشې رضي هللا عنها روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :له چا سره چي د قيامت په ورځ محاسبه
وشي نو عذاب به ئې په برخه شي ،ما ورته وويل :مگر هللا
تعالى نه دي فرمايلي چي ژر به آسانه محاسبه ورسره
وشي ،وئې فرمايل :دا محاسبه نه ده ،دا فقط (خپل
عملونه ئې) ورښودل دي ،له چا سره چي د حساب مناقشه
وشي عذاب به ئې په برخه شي
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له ابو هريره رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :ستاسو هيڅ يو به داسي نه وي چي خپل عمل ئې
وژغوري ،چا ورته وويل :يا رسول هللا حتى تا هم؟! وئې
فرمايل :حتى ما هم ،مگر دا چي هللا تعالى مي په خپل
رحمت كي ونغاړي ،خو ځان سم كړئ.
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هللا ان يجعلنى منهم فدعا له.
له ابوهريره رضي هللا عنه نه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :زما د امت اويا زره به له حساب
پرته جنت ته ننوځي ،عكاشه رضي هللا عنه وويل :يا رسول
هللا! دعاء راته وكړه چي زه له دغو وم ،پيغمبر عليه
السالم ورته دعاء وكړه.
 :11-11خو هغه څوك چي عملپاڼه به ئې له شا وركړى شي،
د مرگ تمنا او هيله به كوي ،وايي به كاش نه وى
راژوندى شوى ،كاش خاوري وى ،كاش مرگ مي په برخه شوى
وى او دا صحنه مي نه وى ليدلې ،دا به هغه څوك وي چي
له هللا تعالى سره د مخامخ كېدو وړتيا نلري ،مجرم،
خائن ،عاصي ،بدكار ،سركښ ،مشرك او له هللا تعالى او د
هغه له نعمتونو منكر دئ ،هللا تعالى هم نه غواړي د ده
ناولى مخ وگوري ،عملپاڼه به ئې له شا او په كيڼ الس

413
االنشقاق
د قرآن پلوشې

كي وركول كېږي.
 -12د دوزخ د سره اور لمبو ته به ننوځي.
 -16دا ځكه چي په دنيا كي ئې په بشپړه بې باكۍ او بې
پروايۍ كي غيرمسئوالنه ژوند كړى ،په گناه كي خوښ وو،
نه ئې له الهي محاسبې څه اندېښنه وه او نه د دوزخ له
اوره څه وېره.
 -14گمان ئې دا وو چي هر څه په همدې دنيوي ژوند كي
راخالصه كېږي ،نه د هللا لوري ته ورتگ شته او نه د آخرت
او حساب و كتاب ورځ.
 -11د ده د دې غلطي انگېرني خالف به خامخا د هللا په لور
ً به له الهي محاسبې سره مخامخ كېږي ،دا
درومي او حتما
ځكه چي هللا تعالى ئې د عملونو ناظر دئ ،موږ چي مخلوق
يو او زموږ هر استعداد الهي وديعه او امانت دئ ،چي
ً بدله وركوو،
كله مو د چا ښه او بد تر سترگو شي ،حتما
كه نور هيڅ نه وي ښه ئې ستايو او بدو ته ئې بد وايو،
غواړو د ده ښو ته ښه بدله وركړو او بدو ته ئې بده
سزا ،كه موږ دا كار كوو مگر هغه خداى چي بصير دئ او
َكه او استعداد هم ده راكړى ،هغه به
مل
موږ ته د قضاوت َ
د خپلو بندگانو د عملونو په اړه قضاوت نه كوي ،ځيني
به جنت او ځيني به دوزخ ته نه بيايي؟!!

   
   







 
 -13نو نه ،زما دي لوړه په شفق وي -13 .او په شپې
او څه چي ونيسي په غېږ كي -18 .او په سپوږمۍ چي
ً به له يوه پوړه؛ بل پوړ
كله بشپړه شي -12 .حتما
ته اوچت درومئ.
 :12-13د شپې او سپوږمۍ بېالبېل حالت د دې نښه ده چي
مرگ د ژوند پاى نه؛ بلكي د ابديت په لوري يو پړاو
دئ ،د دغه ادعاء د اثبات لپاره په دې آيتونو كي په
الندي شيانو لوړه شوې :په شفق :د آسمان د ژۍ هغه سره
گاره چي د لمر په لوېدو پسي راڅرگنده شي ،په شپه او
هغه څه چي په خپلي غېږ كي ئې نيسي او خپل تور وزر
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ورباندي غوړوي او په سپوږمۍ چي كله بشپړه شي.
د دغو دريو قسمونو ځواب او هغه مطلب چي په دغو
قسمونو سره ئې اثباتول په نظر كي دي ،دا دئ :تاسو به
ً له يوې پوړي بلي ته پورته كېږئ.
حتما
راشئ وگورو چي دا قسمونه له ځواب سره څه ارتباط
ً له يوه
لري او څنگه دا خبره ثابتوي چي انسان به حتما
حالت بل ته خوځېږي؟ دې پوښتنو ته د ځواب موندلو
لپاره بايد الندي خبري په نظر كي ولرو:
 د انسان د مرگ په اړه دوه انگېرني او تحليلونه
درلودى شو:
الف :مرگ د توقف او ركود حالت دئ ،په مرگ سره انسان
له خوځښت او حركت ودرېږي او كار ئې پاى ته رسي ،مرگ
د ده د ژوند او خوځښت وروستى پړاو دئ.
ب :مرگ يو مقطعي حالت دئ؛ د انسان د هغه مسلسل او
پاى نه منونكي خوځښت يو حالت چي انتهاء نه لري ،مرگ
له يوه حالت بل حالت ته يو حركت دئ ،مرگ د يوه
ژوندون پاى او د بل پيل دئ ،په مرگ سره د هغه چا په
لوري درومو چي دا ژوند ئې موږ ته راكړى.
څوك چي له بياژوندون انكار كوي هغه په دې باور وي
چي مرگ ركود او سكون دئ ،په مرگ سره ژوند پاى ته
رسېږي او حركت ئې په ټپه ودرېږي ،له هغه وروسته بله
مرحله او بل پړاو نشته ،په مرگ سره د انسان د بدلون
او له يوه حالت بل ته د خوځېدو سلسله ئې متوقف كېږي،
دوى په دې عقيده دي چي د انسان هغه ژوند چي له يوې
نطفې پيل شي ،وده وكړي ،د يوه ماشوم په څېر دنيا ته
راشي ،ځوانۍ ته ورسېږي ،زوړ شي ،زوال ئې پيل شي ،په
مرگ محكوم شي او په همدې مرگ سره ئې هر څه پاى ته
ورسېږي.
خو هللا تعالى دوى ته په ځواب كي فرمايي :داسي نه ده،
ً به له يوه حالت بل
نور پړاوونه هم په مخكي لرئ ،حتما
ته د تلو لړۍ دوام كوي ،له مرگ وروسته نور مراحل هم
په مخ كي لرئ ،له يوه پوړ به بل ته پورته كېږئ ،د بې
نهايت په لوري دوامدار او مستمر حركت كي به نور
مراحل هم پلي كړئ .د دغي ادعاء د اثبات لپاره په څو
مشهود او ملموس طبيعي شيانو استشهاد شوى:
 -1په شفق چي د ورځي پاى او د شپې پيل اعالنوي -2 .په
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شپه چي هر څه له سترگو پټوي -6 .په سپوږمۍ چي له
مختلفو پړاوونو تېره او بشپړه شي.
تاسو په دې نړۍ كي د مسلسل بدلون شاهد ياست ،گورئ
چي ورځ پاى ته ورسېږي ،د آسمان لمنه سره شي ،شفق
راڅرگند شي ،شپه راورسېږي ،خپل تور وزر په هرڅه
وغوړوي ،څو ساعته وروسته ختمه شي او خپل ځاى ورځ ته
پرېږدي ،آيا دا صحيح ده چي د هري شپې ورځي مرگ د هغه
دائمي پاى وگڼو او ووايو :بله شپه او ورځ به رانشي؟
سپوږمۍ گورو چي د مياشتي په پيل كي رابره شي ،وړه
وي ،په تدريج سره ستره شي ،مكمله شي خو بيا په تدريج
سره وړه شي ،داسي چي د مياشتي په پاى كي له سترگو
پټه شي .آيا دا سمه ده چي د سپوږمۍ له موقتي پټېدو
دا گمان وكړو چي بيا به طلوع نه كوي او راڅرگنده به
نه شي؟
د شپې ورځي تگ راتگ ،د سپوږمۍ طلوع او غروب او
سترېدل وړېدل ،پټېدل او څرگندېدل ئې دا ښيي چي دا
نړ ۍ د مسلسل او مستمر تحول او بدلون صحنه ده ،هر څه
له يوه حالت بل حالت ته درومي ،په هيڅ مقطع او هيڅ
نقطه كي توقف او سكون نه شئ موندى ،د بيا ژوندون
منكرين هسي او بې ځايه؛ مرگ ته د سكون او توقف او د
بدلون د پاى په سترگه گوري ،دا انگېرنه له هغه څه
سره ټكر او تصادم كوي چي د نړۍ له مشاهدې ئې ترالسه
كوو .د دې غلطي او بې بنسټي انگېرني د اثبات لپاره
هيڅ دليل ،د دې ټولي پراخي نړۍ له هيڅ گوټ نه شو
وړاندي كولى.
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 -21نو څه شوي په دوى چي ايمان نه راوړي؟  -21او
چي قرآن پرې ولوستى شي سجده نه كوي؟  -22بلكي
دروغ ئې گڼي هغه چي كافر شول -26 .او هللا خو ډېر ښه
پوه دئ په هر څه چي غونډوي ئې -24 .نو وركړه ورته
زيرى د دردناك عذاب -21 .مگر هغه چي ايمان ئې وي
راوړى او ښه ښه عملونه ئې وي كړي ،چي دوى ته به
وي اجر نه غوڅېدونكى.
 :21-21د دغو حقائقو له ليدو او د دغو مضبوطو دالئلو
له اورېدو سره سره څنگه ايمان نه راوړي ،څنگه پرې
كافر شوي؟!! ولي هللا ته له ورگرځېدو منكر دي او مرگ د
خپل سفر پاى گڼي؟!! ولي د قرآن د دومره قوي دالئلو په
وړاندي سر نه ټيټوي ،دا حقيقت نه مني او له لجاجته
الس نه اخلي؟!!
له يوې خوا دا عالم چي د هللا تعالى (مشهود كتاب) دئ،
هره پاڼه او هر توكى ئې په دې شهادت وركوي چي د
منكرينو دا عقيده باطله او سراسر غلطه ده چي مرگ د
ژوند پاى او د خپل سفر آخري منزل ئې گڼي او تلپاته
ركود او خمود ئې شمېري ،له بلي خوا قرآن دا د هللا
تعالى هغه مقروء كتاب چي د عالم هر څه ئې د مدعى
تأييد كوي او په حقانيت ئې شهادت وركوي ،دوى ته وايي
چي مرگ د دائمي ركود او توقف پيل نه دئ بلكي د نوي
سفر پيل دئ ،په مرگ سره د هللا په لوري درومئ ،سره له
دې ولي باور نه كوي ،د قرآن د عظمت په وړاندي سر نه
ټيټوي او هللا ته سجده نه كوي؟!!
يعني هم د دې خور او پراخ عالم هر څه څرگنده نښه
او آيت دئ چي انسان په دغه حقيقت باور ته رابلي او
هم د قرآن آيتونه موږ ته دا حقيقت ثابتوي او د ايمان
بلنه راكوي ،دا دواړه او په گډه ،هر سترگور انسان دې
ته رابلي چي هللا ته غاړه كېږدي او په آخرت باور وكړي.
دا مبارك آيت د قرآن جالل او عظمت بيانوي او موږ ته
وايي :د باعظمت قرآن ترڅنگ به په بې اعتنائي او بې
باكۍ نه تېرېږئ ،بلكي د دې عظيم الشأن كتاب د آيتونو
په اورېدو سره بايد د هغه رب په وړاندي سرونه ټيټ او
تندى پر زمكه كېږدئ چي دا لويه پېرزوينه ئې پر موږ
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كړې او دا كتاب ئې رالېږلى .د احنافو له نظره د قرآن
څوارلس آيتونه داسي دي چي په اورېدو او لوستو سره ئې
سجده راباندي واجبه كېږي او دا آيت يو له هغوى دئ.
څوك چي دا آيتونه تالوت كړي يا ئې واوري بايد د تالوت
سجده وكړي ،خو كه په يوه مجلس كي ئې څو څو ځله
واوري ،يا ئې د تدريس ،حفظ او تالوت په دوران كي په
يوه وخت كي څو ځلي تالوت كړي يا ئې واوري ،نو د ټولو
په پاى كي يوه سجده ورته كفايت كوي ،خو په بيا تكرار
سره نوې سجده الزمېږي ،كه له مجلس ووتې او په بيا
راتلو سره هغه آيت بيا تكرار شو بيا به د تالوت سجده
كوې( .امام شافعي رحمه هللا ئې څوارلس سنت سجدې ،امام
مالك رحمه هللا ئې  11او امام احمد ئې پنځلس گڼي.
 -22خبره داسي نه ده لكه چي د آخرت منكرين ئې وايي
او ادعاء كوي چي نه د كائنات او عالم څرگندو نښو
قانع كړي او نه د قرآن آيتونو دوى ته قناعت وركړى،
ً او
بلكي اصلي خبره دا ده چي دوى له دې حقيقت عمدا
ً انكار كوي ،زړه او دماغ ئې پرې قانع دي خو هوى
قصدا
او هوس ئې انكار او تكذيب ته اړ باسي.
 -26هللا تعالى ښه پوه دئ په هغه څه چي دوى ئې
راغونډوي ،او دا په څو معنى وو:
 ټول هغه افكار ،نظريات ،عزائم او د زړونو غوښتني
ئې چي دوى په خپلو سينو كي راغونډ كړي.
 د دوى د ټولو عملونو حاصل او نتائج چي دوى ترالسه
كړي.
 هغه مال او دولت ئې چي راغونډ كړى ئې دئ.
لومړۍ معنى په دې دليل تر نورو دقيقه او موزونه ده
چي له مخكنيو آيتونو سره ئې يووالى همدا غوښتنه كوي
او په گډه دا مطلب افاده كوي چي :له آخرت انكار
ً له دې حقيقت انكار كوي ،په داسي
ً او قصدا
كوونكي عمدا
حال كي چي زړه او دماغ ئې د هغه په حقانيت شهادت
وركوي ،د دوى په اړه دا قضاوت د هغه عليم او پوه ذات
له لوري دئ چي د دوى د سينو اسرار ترې پټ نه دي ،ښه
پوهېږي چي دوى په خپلو سينو كي څه راغونډ كړي.
 :21-24له آخرت دا انكار كوونكې ډله ،له خپل دې
دروغجن باور او له خپل هغه دريځ او كړنو چي له دې
باوره خړوبېږي ،د ښو پايلو او غوره نتائجو انتظار

431پلوشې
د قرآن
االنشقاق

لري ،گمان كوي چي تل به ښه زېرى پرې كېږي ،خو د دوى
د غلط انتظار خالف د دردناك عذاب زېرى وركړه.
انسان كله داسي شي چي له خپلو بدو كړنو او غلطي
تگالري هم د ښو پايلو انتظار كوي او پرې راضي وي ،لكه
چي قرآن فرمايي:
َ.
ِحُون
َر
ف
يه
ِما
حِز
ُل
ك
....
ْبٍ
َ
ُّ
لَ
دْ
ِمْ
بَ
المؤمنون33 :
 ....هره ډله په هغه څه خوښه وي چي ورسره دي.
دغي ډلي ته ووايه :ستاسو د توقع او انتظار خالف،
دردناك عذاب درته منتظر دئ ،له دې دردناك عذاب يوازي
هغه څوك ژغورل كېږي چي ايمان راوړي او نېك عملونه
وكړي ،چي په دې صورت كي به تلپاته ،پاى نه موندونكى
او نه شلېدونكى اجر ترالسه كوي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البروج
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم (البروج) دئ چي له لومړي آيت
اخيستل شوى ،په مكه كي او د (الشمس) له سورې وروسته
نازله شوې 22 ،آيتونه لري ،د سر آيتونه ئي لنډ لنډ
دي چي ورو ورو اوږده شوي او منځني ئې لږ اوږده دي،
خو دا اوږده هم هر يو له څو داسي فقرو جوړ شو ى چي
وزن او اوږدوالى ئې لنډو آيتونو ته ورته دئ ،بيا ورو
ورو بېرته رالنډېږي او د پاى آيتونه ئې د لومړنيو په
څېر كېږي ،د لومړيو اوو آيتونو فواصل ئې بروج ته
ورته هموزنه صيغې دي ،له اتم د سورې تر پايه اكثرا
ً
حميد ته ورته دي خو د 18 ،13 ،14او آخري آيت ئې بروج
ته ورته د ودود ،جنود ،ثمود او محفوظ صيغې دي .د
اوزانو مد او جذر آيتونو ته ډېر ښايسته وزن او غږ
وركړى .د سورې له مضامينو او لهجې په وضاحت سره
معلومولى شو چي دا سوره په څنگه شرائطو كي نازله شوې
او هغه وخت د رسول هللا ﹽ او د ده مؤمن ياران له څنگه
حالت سره مخامخ وو او دښمنانو څه ورسره كول .د دې
سورې خالصه دا ده چي ظالمان بې الهي انتقام نه پاته
كېږي.
په دې سوره كي گورو چي د داسي خندقونو خاوندان په
كي انځور شوي چي ستر اور ئې بل كړى او د خپل دور
مظلوم او بې وزلي مؤمنان له دې كبله په كي اچوي او
سوزوي ئې او د دوى له سوزولو خوند او لذت اخلي ،چي
ولي ئې په مالك الملك خداى ايمان راوړى!!
د دې قصې رانقلول او د سره اور د هغو خندقونو د
خاوندانو پايلي څېړل چي بې وزلي مؤمنان ئې په كي
سوزول او دوى ئې د ستر عذاب وړ گڼل ،په خپله دا ښيي
چي د دې مباركي سورې د نزول په وخت كي رسول هللا ﹽ او
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ياران ئې له ورته حالت سره او د خپلو مخكنيو
باايمانو وروڼو په څېر له كړاوونو سره مخامخ وو.
د بروج د مباركي سورې په آيتونو كي په لږ غور سره
دا خبره راته جوته كېږې چي دا سوره په داسي شرائطو
كي نازله شوې چي مؤمنانو ته د مكې تنگه وادي د اور
په يوه خندق بدله شوې وه ،داسي چي د ظلم او تجاوز
لمبو ئې له هري خوا دوى احاطه كړي وو ،ابولهب (د اور
د لمبو پالر) اورونه ورته بل كړي او مېرمنه ئې (حمالة
الحطب) شوې ،خس او خاشاك په اوږو راوړي ،په دې اور
ئې اچوي او لمن ورته وهي ،دوى دواړو او د دوى په څېر
ډېرو نورو هري خواته د فتنو اورونه بل كړي ،لگيا دي
د مكې مشركان هڅوي ،د پيغمبر عليه السالم او د ده د
يارانو په ضد د خلكو غصه او قهر راپاروي او نه پخال
كېدونكي عداوت ،جدي مخالفت او پرېكنده اقدام ته ئې
تياروي ،د امت فرعون ابوجهل (د جهالت پالر) د شرك او
جهل مدافعين دې ته تيار كړي چي د مكې دا تنگه وادي د
مؤمنانو لپاره د تعذيب او كړولو په ډگر بدله كړي،
تور زندان ترې جوړ كړي او د ژوند مجال پرې تنگ كړي،
د اختناق ،وېري او خوف فضاء جوړه كړي ،هلته بالل د
اميه بن خلف مريى گورې چي د جزيرة العرب د ډېري گرمي
ورځي په ټكنده غرمه كي ئې بربنډ څملولى ،سرې او درنې
تيږي ئې پر سينه وراېښې ،پرله پسې ئې په درو وهي چي
يا په هللا له ايمان الس واخلي او يا د خپل آقا له دين د
بغاوت سزا وڅكي!! او په دې سره د ده د آقا (اميه بن
خلف) غصه سړه شي او د قهر د اور لمبې ئې كښېني!! په
بلي گوښې كي خباب بن ارت گورې چي بربنډ ئې د اور په
سكروټو پرېستى او تر هغه ئې پرېښى چي دا سكروټي د
مظلوم خباب د تڼاكو نو مړې كړي او هغه بلي خوا ته
آل ياسر (د ياسر كورنۍ) گورې چي له گڼ شمېر نورو
مظلومو مؤمنانو سره د صحراء په هغه زندان كي ساتل
كېږي چي له تودوخي تنور ته ورته دئ ،هر سبا او ماښام
ُرې خوري ،له تودوخي ،تندي او عذابونو مري ،د ياسر د
د
مېرمني ،سميه ،دا د اسالم لومړنۍ شهيده ،سينه ئې د
ابوجهل په نيزې سورۍ كېږي او په شهادت رسېږي...
او....
د ابتالءاتو او كړاوونو په دې سخت حالت كي دا لنډه
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سوره ،له جازمو پرېكړو ،پرېكنده قضاوتونو او قاطع
گواښونو سره نازلېږي .د دې مباركي سورې آيتونه له
يوې خوا د قريشو بې رحمه او ظالمو مشرانو ته چي بې
وزلي مسلمانان ځوروي دا وايي چي د ظلم پايلي ئې
وخيمي او خطرناكي دي او له هغه عاقبت سره به ئې
مخامخ كړي چي مخكني ظالمان ،اصحاب االُخدود ،فرعون او
ثمود ورسره مخامخ شوي وو ،له خپل زور ،ځواك په
استفادې سره او د موحدينو او خداى پالونكو په كړولو
او ځورولو سره نه شي كولى له دې بدو پايلو ځان
وژغوري او د حق د بري مخه ونيسي .له بلي خوا مؤمنانو
ته ،هغو ته چي د تاريخ په دې پړاو كي له حق او عدل
دفاع او د ايمان طرف ته د بلني بيرغ ئې پورته كړى
وايي چي د ايمان الر له لوړو ژورو او كږلېچونو ډكه
ده ،په اغزو پوښل شوې ،په دې الري تگ صبر او زغم
غواړي ،عزم او همت غواړي ،هغه څوك پرې تلى شي چي
قربانۍ ته تيار وي ،خطرونه گاللى شي ،هره پېښه په
ورين تندي منلى شي ،د دې الري په اوږدو كي ښايي كله
داسي حالت هم راشي چي پر مخكنيو راغلى وو ،پر هغو چي
د سره اور په كندو كي وسوزول شول ،ښايي تاسو هم دې
ته له ورته كړاوونو او ابتالءاتو سره مخامخ شئ ،له
ستونزو او كړاوونو سره د مخامخېدو په وخت كي بايد د
خپلو مخكنيو وروڼو په څېر صبر وكړئ ،د هغو په څېر شئ
چي د اور كندو ته لوېدل ئې ومنل خو كفر ته تسليمېدل
نه ،په پوره مېړاني ،صبر او استقامت سره په خپل
ايمان ټينگ پاته شول .د دوى په څېر به دښمن ته له
تسليمېدو ،په هره بيع چي وي ،ډډه كوئ ،په دې پوه شئ
چي د هللا تعالى نيونه ډېره سخته ده ،د هرڅه او هر حالت
پيل او پاى د ده له لوري دئ ،هر بدلون د ده په اراده
راځي ،له اوسني حالت مخكني ته گرځول د ده په حكم
ترسره كېږي ،كه ئې څوك واكمن كړ ،واك او ځواك ئې
وركړ ،د ضعف او كمزورۍ له حالته ئې د قوت او ځواكمنۍ
حالت ته ورساوو ،بايد په خپل زور ځواك مغرور نه شي،
په نورو لويي او كبر ونكړي او له خپل ځواك د
مظلومانو او بې وزلو په كړولو او سپكولو كي كار
وانخلي ،په دې دي پوه شي چي دا طاقت او قدرت ئې
تلپاته او دائمي نه دئ ،زوال ورپسې دئ ،دې ته ئې
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بايد پام وي چي دا هستي داسي پالونكى رب لري چي د هر
څه د پيل او پاى پرېكړه هغه كوي ،هغه چي بخښونكى او
ودود دئ ،له باايمانو بندگانو سره مينه لري ،يوازي
ئې نه پرېږدي ،دا نه شي منلى چي د ده مخلص بند گان
دي د تل لپاره تر ظلم الندي او له كړاوونو سره مخامخ
ً به خپل رعايت ،عنايت او واليت د دوى په حال
وي ،حتما
شاملوي ،هغه د ټول عالم مالك او ملك دئ ،هم ټولواك
او هم د هر څه خاوند ،ټوله هستي د ده تر عرش الندي او
هر څه د ده د ارادې په وړاندي محكوم او مقهور دي ،چي
څه وغواړي هغه كولى شي ،هيڅ ځواك د ده د ارادې مخي
ته نه شي خنډ كېدى ،تاريخ ته رجوع وكړئ او وگورئ چي
د فرعون او ثموديانو په څېر د مغرورو او عاصي
ځواكونو شوم عاقبت څنگه وو؟!! همغه چي خپل زور ځواك
او خپلو فوځونو او تجهيزاتو غولولي وو.
آيا دا كافران په دې لټه كي دي چي د هللا تعالى قطعي
او حتمي وعدې تكذيب كړي او د تحقق مخه ئې ونيسي؟!
مگر په دې نه پوهېږي چي هللا پرې احاطه لري ،د هغه د
ارادې په وړاندي مقهور دي ،په داسي ځاى كي اوسېږي چي
هللا ئې ټولواك او مالك دئ او حكم ئې پرې مسلط ،يو ضعيف
او كمزورى بنده چي د هللا د ارادې مقهور دئ څنگه به په
دې وتوانېږي چي د هللا تعالى د قطعي پرېكړو د تحقق مخه
ونيسي؟!! په دې پوه شئ چي د قرآن وعد او وعيد ،قاطع
او جازم پرېكړي او قضاوتونه ،خامخا پلي كېږي ،قرآن
باعظمت او پرتمين دئ ،له هر تكذيب او السوهني خوندي،
چي نه ئې د باطل پلوي ځواكونه وعيد ځنډولى شي او نه
ئې د جاهل او ناپوهو مكذبينو هلي ځلي د وعدو د تحقق
مخه نيولى شي.
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 -1قسم د برجونو په خاوند آسمان -2 .او په هغي
موعود ورځي -6 .او په هر شاهد ،مشهود -4 .هالك شول
خاوندان د خندقونو(-1 .خندقونه د سره) اور او د
ډېر سوند -3 .كله چي ئې دوى پر غاړه ناست وو-3 .
او شاهد د هغه څه چي مؤمنانو سره دوى كړل!!
 :6-1لكه چي گورئ په دريو لومړنيو آيتونو كي په
څلورو شيانو قسم ياد شوى( :د برجونو په خاوند
آسمان)( ،هغه موعود او ټاكلې ورځ)( ،هر شاهد) او (هر
مشهود) .د قسمونو ځواب په څلورم آيت او ورپسې دريو
آيتونو كي په دې صيغه مومو :هالك شول خاوندان د
خندقونو( .خندقونه د سره) اور او د ډېر سوند .چي ئې
دوى پر غاړه ناست وو .او شاهد د هغه څه چي دوى له
مؤمنانو سره كړل!!
بايد وگورو چي د دغو قسمونو معنى څه او څنگه دا
ثابتوي چي د خندقونو خاوندان هالك شول؟!
الندي ټكيو ته پام وكړئ:
( بروج) له (برج) اخيستل شوى چي معنى ئې څرگندېدل
او ښكاره كېدل ده ،په قرآن كي په دغه معنى څو ځايه
راغلى ،لكه:



....
....
  

االحزاب66 :
 ....او د مخكني جاهليت د ځان ښودني په څېر ځانونه
مه څرگندوئ....











فرقان31 :


مبارك دئ هغه ذات چي په آسمان كي ئې بروج (ستوري)
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رامنځته كړل او په هغه كي ئې روڼ څراغ (لمر) او
روښانه سپوږمۍ راپيدا كړه.
   
  


الحجر13 :
او بې شكه چي په آسمان كي مو بروج (ستوري) پيدا كړل
او هغه مو ليدونكو ته ښايسته كړ.
له دغو ورستيو دوو آيتونو په ډاگه معلومېږي چي له
بروج نه مراد ستوري دي.
د قرآن له دغو څرگندو الرښوونو سره سره ،متأسفانه
ځينو مفسرينو له بروج؛ د ستورو په ځاى ،د يوناني
فلسفې هغه دولس گوني موهومي بروج اخيستي چي د دوى په
فلكي اصطالحاتو كي د لمر د مختلفو منازلو لپاره ټاكل
شوي ،يونانيانو د كال په هر فصل كي د لمر دغه منازل
او بروج ،د خپلو مختلفو خدايانو په نامه مسمى كړي او
هر برج ته ئې د خپل يوه خداى نوم وركړى وو ،دا
اصطالحات له يونان هغو اسالمي ملكونو ته راكوز شول چي
له يونان سره همسرحد وو ،ځيني علماء ترې متأثره شول
او هغه ته ئې اسالمي رنگ وركړ.
ِ) په اړه د مفسرينو دوه رأيي
ُود
ْع
َو
ِ المٍْ
ْم
ليَو
 د (اْ
لرو :ځيني ئې د قيامت ورځ گڼي او ځيني ئې د مؤاخذې
او عذاب هغه ورځ چي هللا تعالى په دنيا كي كافرانو او
ظالمانو ته ټاكلې .په دوه دليله د مفسرينو د دوهمي
ډلي رأيه ارجح او غوره ده :لومړى دا چي په همدې
مباركي سورې كي د دوو باغي او عاصي ډلو بد عاقبت ته
اشاره شوې ،د فرعون او ثمود ډلو ته چي له مهلت
وروسته د هللا تعالى له شديد بطش او مؤاخذې سره مخامخ
ِ) هغه
ُود
ْع
َو
ِ المٍْ
ْم
ليَو
شول .له دې معلومېږي چي له (اْ
تاريخي ورځي مراد دي چي دوه بېلگي ئې د فرعون او
ثمود په قصه كي گورو .او دوهم دليل دا چي د قيامت په
ورځي استشهاد سره دا نه شي ثابتېدى چي د اصحاب
االخدود پايله تباهي او هالكت دئ .دا ځكه چي د قرآن
كافر مخاطب نه د قيامت په موعود ورځ باور لري او نه
په دې باندي استناد سره دا ادعاء مني چي د اور د
كندو خاوندان به د هالكت له پايلي سره مخامخ شي( .يوم
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الموعود)) بايد داسي ورځ وي چي د قرآن هر مخاطب هغه
د يوه مسلم او انكار نه منونكي حقيقت په توگه ومني
ً د
او په هغه باندي استناد دى قانع كړي چي واقعا
اصحاب االخدود په اړه شوې ادعاء يو حقيقت دئ .كه دلته
له (يوم الموعود) هغه ورځ مراد شي چي ظالمانو ته ئې
د رارسېدو خبر وركړى شوى ،په تاريخ كي په وار وار
تكرار شوې ،هر پيغمبر خپل قوم د هغې له رارسېدو
ويرولى ،هيڅ مخاطب له هغې انكار نه شي كولى ،هر څوك
چي تاريخ ته رجوع وكړي د دې ورځي څرگندي بېلگي به ئې
مخي ته راشي ،همغه ظالمانو ته د مهلت وروستۍ ورځ ،په
دنيا كي د دوى د مؤاخذې ورځ ،په دې صورت كي د قسم او
ځواب ترمنځ ئې ارتباط كامالً جوت كېږي.
پدې توگه د لومړي قسم ارتباط له ځواب سره داسي دئ:
دا له بې شمېره ځالندو ستورو ډك آسمان ،په دې حقيقت
ً يو داسي ځواكمن مالك
شهادت وركوي چي دا كائنات حتما
او قهار سلطان او ټولواك لري چي دا ټول بې شمېره
اجرام ئې اداره كوي ،هر يو په خپل خپل ځاى او خپل
خپل خاص مسير كي ساتي ،د دوى ترمنځ د تصادم او ټكر
مخه نيسي ،هر يو په منظم او مستمر طور په همغه ثابت
مدار كي خوځوي چي ورته مشخص شوى .دا خور او پراخ
آسمان له دغو ټولو بې شمېره خوځنده اجرامو سره او له
دې محكم نظم او ضبط سره ،په دې شهادت وركوي چي دا
كائنات هسي بې واكداره ملك نه دئ ،له مهاره وتلې او
د ساتونكي او پالونكي واكمن له سلطې او سيطرې فارغه
دنيا نه ده چي په هغې كي هرڅوك هرڅه وكړي ،نه ترې
پوښتنه وي نه گروېږنه ،نه له ظالم سره حساب وشي او
نه د مظلوم الس نيوى او پوښتنه ،نه په نورو تېري
كوونكي مجازات شي او نه له خپل حق د محروم شوو چيغي
واورېدى شي .د دې هستي ساتونكى او مالك خداى به حتما
ً
د اور د كندو له خاوندانو د دې انتقام اخلي چي د ده
مظلوم مؤمن بندگان ئې په هللا د ايمان په جرم د اور په
ً د دغو مظلومو مؤمنانو
كندو كي اچول او هغه به حتما
پوښتنه كوي او د دوى مظلومانه استغاثه به اوري.
د همدې سورې په څو آيتونو كي هللا تعالى د (ملك)،
(ذوالعرش المجيد)( ،فعال لمايريد) او (محيط) په
صفاتو ستايل شوى ،داسي چي د سورې په ټولو مضامينو ئې
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سيورى غوړولى ،دا په خپله ښيي چي د برجونو په خاوند
آسمان باندي د قسم موخه دا مطلب ثابتول دي چي دا
كائنات داسي باعظمت ساتونكى او پالونكى واكمن لري چي
د عرش خاوند دئ ،په هر څه محيط دئ ،چي څه وغواړي
ترسره كوي ئې .دغه مطلب د الطارق په سورې كي له مزيد
وضاحت سره راغلى ،هلته هم د آسمان په ځالندو ستورو
استناد شوى او د دې ادعاء د اثبات لپاره وړاندي شوى
چي هرڅوك د هللا تعالى د رعايت او حفاظت تر سيوري الندي
دئ ،داسي لكه د آسمان دا بې شمېره ځالنده ستوري.
د دوهم قسم ارتباط د قسمونو له ځواب سره داسي دئ:
(همغه پېژندل شوې موعوده ورځ) ،شهادت وركوي( ،هغه
ورځ چي هرڅوك ترې خبر دئ)( ،هغه چي په تاريخ كي په
وار وار تكرار شوې)( ،هغه چي د ظالمانو د ظلم ټغر په
كي ټوليږي او الهي عذاب په دوى نازلېږي)( ،د مهلت او
فرصت وروستۍ ورځ)( ،د ظالمانو د ظلم او تېري د پاى
ورځ) ،دا شهادت وركوي چي د اصحاب االخدود پاى به هم
دې ته ورته وي ،آيا نه گورئ چي د مهلت له پاى ته
رسېدو وروسته له ظالمانو سره څه شوي او مالك الملك
خداى څنگه په شدت سره مؤاخذه كړي ،هرڅه ئې پر دوى
رانسكور كړي ،تخت او تاج ئې ،قصرونه او بنگلې ئې،
داسي چي اوس د دوى وران او ويجاړ قصرونه په دې شهادت
وركوي چي د ظلم پاى وخيم او عبرتناك دئ ،د ظالمانو د
تېري لپاره حد او پاى شته ،خو د داسي كندي چي په يوم
الموعود كي هلته رسي او په كي نسكورېږي .ټولو
پيغمبرانو او زړه سواندو داعيانو خپل قومونه له دې
ورځي وېرولي ،لكه چي هود عليه السالم خپل قوم ته
وايي:










الشعراء161:
ً چي زه د لويي ورځي له عذاب پر تاسو وېريږم.
يقينا
د غافر د سورې په  61آيت كي د فرعون د كورنۍ د هغه
مؤمن كس خبره لولو چي فرعونيانو ته په خطاب كي وايي:
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غافر61-61 :
او هغه چي ايمان ئې راوړى وو وويل :اې زما قومه! زه
ً چي د نورو ډلو د عذاب د ورځي په څېر د كومي
خو يقينا
ورځي له رارسېدو پر تاسو وېرېږم ،د نوح د قوم ،د هود
او د عاد او له دوى وروسته قومونو له پايلي او
عاقبت ،او هللا خو په خپلو بندگانو د ظلم اراده نه لري.
درېيم قسم په هر شاهد او ليدونكي شوى ،هر د سترگو
خاوند چي تاسو ئې په دې دنيا كي گورئ ،د ده د ليدو
دا استعداد په دې خبري داللت كوي چي د ده پيدا كوونكى
ً داسي ذات وي چي د ليدو په صفت به متصف وي،
به حتما
دا نه شي كېدى چي مخلوق او مصنوع دي داسي صفت ولري
چي د ده خالق او صانع دي همدا صفت ونلري ،هر مخلوق
او مصنوع په اصل كي د خالق او صانع د صفاتو مظهر وي،
په ده كي د صانع صفتونه راڅرگند شوي وي ،چا چي د نړۍ
سترگورو ته سترگي وركړې او په هغوى كي ئې د ليدلو
ً بصير (ليدونكى) دئ .نو د هر
استعداد اېښى ،هغه حتما
شاهد او ليدونكي وجود د داسي ذات په شته والي شهادت
وركوي چي شاهد او بصير دئ ،دا صفت هغه د زمكي په دې
شاهدانو كي اېښى ،په دې اړه قرآن په بل ځاى كي څومره
ښه وينا لري:
    
    








البلد11 -3 :
آيا گمان كوي چي نه دئ چا ليدلى؟ آيا ده ته مو
ورنكړلې دوې سترگي؟ او يوه ژبه او دوې شونډي؟ او ده
ته مو ونښودې دوې الري؟
څنگه گمان كوي چي نه به د ده د عملونو څارنه كېږي
او نه به ئې د كړنو په اړه قضاوت ،نه ئې اعمال د چا
ترسترگو الندي دي او نه داسي څوك شته چي مكافات يا
مجازات ئې كړي؟! په داسي حال كي چي دى په خپله د يوه
مخلوق په توگه سترگي لري ،د بصيرت خاوند دئ ،د خپل
مافي الضمير د انعكاس لپاره او د خپلو مشاعرو،
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عواطفو او احساساتو د بيان لپاره او د خپلو قضاوتونو
او پرېكړو د اصدار لپاره د ژبي او دوو شونډو په څېر
وسائل په واك كي لري ،د نورو د عملونو څارنه كوي ،د
هر ښه او بد په اړه په خپل زړه كي مالك لري او په
ضمير كي الرښود( ،ښه) ور ته (معروف) ،له هغه سره
آشنا ،د هغه په اړه ښه احساس په زړه كي او (بدي)
ورته (منكر) ،د هغه په اړه په خپل زړه كي د كركي
احساس كوي او له خپل طبيعت او مزاج سره ئې ناآشنا
مومي ،كه په مخلوق كي دا صفات وي ،د ده خالق به څنگه
دا صفات ونلري؟! دا له شكه وتلى حقيقت دئ چي هر
ليدونكى او د سترگو خاوند په دې شهادت وركوي چي د ده
پالونكى خداى تر ده زيات ليدونكى ،د ده د كړنو شاهد
او د ده د عملونو څارونكى او قاضي دئ .د همدې سورې
په  2آيت كي همدې مطلب ته اشاره شوې او ويل شوي :او
ِّ شَيٍ
ِيد).
ء شَه
َى ك
َل
َهللا ع
َُّ
و
هللا په هر څه باندي شاهددئ (
ُل ْ
د څلورم قسم ارتباط له ځواب سره داسي دئ :هر
مشهود ،هر هغه څه چي په سترگو ليدل كېږي ،د دې ادعاء
په حقانيت ځكه شهادت وركوي چي په ټول كائنات كي هيڅ
عبث ،خوشى ،بې فائده او بې هدفه شى نه موندل كېږي،
هري خوا ته چي سترگي وغړوو ،هرڅه ته چي پام وكړو،
نظم گورو ،هرڅه سم پيدا شوي ،د خاص هدف لپاره پيدا
شوي ،په هېځ ځاى كي خالء ،قصور او فطور نه شو ليدى،
قرآن گواښ كوي چي هيڅوك د نړۍ په هيڅ گوټ كي چاود او
خالء نه شي په گوته كولى:














    







   
الملك4 -6 :
 

د رحمن په مخلوقاتو كي بېلوالى ليدى نه شې ،نو وغړوه
سترگي ،آيا گورې كوم يو چاود ؟ بيا هم وغړوه سترگي
په وار وار ،راگرځي ستا په لور به دغه سترگي نامراده
او وي به ارمانجني.
ښه غور وكړه ،خپل ټول توان ځواك وكاروه ،هري خوا
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ته سترگي وغړوه ،د هللا په مخلوقاتو كي ژوره څېړنه
وكړه ،وگوره چي په دې ټول عالم كي كوم چاود ،خالء،
نقص او قصور په سترگو درځي؟! په دې خور او ستر عالم
كي د داسي عيب او نقص د موندلو په طمع به هر محقق او
څېړونكى د خپلو سترگو له ستړيا پرته بل څه ترالسه نه
ً ووايئ :څنگه ومنو چي په ټول عالم
كړى شي .نو انصافا
كي دي كمال ،ښايست ،نظم او هدفوالى وي ،د ضوابطو
التزام ،نه دي چېري خالء وي او نه قصور او فطور ،خو د
انسان دا وړه دنيا ،دغه چي د ټول كائنات په نسبت له
هيڅ سره برابره ده ،دلته دي سراسر بې نظمي وي ،انسان
دي خپل سر ته پرېښودى شوى وي ،داسي چي نه ئې د بدو
پوښتنه وشي او نه د ښو قدرونه ،نه مكافات شي نه
مجازات ،هغه دي حدود مات كړي ،ضوابط او قواعد دي
ترپښو الندي كړي ،له حق او حقيقت دي انكار وكړي ،خو
نه دي محاسبه ورسره وشي ،نه دي پوښتنه ترې وشي او نه
دي د كړنو سزا وركړى شي!! دا بې بنسټه او واهي تصور،
له هر مشهود د هر شاهد له انتباه سره منافات لري او
د كائنات د هغه حميد پالونكي رب په نسبت يوه كركجنه
افتراء ده كوم چي د عالم ذره ذره د ده په شته والي
او د هر څه په سم او ښه پيدا كولو شهادت وركوي .دا
له انصاف لري ظالمانه قضاوت دئ!! داسي غلطه انگېرنه
او تصور خو په دې معنى ده چي په دې عالم كي نه نظم
شته ،نه ضوابط او قواعد ،حال دا چي هر مشهود په رسا
غږ وايي :دلته هرڅه سم دي ،هرڅه ښه او ښايسته پيدا
شوي ،په سم تقدير او ميزان ،هر څه په دې خبري شهادت
وركوي چي دا عالم د يوه (عزيز) او (حميد) ذات له
لوري اداره كېږي! د دې عالم ساتونكى او پالونكى رب
له دې عيب منزه دئ چي د ده په ملك كي دي څوك ظلم
وكړي ،د ده مظلوم بندگان دي په ناحقه وځوروي ،هغوى
دي بې وزله او ضعيف وگڼي او له حق د الس اخيستو لپاره
دي هغوى تعذيب كړي ،حق او د هللا د ملك ضوابط دي تر پښو
الندي كړي ،له الهي سننو دي سرغړونه وكړي ،خو هللا دي نه
له ده سره محاسبه وكړي او نه د مظلوم پوښتنه!! نه دي
له ظالم انتقام واخلي او نه دي د مظلوم استغاثې ته
ځواب وركړي!! هللا تعالى له دې منزه دئ چي ذات ته ئې
كوم عيب او نقص راجع شي يا افعالو ته ئې كوم اعتراض.
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نو په دې كي شك نشته چي د اور د كندو خاوندانو ته له
تباهۍ او هالكت پرته بل څه انتظار نه كوي.

    















 
 -8او عيبناكه ئې ونه گاڼو لدوى؛ مگر دا چي په
ستايلي عزيز خداى ئې ايمان راوړ -2 .هغه ذات چي د
دې زمكي ،آسمانونو واكمني د ده ده او هللا دئ په هر
څه باندي شاهد.
 :2-8دغو ظالمانو پر مظلومو مؤمنانو له دې پرته بل
اعتراض نه درلود چي ولي ئې په هغه ستايل شوي عزتمن هللا
ايمان راوړى چي د آسمانونو او زمكي ټولواك دئ!!
په دغو دوو آيتونو كي د هللا تعالى څلور صفتونه ذكر
شوي :عزيز ،حميد ،مالك او شهيد ،په لومړيو آيتونو كي
هغه څلور شاهدان چي لوړه پرې شوې د هللا تعالى په دغو
څلورو صفتونو شهادت وركوي او دا ثابتوي چي هللا تعالى د
آسمانونو او زمكي مالك دئ ،عزيز او حميد دئ ،پر هر
څه شاهد او ناظر .او د دې شرح داسي ده:
 د آسمان په پراخي غېږ كي دا بې شمېره ځالنده ستوري
په دې خبري شهادت وركوي چي پيدا كوونكى او پالونكى
ئې د قوت ،غلبې او عزت خاوند دئ.
 هغه موعود ورځ چي د ظالمانو د مؤاخذې او نيوني
ورځ او دوى ته د مهلت وركولو وروستۍ نېټه ،هغه چي د
تاريخ په اوږدو كي په وار وار راغلې ،دا ورځ د دې
خبري شهادت وركوي چي دا عالم بې څښتنه ملك نه دئ چي
هر څوك هر څه غواړي وئې كړي ،نه پوښتنه وي او نه
گروېږنه ،بلكي يو عادل ټولواك او مالك لري ،محاسبه
كوي او مجرمينو ته سزا وركوي.
 هر مشهود ،هر څه چي په دې عالم كي ترسترگو كېږي،
په دې شهادت وركوي چي پيداكوونكى ئې حميد او ستايل
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شوى دئ ،د كمال په صفاتو متصف او له هر عيب او نقص
منزه.
 او هر شاهد او ليدونكى ،هر هغه څه چي د ليدو
استعداد په كي اېښودل شوى ،هغه او د ده دا استعداد
په دې خبري شهادت وركوي چي پيدا كوونكى ئې ،هغه ذات
ً بصير او ليدونكى
چي ده ته ئې دا استعداد وركړى ،حتما
دئ.
دې ته مو بايد پام وي چي د شاهد او مشهود په اړه
هم د مفسرينو تر منځ كافي اختالف شته او هم په دې اړه
نقل شوو رواياتو كي ،دا اختالف ښيي چي په دې اړه داسي
موثق روايت نشته چي ټولو پرې اتفاق كړى وي او له
بېالبېلو آراوو او تعبيرونو ئې ډډه كړې وي.
نو آيا په هغه عزيز ،مالك الملك ،شهيد او حميد
خداى باندي ايمان راوړل جرم دئ چي د عالم ذره ذره ئې
په حقانيت شهادت وركوي او پر هغه ايمان ته بلنه
وركوي؟!! آيا تر دې د ستر ظلم تصور كېدى شي چي څوك
دي په دې هللا د ايمان راوړو له كبله د اور په خندقونو
كي واچول شي؟!! څومره ستر جرم! څومره نه بخښونكى
جنايت! څومره ستره بې باكي او جرأت چي څوك د عزيز،
حميد ،مالك الملك ،شاهد او ناظر خداى په وړاندي د ده
پر بې وزلو بندگانو داسي ظلمونه كوي؟!! قهار خداى چي
د دغو صحنو شاهد دئ ،قسي القلب او بې رحمه ظالمان به
خامخا د خپلو جنايتونو په سزا رسوي او د وحشيانه
تېريو مناسبه سزاء به وركوي.
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 -11بې شكه چا چي واچول فتنو كي مؤمنان او
مؤمناني ،بيا ئې ونكړه توبه ،د دوزخ عذاب دئ دوى
ته او د اور عذاب دئ دوى ته -11 .بې شكه ،هغو چي
ايمان ئې وي راوړى ،ښه كارونه ئې وي كړي ،داسي
جنتونه به وي دوى ته ،چي ترې الندي ئې ويالې
بهېږي ،همدا ستره بريا ده.
 -11كومو بې رحمو ظالمانو چي بې وزلي مؤمنان ئې د
اور په خندقونو كي واچول ،منتقم خداى به ئې د جهنم
په اور كي گوزار كړي او چا چي دوى د اور په سرو لمبو
تعذيب كړل ،حسيب خداى به هم د اور په عذاب سره له
دوى انتقام واخلي.
ښايي (و لهم عذاب الحريق) د تأكيد په غرض او د دې
لپاره راغلى وي چي د دوزخ عذاب مزيد توضيح كړي ،په
دې معنى چي په دوزخ كي به تل د اور په لمبو سره
تعذيب كېږي او يا دا چي (عذاب جهنم) د دوى اخروي سزا
او (عذاب الحريق) ئې دنيوي سزا وه ،لكه څنگه چي په
ځينو رواياتو كي راغلي چي (اصحاب االخدود) د هغه اور
په لمبو كي راگير شول چي په خپل الس ئې بل كړى وو ،د
هغي دردناكي صحنې د تماشا لپاره چي څوك راغونډ شوي
وو ،ټول د همدې اور په كومي كي پرېوتل.
دلته د آيت په متن كي او د دغو سترو ظالمانو د سزا
د بيان په ضمن كي؛ د توبې لفظ گورو ،چي د رحمان خداى
بې انتهاء رحمت او لطف انځوروي ،گورو چي هللا تعالى د
دغو لپاره هم د توبې دروازه پرانيستې پرېښې ،د هغو
لپاره هم چي د ده مظلوم بندگان په دومره قساوت او بې
رحمۍ تعذيبوي!! هو؛ هللا رؤف او رحمان دئ ،يوازي هغه
وخت د توبې دروازه بندوي او انتقام اخلي چي د
گناهگار بنده بېرته راگرځېدنه مستحيل شي ،پر خپل
كفر ،ظلم ،جهل او فساد تر هغه ټينگار وكړي چي مهلت
ئې پاى ته ورسېږي.
ملك الناس خداى كه له يوې خوا بې ايمان ستمگران له
خپلو بدو پايلو سره مخامخ كوي ،له بلي خوا هغه له دې
كبله چي ستايلى او حميد دئ هيڅكله په دې نه راضي
كېږي چي د ده په ملك او د ده تر واكمنۍ الندي نړۍ كي
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دي عدل تأمين نه شي ،د ده د مستضعفو مؤمنانو استغاثه
دي وانه ورېدى شي ،هغوى ته دي د خپلو نېكو عملونو
عادالنه بدله ورنكړى شي ،هللا تعالى له داسي عيب منزه
دئ ،په سزا او جزاء كي تأخير د دې لپاره دئ چي هللا
تعالى له يوې خوا عاصي بنده ته مهلت وركوي او له بلي
خوا عابد بنده آزمويي .د مهلت او آزمويني په پاى كي
به خامخا هر چا ته خپله مناسبه سزا وركوي.
 -11په دې آيت كي مؤمنانو ته ويل شوي :كه تاسو د
ايمان په الري كي له ستونزو سره مخامخ يئ ،د سختو
ابتالءاتو او آزموينو په لوړو ژورو كي ژوند كوئ او د
ظالمانو تر تعذيب او ځورونو الندي يئ ،خو له دې سره
سره صبر كوئ ،پر خپل ايمان ټينگ والړ يئ ،له ناسمو
عملونو ډډه كوئ ،نه دښمن ته تسليمېږئ او نه له الري
منحرف كېږئ او نه له ستونزو او كړاوونو د وتلو لپاره
غلطي الري غوره كوئ ،نو بايد ډاډه او مطمئن وئ چي تر
ټولو ستره بريا به مو په برخه شي او دا ستره بريا
هغه جنت دئ چي د ونو او بنگلو الندي ئې ويالې بهېږي،
ً په دنيا كي مو بريا وځنډېده ،تاسو په خپلو
كه احيانا
سترگو ونه ليده او ستاسو د ملگرو او يا بل نسل په
برخه شوه ،نو له دې كبله ئې پروا مه كوئ چي د دې په
بدل كي داسي ستره بريا درته انتظار كوي چي يقيني ده،
د دنيا هيڅ ځواك ئې د تحقق مخه نه شي نيولى ،جنت،
واقعي بريا ،ستاسو وروستى هدف ،ستاسو د ټولو هڅو
اصلي موخه ،د دنيا قريب الوصول اهداف د ماتي او بريا
وروستى معيار نه دئ ،چي كه چا ترالسه كړل بريالى دئ
او كه ترې محروم شو نو نامراد او ناكام دئ ،كېدى شي
دلته په ظاهر كي د كوم چا موقتي بريا په برخه شي ،خو
دا حقيقى بريا نه بلكي د ماتي مقدمه وي او كېدى شي
ً له ماتي سره مخامخ شي ،د الري په
دلته څوك موقتا
نيمايي كي د خپل هدف قرباني شي ،خو دا د ده او د ده
د آرمان د بريا مقدمه او وسيله وي ،د ماتي او بريا
وروستۍ پرېكړه به په (يوم الفصل) كي د هللا تعالى له
لوري كېږي ،فائز او بريالى هغه دئ چي په هغه ورځ د
بريا سند ترالسه كړي ،په دوزخ كي له پرېوتو وژغورل شي
او د جنت مستحق وگڼل شي او خاسر او نامراد هغه څوك
دئ چي په دغه ورځ ئې د ناكامۍ او نامرادۍ سند په كيڼ
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الس كي وركړى شي ،له جنت محروم او د دوزخ په اور كي
پرېوځي .د ايمان په الر كي قرباني شوي مؤمنان به جنت
ته درومي ،هغه ستره بريا به ئې په برخه كېږي او په
دنيا كي به ئې آرمانونه د دوى د هغو وروڼو په الس
ترسره كېږي چي د دوى په الري درومي او د دوى د
آرمانونو وارثان دي ،په دې ترتيب به ئې د دنيا او
عقبا بريا په برخه كېږي.
په وروستيو آيتونو كي د ايمان او كفر تر منځ د
نزاع دواړو خواوو ته ويل كېږي چي د هللا تعالى نيونه
شديده ده ،پيل او پاى د ده په واك كي او هغه بخښونكى
او ودود دئ.

   







  








ً سخته-16 .
 -12بې شكه چي نيونه ستا د رب ده حتما
دا خو دى دئ چي پيلول كوي او بيا راگرځول -14 .او
دى دئ آ بخښونكى مينه ناك -11 .ستر د عرش خاوند.
 -13ښه كوونكى د هر څه چي وئې غواړي.
 -12په دې مباركو آيتونو كي له يوې خوا مؤمنانو او د
هللا د الري هغو مجاهدينو ته چي د ظالمانو په الس كړول
كېږي ،ويل شوي چي بايد ډاډه وي ،د ظالمانو د بدو
ً نيسي ،د
پايلو په اړه شك ونكړي ،ستاسو رب به ئې حتما
هللا تعالى نيونه سخته ده ،دوى نه شي كولى چي د منتقم
خداى له سختي نيوني وژغورول شي ،پام كوئ چي بې حوصلې
نه شئ ،داسي نه چي د دوى له ځورونو او كړولو نه د
ځان ژغورني لپاره هغه څه وكړئ چي خپل رب ناراض كړئ،
د هغه له تأييد محروم شئ او د هللا تعالى له سختي
مؤاخذې سره مخامخ شئ ،بايد له الهي نيوني او عذاب
ستاسو وېره هومره وي چي د دښمن دا ځوروني او كړاوونه
هيڅ وگڼئ ،اصلي وېره مو د دښمن له ځورونو نه بلكي د
هللا له سختي نيوني وي.
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او مغرورو ستمگرانو ته چي بې وزلي مؤمنان ځوروي
ويل شوي :گورئ چي د هللا له لوري دا مهلت او فرصت مو
ونه غولوي ،بايد پوه شئ چي دا مهلتونه او فرصتونه
پاى لري ،په پاى كي ئې د هللا تعالى سخته نيونه او
مؤاخذه درته سترگي په الر ،آيا گمان كوئ چي د اصحاب
االخدود قصه به تكرار نه شي او تاسو به هم له ورته
عاقبت سره مخامخ نه شئ ،آيا په دې نه پوهېږئ چي هم د
هر څه پيلول د هللا له لوري دي او هم ئې بيا تكرار!!
ِيد*
يع
ء و
هو
نه
إ
َِّ
َُ
َ ُ
ُ ُ
يبْدىُ
 -16د دې مبارك آيت څو تعبيرونه په تفسيرونو كي
مومو:
الف :د هر كار پيل او د تاريخ په اوږدو كي ئې په
وار وار تكرار او د پېښو او حوادثو بيا بيا تكرار ،د
هللا تعالى په اذن او اراده ترسره كېږي ،كوم څه چي مخكي
اصحاب االخدود وكړل او له كومو پايلو سره چي هغوى
مخامخ شول او څه چي د دوى وارثان ئې د كفر ،جهل او
ظلم په الري كي كوي او هريو ئې له مشابه پايلو سره
مخامخ كېږي ،دا ټول د هللا تعالى د ثابت او نه
بدلېدونكو سننو مطابق ترسره كېږي ،د يوه شنيع جرم د
پيلوونكو مؤاخذه او نيونه او بيا په راتلونكي كي د
دې جرم د نورو تكراروونكو نيونه د هغه هللا جل شأنه كار
دئ چي مبدئ او معيد دئ.
ب :آيا په آخرت عدم ايمان ،دا جنايتكاران جرئ او
بې باك كړي او د داسي سترو سترو جناياتو د كولو جرأت
ئې وركړى؟ مگر نه گوري چي د هر څه لومړنى پيدايښت هم
او بيا بيا پيدايښت ئې هم د هللا تعالى له لوري دئ؟ مگر
هغه ذات چي انسان ئې په ابتداء كي پيدا كړ او بيا ئې
نسل د ده له هغي نطفې په دوامداره توگه راپيدا كوي
چي د خاورو له مړو اجزاوو جوړېږي او تاسو هره ورځ د
دې بيا بيا پيدايښت شاهد يئ ،مگر هغه د انسان په بيا
راژوندي كولو قادر نه دئ؟ په كوم دليل دا وروستۍ
اعاده چي تر لومړي پيدايښت ډېر آسان كار دئ محال او
ناممكن گڼئ؟!! له الهي محاسبې انكار كوئ او د داسي
بې رحمانه جناياتو مرتكب كېږئ؟
ج :ټول موجودات د رب العالمين خداى په قدرت او
دائمي تصرف سره په پرله پسې توگه ،له الندي بر درومي،
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له ټيټو لوړو ته خېژي او بېرته الندي راپرېوځي ،له
ضعف او ناتوانۍ ،قوت او ځواكمنۍ ته رسي او بېرته د
ضعف لومړني حالت ته ورگرځي ،پيل ئې له هيڅ وي ،كمال
ته ورسېږي او له څه مودې وروسته بېرته په شا راشي او
په زوال محكوم شي ،هر څه د هللا تعالى په اراده له يوه
حالت بل ته اوړي رااوړي .هغه چي نن ځواكمن او د قدرت
خاوندان دي ،زر او زور په واك كي لري ،مغرور شوي او
بې وزلي انسانان د ضعف او ناتوانۍ په جرم ځوروي،
بايد پوه شي چي مبدئ او معيد رب به ئې د اقتدار له
مسنده الندي رانسكور كړي ،له ذلت سره به ئې مخامخ كړي
او هغه تر اقتدار د مخه ورځي به پرې راولي.
دا درې سره تعبيرونه سم برېښي ،خو لومړۍ او درېيمه
توجيه له دې كبله دقيقي دي چي مخكني او وروستني
آيتونه او د دې سورې د بحث موضوع د همدې غوښتنه كوي.
 -14لكه څنگه چي د مغرورو ظالمانو په اړه د هللا تعالى
نيونه سخته ده ،د هغو په اړه چي ايمان راوړي او خپله
تگالره د ايمان په رڼا كي وټاكي ،ډېر بخښونكى ،مهربان
او محبت كوونكى دئ ،د دوى له نيمگړتياوو تېرېږي ،خبط
او خطا ئې ورته بخښي ،د دوى پالنه او روزنه كوي ،په
محبت او ميني سره ئې پالي ،د خپل رحمت وزر پرې
غوړوي ،كارونه ئې ورته سموي ،په ستونزو او كړاوونو
كي ئې يوازي نه پرېږدي ،مرسته ئې كوي او د خپلو
عملونو نېكه بدله وركوي.
 :11او د محبت او پېرزويني دا رابطه د هغه ذات له
لوري ده چي د مجد او عظمت خاوند او د هغه عرش مالك
دئ چي آسمانونه او زمكه ئې تر سيطرې الندي دي ،هماغه
با عظمت ټولواك.
په اوه گونو صحيح قرائتونو كي د دې آيت دوه
قرائتونه زموږ مخي ته راځي :ځيني (المجيد) د دال په
كسر سره او ځيني ئې په ضمه سره اداء كوي ،په لومړي
ِ) د عرش صفت كېږي او په دوهم صورت كي
صورت كي (المجيد
(المجيد) د ذوالعرش صفت ،خو كه د مخكي او وروسته
ُ
المجيد مضموم سره
له
ټول
ړو،
وك
نظر
ته
فواصلو
آيتونو
ُ
هموزن دي ،د دې لپاره دوهم قرائت دقيق گڼو او د آيت
ترجمه داسي ده :هماغه د عرش خاوند باعظمت ذات.
 :13د هر هغه څه ښه ترسره كوونكى دئ چي وئې غواړي،
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د ده د ارادې په وړاندي هيڅوك او هيڅ ځواك نه شي خنډ
كېدى ،دا هستي د ده ملك دئ چي په هري خوا او هر كار
كي ئې د ده حكم چلېږي ،نو ته اې د هللا د دين سپاهي! اې
د ايمان د تود سنگر ساتونكيه! ډاډه اوسه او خپلي
راتلونكي ته هيله من چي ودود خداى به تا د ابليس د
لښكرو د دې بريدونو په وړاندي يوازي نه پرېږدي.
او ته اې مغرور ظالمه! ته چي مؤمنان ضعيف او بې
وزلي گڼي ،د دوى دښمنۍ ته دي مال تړلې ،د بريدونو
الندي دي نيولي ،د دوى د ځورولو لپاره دي مټي بډوهلې،
آيا پوهېږې له چا سره دښمني كوې او جگړه دي له چا
سره ده؟ د هللا د جند له سپاهيانو سره ،ستا جنگ په
حقيقت كي د مستضعفانو له رب سره دئ!! پوهېږې چي د دې
جنگ پايله به څه وي او تا به له كوم شوم عاقبت سره
مخامخ كړي؟!!







   




   




    

 -13آيا تا ته رسېدلى دئ خبر د آ لښكرو؟  -18د
فرعون او د ثمود؟  -12خو په لټه د تكذيب كي دي
هغه چي كافران شول -21.او هللا دئ د دوى چار چاپېر
محيط -21 .بلكي دا دئ پرتمين قرآن -22 .په يوې
خوندي لوحې كي.
 :18-13آيا د پيغمبرانو عليهم السالم او د دوى د
رښتينو پلويانو په خالف د فرعونيانو او ثموديانو له
هلو ځلو خبر يې؟ آيا پوهېږې چي د دوى لښكري له كومو
پايلو سره مخامخ شوې؟ او د دغو لښكرو خاوندانو ته ئې
څه الس ته راوړني درلودې؟ تاريخ ته رجوع وكړه ،وگوره
هغه چي خپل زور ځواك ئې د حقپالو په ضد كارولى او د
دې هڅه ئې كړې چي د حق د بري او د حقپالو د برالسي
مانع شي ،له كومو پايلو سره مخامخ شوي او د دوى د
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ناولو هلو ځلو نتيجه څه وه؟ فرعون له خپلو لښكرو سره
د هغه بحر په څپو كي غرق شو چي موسى عليه السالم او
ملگرو ته ئې د روغ رمټ تېرېدو الر وركړه ،تخت او تاج،
باغونه او قصرونه ،زر او زمكه ئې مستضعفينو ته په
ميراث پاته شول ،ثموديان په شديد الهي عذاب اخته
شول ،له تيږو تراشلې ماڼۍ ئې د راتلونكو نسلونو
لپاره د عبرت وسيله شوې.
د كائنات د پرانيستي كتاب آيتونه او د انسانيت د
تېر تاريخ په پاڼو كي درج عبرتناك آيتونه ،په
ډېروضاحت سره دا خبره اعالنوي چي د كفر ،ظلم ،بغاوت
او عصيان پايلي ډېري خطرناكي دي ،خو كافران د پند او
عبرت په ځاى په دې لټه كي دي چي دا حقائق تكذيب كړي
او له دې سننو انكار وكړي.
 :21-12كه دا كافران نه د كائنات د پرانيستي كتاب له
آيتونو پند اخلي او نه له تاريخي پېښو او نه د فرعون
او ثمود په څېر د كافرو ځواكونو له بدو پايلو عبرت
اخلي او دا هڅه كوي چي حق تكذيب كړي او له الهي سننو
سره مخالفت وكړي ،په داسي حال كي به دوى له خپل
انكار او ترديد څنگه كومه نتيجه ترالسه كړي چي هللا
تعالى پرې احاطه كړې او د قهار او جبار خداى د قاهره
ارادې په وړاندي محصور او مقهور دي ؟! دوى او هلي
ځلي ئې د هللا د سيطرې او سلطې له دائرې بهر نه دي چي د
خپلي خوښي نتائج پرې مرتب كړى شي ،د هللا تعالى له
استازو سره له مخالفت او د ده له حق دين سره له
دښمنۍ سره سره دوى د هللا جل شأنه په ملك كي اوسېږي او
د ده د ارادې مقهور او د هغو سننو او ضوابطو محكوم
دي چي هللا جل شأنه وضع كړي او په ټول عالم كي نافذ او
حاكم دي!! نو دا محكوم او مقهور انسانان او دا د
الهي سننو په زندان كي محصور زندانيان به څنگه په دې
وتوانېږي چي د هللا تعالى پرېكړي تكذيب كړي او له پلي
كېدو ئې مانع شي؟!! هغه حقائق چي دا لجوج او د حق
منكر ډله ئې د تكذيب په لټه كي ده داسي څه نه دي چي
څوك ئې د تكذيبولو توان ولري؟
 :22-21او دا د قرآن پرېكړي دي ،د هغه قرآن چي مجد
او عظمت ئې تر دې ډېر ډېر لوړ دئ چي دا ذليل عناصر
ئې د تكذيب توان ولري او د هغه د مدعى ،پرېكړو،
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قضاوتونو ،بشارتونو ،وعدو ،وعيدونو او انذارونو د
تحقق مخنيوى وكړى شي .دا (پرتمين قرآن) هغه رب
العالمين رالېږلى چي (ذو المجد) او (ذوالعرش) دئ او
هغه خپل قرآن له هر راز السوهني ،تكذيب او تحريف
خوندي كړى .په داسي حال كي چي (مالك الملك) خداى،
(مجيد او د عرش خاوند) او (په هر چا او هر څه محيط)
رب ،دا (پرتمين) قرآن په (خوندي صفحه) كي ثبت او
صيانت ئې تضمين كړى ،نو څوك به په دې وتوانېږي چي د
دې قرآن قطعي او محتومي وعدې او وعيدونه په خپلو بې
حاصله هڅو سره تكذيب كړي او د تحقق مخه ئې ونيسي؟!!
بې له شكه هغه څه چي عظيم الشأن قرآن د (اور د
خندقونو) د خاوندانو او د مؤمنانو د ځورونكو د بدو
پايلو په اړه ويلي او د خپلي ادعاء د اثبات لپاره ئې
له ځالندو ستورو ډك آسمان( ،يوم الموعود) او (هر
شاهد) او (هر مشهود) د شاهدانو په څېر وړاندي كړي او
د فرعونيانو او ثموديانو د لښكرو په بدو پايلو ئې
استناد كړى ،دا به هرو مرو ترسره كېږي ،د قرآن مجيد
دا قاطع او جازم حكم له هر تكذيب (مصئون) دئ ،د
باطلپالو له ټولو هڅو او د مكذبينو له ټولو هلو ځلو
ً او له شك او ترديد پرته ترسره كېږي.
سره سره به حتما
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الطارق
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم (الطارق) دئ چي له لومړي
آيت اخيستل شوى 13 ،آيتونه لري ،لومړي درې آيتونه ئې
دوه دوه غږونه ،ورپسې ديارلس آيتونه ئې درې درې
غږونه او وروستى ئې څلور غږونه لري ،كه پنځم او شپږم
آيت يو ځاى ولوستى شي نو له لومړي آيت تر لسم پوري د
آيتونو فواصل الطارق ته ورته وزن لري ،له يولسم تر
څوارلسم پوري رجع او فصل ته ورته وزن او ورستي درې
آيتونه ئې د كيدا په وزن دي ،هم ئې د ورته آيتونو غږ
ډېر ښكلى او جالب دئ او هم ئې په بېلو بېلو برخو كي
د غږونو مد او جذر ډېر خوندور دئ ،دا سوره په مكه
مكرمه كي او هغه وخت نازله شوې چي د قريشو سردارانو
د پيغمبر عليه السالم دعوت د ځان او د خپل زعامت
لپاره جدي گواښ وگاڼو ،د خطر احساس ئې وكړ او د
مقابلې لپاره ئې د الرو چارو لټول پيل كړل او دا هڅه
ئې كوله چي د دې دعوت د خورېدو مخه ونيسي .د دې
مباركي سورې د بحث اساسى موضوع د دې مطلب ثابتول دي
چي دلته د انسان د كړنو څارنه او مراقبت كېږي،
محاسبه په مخكي لري ،بېرته راژوندى كېږي او له الهي
محاكمې سره به مخامخ كېږي .څوك چي دا حقيقت نه مني،
خپلو غلطو انگېرنو غولولى ،خپل زور ځواك مغرور كړى،
په مكافات او مجازات باور نلري ،هغه ته وايي :دغه له
ځالندو ستورو ډك آسمان ته نظر وكړه ،ووايه چي دا بې
شمېره ستوري څوك په خپل خپل ځاى كي ساتي؟ څوك دا
اوبه د ورېځو په بڼه كي له زمكي آسمان ته پورته كوي؟
او څوك له آسمان اوبه راوروي او په دې اوبو سره دا
زمكي چوي او دانه او مېوه راشنه كوي؟ آيا دا شواهد
تاسو ته دا خبره نه ثابتوي چي دا هستي يو مراقب
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ټولواك لري؟ او دا د الهي مراقبت ادعاء او د مجدد
بعثت او د محاكمې او محاسبې خبره ،مجرده ،خوشې او بې
دليله ادعاء نه ده ،بلكي يوه داسي واقعي ادعاء ده چي
ټول عالم او د كائنات دا نظام ئې په حقانيت شهادت
وركوي ،دا بې شمېره ځالنده ستوري چي څوك ساتي هغه د
ټولو ساتونكى او څارونكى دئ .كه څوك دا ټول حقائق نه
مني او د حق په مخالفت كي او له باطل د دفاع لپاره
له كيد او مكر كار اخلي ،څو ورځي دي انتظار وكړي،
ډېر ژر به د خپل كيد او مكر پايلي او د الهي مكافات
او مجازات حقيقت ،په دنيا او آخرت كي په عين اليقين
سره وگوري.

  










    
   
َر ټكوونكي -2 .څه
 -1لوړه په آسمان او دا د شپې و
َر ټكوونكى؟ -6
شي خبردار كړې چي څه دئ دا د شپې و
ستورى ځلېدونكى -4 .هيڅوك داسي نشته چي پر ده نه
وي ساتونكى.
 :1-4په دې آيتونو كي په (آسمان) او (الطارق) لوړه
شوې او هغه د دې ادعاء د اثبات لپاره د شاهدانو په
توگه وړاندي شوي چي (هر نفس يو ساتونكى او حفيظ)
لري .د دې لپاره چي پوه شو د قسمونو معنى څه ده او
څنگه د دغي لويي ادعاء په حقانيت شهادت وركوي ،بايد
الندي ټكيو ته توجه وكړو:
 د (الطارق) لغوي معنى په شپه كي راڅرگندېدونكى او
َر ټكوونكى ده ،چي اطالق ئې په ډېرو شيانو كېدى شي،
و
خو وروستى آيت ئې مشخص كوي او وايي( :النجم الثاقب:
ځالنده ستورى) او له دې مقصد هر ځالنده ستورى دئ چي په
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شپه كي راڅرگند شي ،نه كوم خاص ستورى .دلته (النجم)
د جنس لپاره دئ او ټول ستوري افاده كوي.
 كه چېري قرآن په خپله دا (الطارق) نه وى معرفي
كړى او تفسير ئې موږ ته پرېښى وى ،نو معلومه نه ده
چي له دې به څه عجيب او غريب تعبيرونه شوي وو؟!
څومره مختلف ،بېالبېل او يو له بل سره متصادم آراء او
نظريات به وړاندي شوي وو ،څومره د اصلي معنى مغاير
معاني او مفاهيم به ئې ورته تراشلي وو ،څومره (بطون)
او (راز رموز) به ئې له رسا ذهن ،رمز پېژندونكې او
ً هغو
(بطن فهم) سليقې ورته راايستلي وو؟! مخصوصا
كسانو چي بيمار ذهن لري ،په څرگندو توكيو ،روښانه او
واضح الفاظو او ځالنده حقائقو قناعت نه كوي ،ظاهر
ورته كافي نه وي ،د (سر او راز) او (مخفي او بطن)
رابرسېره كېدو ته انتظار كوي او اعجاز ته منتظر وي!!
 موږ په مذهبي فرقو كي داسي يوه فرقه هم لرو چي
ځيني مفسرين ئې وايي :له الطارق مراد هغه سؤالگر دئ
چي يو ماښام ئې د اميرالمؤمنين علي رضي هللا عنه د كور
دړه وټكوله او هغه په داسي حال كي چي خپله ئې يوه يا
دوه ورځي څه نه وو خوړلي ،او گواكي روژه ئې نيولې
وه ،خپل خواړه ئې دې سؤالگر ته وركړل!! او په همدې
خاطر دا سوره نازله شوه!! دوى وايي چي همدا د دې آيت
بطن دئ او د قرآن په بطن له ائمه وو پرته بل څوك نه
پوهېږي!! د قرآن د ډېرو نورو آيتونه په اړه دې ته
ورته پوچ او بې بنسټه تعبيرونه لري .كه د يوه داسي
څرگند آيت په اړه د دوى تعبير دومره غلط او له اصلي
مطلبه په فرسخونو لري وي نو د هغو آيتونو په اړه به
ئې تعبيرونه څنگه وي چي د تأويالتو مجال په كې وي؟!!
دوى دې ته هم متوجه نه دي چي ښايي د دې سورې د نزول
پر مهال به علي ﹽ البلوغ ته نه وو رسېدلى او روژه ال
اصالً نه وه فرض شوې!!
 قرآن د دغه بيمار (ذهنيت) د ښه معرفي لپاره د
ابراهيم عليه السالم په قصه كي څومره ښه فرمايي:
ُ) زما
ِيت
يم
يحْيِي و
الذ
ابراهيم عليه السالم وويل( :ر
بيَ َّ
َِّ
َُ
ِي ُ
رب همغه دئ چي راژوندي كوي او مړه كوي او همغه چي
لمر له مشرق راپورته كوي ،گورئ چي د ابراهيم عليه
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السالم لپاره مرگ او ژوند او د شپې ورځي تگ راتگ قطعي
 د عالم د همدې، له همدې خپل رب پېژني،دليل دئ
ملموسو او مشهودو مظاهرو د خپل رب په لوري هدايت
كېږي او نور كسان هم په همدې شيانو په استناد سره د
، خو نمرود دا استدالل نه مني،هللا تعالى په لوري رابلي
ُ) دا د
ِيت
ُم
َأ
ُحْيِي و
 (أنا أ:هغه كافي نه گڼي او وايي
!!ژوند او مرگ پرېكړه خو زه هم كولى شم
:همدا راز قرآن فرمايي
    



























  
     










    


















   


















33 -39 :اَلسراء
 تر هغه درباندي ايمان نه راوړو چي له:او وئې ويل
 او يا دي د خرما او.زمكي كومه چينه راته ونه بهوې
انگورو داسي باغ نه وي چي په منځ كي ئې ويالې رواني
 او يا لكه څنگه چي گمان كوې دا آسمان پر موږ.كړې
ټوټې ټوټې راپرې باسې او يا هللا او مالئكي موږ ته مخامخ
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راحاضر كړې او يا دي د سرو سپينو زرو كور وي او يا
آسمان ته وخيژې او ختل دي هم تر هغه نه منو چي كوم
داسي ليكلى كتاب راته راوړې چي موږ ئې لوستى شو،
ورته ووايه :سبحان هللا! مگر زه له يوه لېږل شوي انسان
پرته بل څه يم؟! او د هدايت له راتلو وروسته ،خلك له
دې پرته بل څه له ايمان راوړلو منع نه كړل چي ويل
ئې :آيا هللا يو انسان د پيغمبر په توگه مبعوث كړى؟
ورته ووايه :كه په زمكي كي مالئكي اوسېدى او ډاډمنه
گرځېدى ،نو هرومرو به مو له آسمان پر دوى يوه مالئكه
د پيغمبر په توگه لېږلې وه.
بيمار ذهنيتونه دغسي وي ،خداى په (اعجازونو)،
(خارق العاده پېښو) او (فوق طبيعي اسرارو) كي لټوي،
دا په طبيعت كي خواره بې شمېره نښي او شواهد ورته
كافي نه وي ،دا د هللا له لوري نه گڼي ،طبيعي پېښي ئې
بولي ،غواړي خداى د داسي پېښو له مخي ثابت كړي چي
غيرطبيعي وي ،په (رازونو) او (رموزونو) سره ،نه په
(ښكاره وو) او (څرگندو) سره!! خو د قرآن اسلوب بېل
دئ ،قرآن د هستي هرڅه او هر حركت د هللا تعالى د ذات او
صفاتو نښه او مظهر گڼي ،په همدغو څرگندو شيانو
استناد كوي او په دې سره خپله ادعاء ثابتوي ،په همدې
څرگندو ،په طبيعت كي خورو ورو شيانو باندي لوړه كوي
او د خپلي مدعى لپاره ئې د شاهد په توگه وړاندي كوي.
د الطارق په سوره كي گورئ چي د آسمان ترڅنگ په
الطارق يعني د شپې لخوا راڅرگندېدونكو هغو ستورو
لوړه كوي چي په شپه كي د آسمان په غېږ كي راڅرگند
شي ،د آسمان په څېر څرگند ،مشهود او ښكاره .دغه
توضيح او شرح بايد د قرآن د نورو قسمونو لپاره د يوه
الرښود اصل او اسلوب په توگه ونيسئ ،چېرته چي د (مقسم
به) په پېژندلو كي له ابهام او اشكال سره مخامخ شوئ،
نو د دغه اصل په رڼا كي ابهام او اشكال رفع كولى شئ.
لكه چي (الطارق) يو جلي ،مشهود او څرگند شى دئ:
ځالنده ستوري ،همدا راز په نورو مواردو كي هم (مقسم
به)) د (الطارق) په څېر مشهود او قابل درك شى وگڼئ
او هغي رأيي ته هيڅ اعتناء مه كوئ چي له دې غيبي او
له سترگو پټ شيان مرادوي .دا د قرآن له اسلوب سره
مخالفه رأيه په دېوال ووهئ.
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بايد دا واضح كړو چي آسمان او په هغه كي ځالنده
ستوري څنگه دا ثابتوي چي هر نفس د يوه ذات تر مراقبت
او حفاظت الندي دئ؟
په دې پوهېږو چي د دې ستر عالم بې انتهاء عظمت د
شپې لخوا راڅرگند شي ،د ورځي لخوا ټول سماوي اجرام
له سترگو پټ وي ،د لمر له لوېدو او د شپې له رارسېدو
سره سم ،ستوري يو په بل پسي راښكاره شي ،په خپلو
پلوشو سره زموږ سترگي هڅوي ،زموږ د سترگو په وړاندي
ودرېږي ،موږ د كائنات د عظمت او پراخوالي تماشا ته
رابلي او دا پوښتنه زموږ په ذهن كي راوالړوي چي په دې
خور وور ،پراخ بې انتهاء عالم كي دا بې شمېره آسماني
اجرام څوك اداره كوي؟ څوك ئې ساتي؟ دا كوم ځواك دئ
چي هر يو په خپل خپل مسير كي خوځوي او د دوى ترمنځ
له ټكر او تصادم مانع كېږي؟ بې شكه چي دا آسمان او د
هغه په غېږ كي دا بې شمېره ځالنده ستوري په دې شهادت
وركوي چي دا عالم يو ځواكمن او مقتدر ساتونكى او
پالونكى لري چي هر جزء ئې په خپل خاص ځاى كي ساتي،
له تشتت او بد نظمي ئې او په خپلو كي د دوى د تصادم
مخنيوى كوي.
گورئ چي قرآن د هغه چا د اقناع لپاره څه وايي چي
گمان كوي دا عالم په خپله پيدا شوى او هرڅه ئې طبيعت
ته سپارل شوي ،نه كوم مراقب لري او نه ساتونكى او
محافظ ،حوادث په تصادفي توگه او په خپله رامنځته
كېږي ،نه واكمنه اداره شته او نه خاص ضوابط او سنن،
قرآن هغه ته بلنه وركوي چي د آسمان په لوري سترگي
واړوه ،د هغه وسعت او عظمت ته ځير شه ،هغو بې شمېرو
ستورو ته پام وكړه چي د دې بې انتهاء فضاء په غېږ كي
ئې حفاظت او ساتنه كېږي ،په همدې استدالل كوي او
انسان ته وايي :هغه ذات چي دا هستي اداره كوي او د
هر جزء او ذرې ساتنه ئې په واك كي لري ،همدا ذات ستا
مراقب او ساتونكى هم دئ.
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 -1نو دا انسان دي وگوري ،له څه دئ پيدا شوى؟ -3
له ټوپ وهونكو اوبو دئ پيدا شوى -3 .راوځي د سينې
او مال له منځه.
 :3-1انسان دي خپل پيدايښت ته لږ ځير شي ،له يوه
څاڅكي ټوپ وهونكې اوبو پيدا شوى ،د مني دغه كركجن
څاڅكى چي كمال ئې ټوپ وهل ښودل شوى ،څنگه ورو ورو
وده وكړي ،علقه شي ،د غوښي يوه ټوټه شي ،يو ماشوم
ترې جوړ شي او په پاى كي په يوه ځواكمن ،مضبوط او د
دغو ټولو وړتياوو خاوند انسان بدل شي؟! څوك ئې د ضعف
او حقارت له هغه حالت د قوت او كمال دې حالت ته
رسوي؟!! د چا تر نظارت او مراقبت الندي له دغو مراحلو
تېرېږي؟ لومړى دي ووايي :چا پيدا كړى؟ آيا له كوم
(خالق) او پالونكي پرته پيدا شوى؟ او يا په خپله د
ځان خالق او پيدا كوونكى دئ؟ مگر مور پالر ئې په دې
هيئت او كيفيت كي د ده د پيدا كولو پرېكړه كړې وه؟
آيا مور پالر ئې دا استعدادونه په ده كي اېښي؟ د ده
نطفه چا په هغو ټوپ وهونكو اوبو كي تياره كړې وه؟
پالر مور خو له دې پرته بل څه نه دي كړي چي يوه داسي
تياره (دانه) ئې په يوې زمكي كي كرلې چي د هغه په
جوړېدا كي د دوى عقل ،پوهي ،غوښتني ،ارادي هيڅ ونډه
نه درلوده .دوى د دې دانې (حارث) دي نه (زارع) ،د
نطفې پيدايښت او تر بشپړ انسان پوري هغه ته وده
وركول د هغه ذات كار دئ چي د ټول عالم رب او پالونكى
دئ.
د انسان عقل نه دا خبره منلى شي چي (انسان) له
پيدا كوونكي پرته پيدا شوى او نه دا چي دى په خپله د
خپل ځان پيدا كوونكى دئ ،نو دى چا پيدا كړى؟
قرآن فرمايي چي له هللا پرته هيڅوك نه شي كولى څه
راپيدا كړي او يا پيدا شوى شته شى معدوم كړي .ساينس
د قرآن دغه خبره تأييدوي او وايي :انسان فقط دومره
كولى شي چي په طبيعت كي موجود توكي له يوې بڼي بلي
ته واړوي ،خو هيڅكله نه شي كولى څه خلق يا ئې معدوم
كړي .كولى شي لرگى وسوزوي ،په ايرو ،گاز ،حرارت او د
لرگي په نورو اجزاوو ئې بدل كړي ،خو دا وس او توان
نه لري چي د لرگي اجزاء په بشپړه توگه له منځه يوسي،
هغه په سوزولو سره لرگى تجزيه كړى ،ختم او معدوم كړى
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ئې نه دئ .ساينس ادعاء كوي چي انسان نه د يوې وړې
ذرې د پيدا كولو توان لري او نه ئې د ختمولو .نو
پوښتنه كوو :كه انسان ،دا اشرف المخلوقات ،دا تر
ټولو مخلوقاتو كامل ،د هيڅ څه د پيدا كولو توان نه
لري ،نو دا ټول مخلوقات چا پيدا كړي؟!! هيڅ عقل دا
خبره نه شي منلى چي دا ټيپ ريكارډر په خپله او له
جوړوونكي او صانع پرته پيدا شوى!! دا ماڼۍ په خپله
او له كوم معمار او مهندس پرته جوړه شوې!! د پالستيك
يوه ټوټه په يوې گوښې كي پر زمكه پرته مومې چي خاص
ً له ځان سره وايې :د پالستيك دا
شكل او رنگ لري حتما
ټوټه د يوه غوري برخه ده ،جوړوونكى ئې مهندس ،رسام،
هنرمند او د پالستيك په خواصو پوه انسان دئ ،دا ځكه
چي تا په هغه كي د هنر او علم نښي موندلې دي .په الر
درومې ،پر زمكه پلونه گورې ،ستا عقل حكم كوي چي په
دې الري له تا مخكي څوك تللى او دا د هغه پلونه دي.
همدا راز موږ په دغي شنې وني كي د ښكال ،ښايست ،هنر،
علم او حكمت آثار گورو ،په جوړښت او وظائفو كي ئې د
دقيقي او حكيمانه طراحي نښي گورو ،داسي نامرئي الس په
خپل عقل سره احساسوو چي دا ونه له يوې وړې دانې
راپيدا كوي ،وده وركوي ،كمال ته ئې رسوي ،پاڼه ،گل
او مېوه وركوي ،ښايسته ئې مومو ،متعادل او متوازن ،د
خاص كار لپاره پيدا شوې ،په دې توانېږي چي له زمكي
خاص او ضروري مواد جذب كړي ،پاڼه ،ښايسته گل او
خوندوره مېوه ترې جوړه كړي ،كه ئې د تنې د كومي برخي
ً په هغه ځاى ملهم ږدي او پټۍ
پوټكى وشكوې نو فورا
لگوي او په سرښناكي د مكروب ضد مايع ئې پوښي ،چي ډېر
ژر كلكه پټۍ ترې جوړه شي ،كه ئې د يوې خوا كومه
څانگه پرې كړې ،ډېر ژر په هماغه اړخ كي بله څانگه
راوټوكوي تر څو خپله موازنه حفظ كړي او يوې خوا ته
له كږېدو خوندي پاته شي ،د لمر د وړانگو استقامت
پېژندى شي او خپلي څانگي په همغه لوري غځوي!! آيا د
علم ،حكمت او هنر د دغو ټولو نښو له ليدو سره سره
زموږ عقل اجازه راكوي چي ووايو :دا ونه په خپله او
هسي له كوم عليم او پوه پيدا كوونكي پرته پيدا
شوې؟!! قرآن څومره ښه فرمايي:
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الطور61 :
آيا بې څه (له خالق او پيدا كوونكي) پرته پيدا شوي
او يا په خپله پيداكوونكي دي؟!
له دغو دواړو خبرو يوه ئې هم د انسان عقل نه شي
منلى ،نه بې خالقه خلقت مني او نه دا چي انسان په
خپله د ځان خالق دئ!!
يعني انسان دي غور وكړي چي چا پيدا كړى ،چا له يوه
څاڅكي اوبو ،يوې وړې ذرې ،د يوه څاڅكي تر يو په يو
مليارد هم وړه ،پيدا ئې كړ ،وده ئې وركړه او كمال ته
ئې ورساوو؟!! آيا د انسان پيدايښت په ډېر صراحت سره
شهادت نه وركوي چي خامخا يو محافظ او مراقب لري؟! هم
له ځالندو ستورو ډك آسمان په دې خبري شهادت وركوي او
هم د انسان پيدايښت د اوبو له يوه څاڅكي.
 -3دا (ټوپ وهونكې اوبه) د (مال او سينې له منځه)
راوځي ،بايد وگورو چي د دې خبري معنى څه ده ،په داسي
حال كي چي دا اوبه له مال او سينې پرته په بل ځاى كي
جوړېږي او په خاص ځاى كي ساتل كېږي او د اړوند غړو
اداره ئې د مغز د ځانگړې برخي لخوا ترسره كېږي چي د
مال په تير كي د غځېدلو عصبي رشتو له الري ئې اداره
كوي او د دغو اوبو د ټوپ وهلو باعث كېږي .په دې اړه
د مفسرينو ترمنځ گڼ شمېر تعبيرونه او توجيهات گورو
خو دوه ئې د پام وړ دي:
الف :كه څه هم د دې اوبو د توليد او ساتني او بيا
ټوپ وهلو دنده د مغز د ځانگړې برخي كار دئ ،خو نور
مهم غړي چي د مال د تير او سينې ترمنځ پراته دي ،لكه
زړه ،ينه ،سږي او هغه عصبي رشتې چي د سينې او مال
ترمنځ ئې جال غوړېدلى ،ټول د دغو اوبو په توليد او
ً ټوپ وهلو كي ونډه لري ،د همدې لپاره دلته ويل
مخصوصا
شوي چي دا اوبه د سينې او مال له منځه راوځي.
ب :د مور په رحم كي د انسان د پيدايښت په لومړيو
ورځو كي د دغو اوبو د پيدا كولو او ساتلو اړوند غړى
(خصيه) د سينې او مال ترمنځ وي ،د ماشوم له لويېدو
سره سم دا غړى ورو ورو خپل لومړنى موقعيت پرېږدي او
الندي راشي او د دوو پښو ترمنځ ځاى ته ځان ورسوي .په
دې آيت كي د دې غړي لومړني او اصلي ځاى ته اشاره شوې
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او دا هغه ستر حقيقت دئ چي علماء نن پرې پوه شوي.








   
    
 -8بې شكه چي هغه ئې دئ په بيا راگرځولو توانا.
 -2هغه ورځ چي (ټول) رازونه به بربنډ شي -11 .نو
نه به ئې څه توان وي ،نه مالتړى.
 :8د دې آيت په (انه) كي ضمير هللا جل شأنه ته راجع دئ،
كه څه هم په مخكنيو آيتونو كي نه دئ ذكر شوى ،خو د
كالم له فحوى معلومېږي او په (رجعه) كي انسان ته راجع
دئ چي په مخكنيو آيتونو كي ورته اشاره شوې او له بيا
راگرځولو ئې مراد له مرگ وروسته بيا ژوندون دئ او
ارتباط ئې له مخكنيو آيتونو سره داسي دئ :هغه ذات چي
انسان ئې له يوه څاڅكي اوبو راپيدا كړ په بيا پيدا
كولو ئې هم قادر دئ ،هماغه ذات چي د آسمان په دې بې
انتهاء غېږ كي دا بې شمېره ستوري ساتي او انسان ئې د
داسي اوبو له يوه څاڅكي پيدا كړ چي ترې كركه لري،
هغه اوبه چي د انسان له سترگو پټ ،د سينې او مال
ترمنځ ئې راپيدا كېږي او د غړو د هغه نظام په ذريعه
توليد او ساتل كېږي چي انسان پرې كامل تسلط نلري ،له
دغه څاڅكي جوړه شوې نطفه چي د كوم چا په اراده په
كامل انسان بدلېږي همغه ذات ئې په بيا راژوندي كولو
هم قادر دئ.
 :2د انسان (رجع) او بيا گرځېدنه به په هغه ورځ
ترسره شي چي ټول رازونه به په كي ښكاره او ټول اسرار
به په كي بربنډ شي ،دا اسرار او رازونه د ځينو
مفسرينو له نظره د انسان هغه پټ عزائم او هغه
گناهونه دي چي د نورو له سترگو ئې پټ ترسره كړي ،خو
كه دا آيت د مخكنيو آيتونو په رڼا او له هغوى سره په
ارتباط كي تفسير شي نو له سرائر بايد مراد هغه حقائق
وي چي نن د انسانانو له نظره پټ دي او د قيامت په
ورځ به راڅرگند شي ،دا ځكه چي په مخكنيو آيتونو كي
الندي څو هغو حقائقو ته اشاره شوې چي د كافر انسان له
نظره پټ دي او د اثبات لپاره ئې استدالل شوى:
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لومړى :هر نفس يو ساتونكى او څارونكى لري.
دوهم :هغه ذات چي انسان ئې د اوبو له يوه څاڅكي
پيدا كړى ،د ده په بياپيدايښت هم قادر دئ.
دوهمه توجيه په څو دالئلو قوي ده:
( -1ال) په (السرائر) كي ښيي چي دا اسرار بايد تر دې
وړاندي توضيح شوي وي.
 -2د انسان خپل اسرار او رازونه كه له نورو انسانانو
پټ وي ،نو له هللا او كرام الكاتبين پټ نه دي او اسرار
نه گڼل كېږي.
 -6د آيتونو ترمنځ يووالى او همغږي په دغي توجيه سره
تأمين كېږي او لومړۍ توجيه دا تنسيق او يووالى له
منځه وړي.
 -11د دې آيت په اړه هم دوه تعبيرونه مومو:
الف :د قيامت په ورځ او په الهي محاسبې كي به د
انسان ټول اسرار بربنډ شي ،هم به د خپلو څرگندو بدو
عملونو مناسبه سزا گوري او هم د پټو ،نه به خپله له
الهي نيوني او عذاب د ژغورېدو او تېښتي توان لري او
نه به داسي مرستندوى مومي چي له دې شوم عاقبت ئې
وژغوري.
ب :هغه مستكبرين چي ځان ورته ډېر ځواكمن او قوي
برېښېدو ،د سرتېرو لښكري ئې په واك كي ،خپل ظاهري
اقتدار او د پلويانو او سپاهيانو كثرت او ډېرښت
مغرور كړي وو ،نه ئې خداى مانو او نه د آخرت د ورځي
مكافات او مجازات ،له پيغمبرانو عليهم السالم سره ئې
د مخالفت مالتړله ،پټي توطئې او دسيسې به ئې كولې ،په
دې ورځ چي ټول (تر پردو شا ته) حقائق به رابرسېره او
اسرار به بربنډ شي ،وبه گوري چي نه ئې څه (قوت) شته
او نه كوم (مرستندوى او مالتړى) ،د ځواكمنۍ انگېرنه
ئې پوچ او بې بنسټه وه او هسي يو خيال او گمان وو او
پلويان او حاميان ئې داسي كسان نه وو چي په سختو
ً په دې ورځي كي د دوى مرسته وكولى شي ،دا
ورځو مخصوصا
دئ اوس د هللا تعالى په وړاندي (ضعيف) او (ذليل) والړ
دئ ،پلويان او حاميان ئې ترې بې زار او متنفر.
په لږ دقت سره پوهېدى شو چي دوهمه توجيه ډېره
دقيقه او غوره ده ،هم له مخكني آيت سره اړخ لگوي او
هم د سورې له تتمې او وروستي آيت سره چي د دغو كفارو
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(كيد) ته گوته نيسي.

  



   















  
 -11لوړه په آسمان دا پر له پسې راگرځوونكى-12 .
او په زمكي چاودېدونكې -16 .بې شكه چي دا پرېكنده
وينا ده -14 .او نه ده هغه خوشې بېهوده -11 .دوى
خو كاروي څه تدبيرونه -13 .او زه هم كاروم څه
تدبيرونه -13 .نو پرېږده كافران ،لږ غوندي ئې
پرېږده.
 :12-11دلته په دوو شيانو لوړه شوې :په آسمان چي پر
له پسې راگرځوونكى دئ او په زمكي چي چاودېدونكې ده.
د قسمونو ځواب دا دئ:
     
 

بې شكه چي دا پرېكنده وينا ده .او خوشې بېهوده نه
ده.
د قسمونو او ځواب شرح دا ده:
َّجْعِ :پر له پسې
َاتِ الر
 په لومړي قسم كي آسمان ته ذ
راگرځوونكى ،ويل شوي ،د كالم له فحوى او د قرآن د
َاتِ
نورو آيتونو په رڼا كي په دې پوهېږو چي دلته په (ذ
َّجْعِ) سره باران ته اشاره شوې ،دا باران دئ چي د
الر
اوبو د بخاراتو په بڼه كي له زمكي د آسمان په لوري
وخوځېږي او آسمان ئې بېرته د زمكي په لوري راوگرځوي.
دعِ :چاودېدونكې،
َاتِ الص
 په دوهم قسم كي زمكي ته ذ
َّْ
ويل شوي چي مراد ئې د نباتاتو په رازرغونېدو سره د
هغې چاودل دي.
 د قسم په ځواب كي دا خبره نه ده واضح شوې چي له
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دې پرېكنده وينا كومه وينا مراد ده؟ خو كه لږ غور
وكړو نو گورو چي تر قسمونو مخكي په اتم آيت كي ويل
ٌ :بې شكه چي هغه ئې په بيا
ِر
َاد
لق
ِه
َجْع
َى ر
َل
ُ ع
نه
شوي :إ
َِّ
ِ َ
راگرځولو توانا دئ .د دغي ادعاء د اثبات لپاره دا
قسمونه راغلي او ورپسې ويل شوي چي دا پرېكنده وينا
ده او هسي بېهوده خبره نه ده.
 له آسمان د اوبو په راورېدو سره د زمكي له زړه د
نباتاتو رازرغونېدل ښيي چي هللا تعالى د مړو په
بياژوندي كولو قادر دئ ،تاسو تل دا بياراژوندي كېدل
په خپلو سترگو گورئ ،نو څنگه د بياژوندون خبره يوه
بابيزه او خوشي خبره گڼئ؟!! مگر له آسمان د اوبو
راورېدل او په دې سره د مړې زمكي ژوندي كېدل او د
رنگ رنگ نباتاتو رازرغونېدل د دې ادعاء څرگند او
قطعي ثبوت نه دئ؟!
له مجدد ژوندون خو هغه چا بايد انكار كولى چي په
خپل ټول ژوند كي ئې د دې كومه بېلگه نه وى ليدلې ،ته
خو هره شېبه گورې چي د اوبو يوه (قطره) په نطفې او
انسان بدله شي ،له مړې او ژوول شوې دانې او مېوې د
انسان په بدن كي ژوندۍ نطفه جوړه شي ،مړه زمكه په
يوه باران سره وخوځېږي او گڼ شمېر ژوندي توكي راشنه
كړي .نو ته څنگه بياژوندون محال گڼې؟!!
دلته هم گورئ چي هغه څه په څرگند ډول نه دئ ښودل
شوى چي آسمان ئې بېرته راگرځوي ،خو له دې كبله وايو
چي له دې مراد د اوبو بخارات دي چي د آسمان په لوري
درومي او هغه ئې بېرته د باران او واوري په بڼه كي
راگرځوي ،لومړى دا چي؛ له دې پرته بل داسي څه نه شو
په گوته كولى ،دوهم دا چي د دې بېرته راگرځېدونكي او
د زمكي د چاودېدو تر منځ بايد څه ارتباط وي او درېيم
دا چي دا بايد بيا ژوندن ثابت كړى شي ،له باران پرته
بل داسي څه نه مومو چي دا كار كوي.
ځينو درنو مفسرينو په (انه لقول فصل) كي ضمير قرآن
ً چي د قرآن وينا قاطع او
ته راجع گڼي او وايي :يقينا
پرېكنده ده .په داسي حال كي چي د دې توجيه لپاره نه
يوازي كوم دليل نه شو وړاندي كولى بلكي په دې سره د
آيتونو ترمنځ همغږي هم له منځه ځي ،په ډېر لږ دقت
سره دا خبره راته جوته كېږي چي له دې (قول فصل) مراد
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هغه قول دئ چي د همدې سورې په  8آيت كي راغلى او د
باران ورېدل او له زمكي د بوټو راټوكېدل ئې د همدې
قول د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي كړي ،په دې
معنى چي بيا ژوندون او دا چي هللا تعالى د مړو په بيا
احياء قادر دئ ،خوشې او بېهوده خبره مه گڼئ ،مگر نه
گورئ چي هللا تعالى له آسمان اوبه راوروي او په دې سره
مړه زمكه راژوندۍ كوي!! ستا (رجع) او بياراگرځونه به
هم دغسي وي( .ذات الرجع) آسمان او (ذات الصدع) زمكه
په دې خبري شهادت وركوي چي هللا تعالى ستا په (رجع)
قادر دئ.
 :13-11د دغو مباركو آيتونو په اړه څو ټكيو ته پام
ولرئ:
الف :له دغو آيتونو په څرگنده معلومېږي چي د دې
سورې د نزول په وخت كي دښمنانو د اسالم او مسلمانانو
په ضد توطئو او دسيسو ته مال تړلې وه.
ب :رسول هللا ﹽ او ټولو مؤمنانانو ته ډاډ وركړى شوى
چي د دښمن له كيد او مكر وېره او تشويش مه لرئ ،هيڅ
تاوان نه شي دررسولى ،هللا تعالى ستاسو ولي او مرستندوى
دئ ،هغه به د دوى توطئې شنډوي.
ج :داسي نه چي د كفارو په نيوني كي ځنډ او تأخير
ستاسو د اندېښنې او تشوېش باعث شي ،دا (مهلت) زيات
او اوږد نه دئ ،ډېر ژر به پاى ته ورسېږي او الهي
عذاب به ډېر ژر پرې نازل شي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االعلى
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم االعلى (هماغه لوړ) دئ ،چي له
لومړي آيت ئې اخيستل شوى 12 ،آيتونه لري ،له اوم آيت
پرته نور ټول له دريو دريو ورته غږونو جوړ شوي ،خو
اوم آيت هم دوه فقرې لري چي هره يوه د سورې د آيتونو
په څېر ده ،د ټولو آيتونو فواصل د اعلى په وزن دي،
دا وزن له فواصلو عالوه په نورو الفاظو كي هم گورو،
چي سورې ته ئې ډېر ښايسته او خوندور وزن او سجع
ً له شپږم آيت معلومېږي
وركړې ،د سورې له متن مخصوصا
چي دا سوره د مكي دور په لومړيو كي نازله شوې ،هغه
وخت چي ال رسول هللا ﹽ د وحي په ترالسه كولو كي مشكالت
درلودل او دا اندېښنه به ورسره وه چي داسي نه څه ترې
هېر شي ،ال ورسره عادي شوى نه وو ،په دې سوره كي ده
ته په دې اړه ډاډ وركړى شوى .په لومړيو پنځو آيتونو
كي د توحيد او خداى پېژندني اساسات او مبادي څېړل
شوي ،بيا رسول هللا ﹽ ته اطمئنان وركړى شوى چي:
 -1د هللا د رعايت او عنايت له كبله به د قرآن وحي ترې
نه هېرېږي.
 -2د هللا لوري ته د بلني مأموريت ئې ورته آسان او په
دې كي راخالصه كړى چي يوازي د هغه چا د الرښووني او
هدايت هڅه وكړي او پند وركړي چي د بلني د منلو وړتيا
په كي موندل كېږي.
 -6څوك چي بې باكه او الابالي نه وي ،د خپلو عملونو د
ښو او بدو پايلو په اړه بې اعتناء نه وي ،په ځان او
له خپل عاقبت وېريږي ،د ځان او د ټولني د غلطو
عقائدو ،بدو افكارو او نظرياتو له پايلو وېره لري،
په خپلي ټولني كي د ظلم ،فساد او بې عدالتۍ عواقب
خطرناك گڼي او د نجات الري لټوي ،د دې الهي دعوت اصلي
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ً دا پيغام د زړه په
مخاطب همدغه دئ ،داسي څوك به حتما
غوږونو اوري او دې بلني ته به لبيك وايي ،خو شقي او
بدبخت انسان به له دې ډډه كوي.
 -4څوك چي خپلي فكري او اخالقي تزكيې ته اهتمام او
التفات لري ،خپل پالونكى رب رايادوي او لمونځ كوي،
فالح او بريا به ئې په برخه شي.
 -1خلك د دنيا ژوند غوره گڼي ،ژر او آسان ترالسه
كېدونكي ،ټيټ او پرېوتي اهداف ځان ته ټاكي ،حال دا
چي دنيا او دنيوي اهداف بې پايښته او ناڅيزه دي او
آخرت غوره دئ او تلپاته.
 -3ستا رسالت د ابراهيم او موسى عليهما السالم په څېر
د اولوالعزمو پيغمبرانو د رسالت ادامه ده ،همغه چي د
سترو سترو مدنيتونو بنسټونه ئې اېښي ،د سترو سترو
انقالبونو الرښوونه ئې كړې او د تاريخ لوى لوى
مستكبرين د دوى په الس رانسكور شوي ،ستا او د دوى
پيغام يو دئ او د دعوت او مبارزې پايلي مو سره ورته.

  




   














 -1ياد كړه په پاكۍ سره نوم د خپل اعلى رب-2 .
هغه چي پيدا ئې كړل (هرڅه) او برابر ئې كړل-6 .
او آ چي اندازه او هدايت ئې كړل -4 .او هغه چي دا
بوټي ئې راوايستل -1 .بيا ئې زرغونه او توربخن
كړل.
 -1دا آيت دوو مطالبو ته اشاره كوي:
الف :ستا پالونكى رب (لوړ) دئ ،لوړ تر هر هغه څه
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چي په دې عالم كي ستا تر سترگو كېږي ،لوړ تر دې چي
ستا په خيال ،وهم او گمان كي وگرځي ،په دې پراخ عالم
كي هيڅ څه هغه ته ورته نه شې موندلى.
ب :د خپل لوړ رب نوم په پاكۍ يادكړه ،په څو معنى:
اوالً :پام چي د هللا جل شأنه په اړه د بحث په دوران كي
كوم عيب او نقص ورته منسوب نه كړې ،هللا تعالى تر دې
لوړ دئ چي په ذات او صفاتو كي ئې څه كمى او عيب وي.
ً :هللا تعالى په داسي نامه مه يادوه چي د ده له
ثانيا
عظمت او شأن سره نه ښايي ،هللا تعالى غوره نومونه لري،
په دغو غوره نومونو سره ئې يادوه ،بايد پوره محتاط
وې چي د هللا د يادولو او ذكر په وخت كي داسي نوم ونه
كاروې چي د هللا تعالى په شأن كي بې ادبي گڼل كېږي ،د
هللا ذكر خاص ادب او ځانگړى فرهنگ او قاموس لري ،د ځان
پاكوالى ،د زړه حضور او د روح خشوع ،د دې مقدس مقام
آداب دي ،څوك چي له دې پرته بل حالت ولري ،بې ادبي
ئې كړې ،همداراز د ذكر په دوران كي هغه نومونه كارول
چي له دې خاص او ځانگړي قاموس نه وي اخيستل شوي،
الحاد او له اصلي الري كږېدل دي ،څوك چي د مستۍ او بې
خودۍ په حالت كي ،له جذبې او ساز او سرود سره هللا
يادوي بې ادبي كوي ،څوك چي هللا د ساقي ،صنم ،دلبر،
معشوق ،پيرمغان او … په نامه يادوي بې فرهنگه دئ ،د
الهي ذكر له قاموس بې خبر او د هللا تعالى د ذكر له
آدابو بې برخي.
 -2ستا پالونكى رب همغه دئ چي دا ټول پيدا شوي ئې
پيدا كړي ،نه يوازي دا چي هغه ئې پيدا كړي بلكي (سم)
ئې پيدا كړي ،د دې عالم هر څه ښه ،ښايسته ،موزون او
دقيق پيدا شوي ،له يوې خوا د دوى (وجود او شته والى)
ً يو (پيدا كوونكى) لري ،له
په دې داللت كوي چي حتما
بلي خوا د دوى سم ،دقيق او موزون خلقت په دې شهادت
وركوي چي (پيدا كوونكى) ئې (اعلى) او (لوړ) دئ.
د هر څه پيدايښت له نشت پيل كړي ،ورو ورو ئې كمال
او د سموالي وروستي پړاو ته ورسوي.
له (پيدايښت) او(تسويې) عالوه دوې نوري ځانگړتياوي
هم د ده په مخلوقاتو كي گورو:
الف :هغه ثابته او معينه اندازه چي د دوى په
(مقدار) كي مراعات شوې.
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ب :هغه الرښووني چي د هر څه په فطرت او خټه كي
اېښودل شوې.
د دې عالم خالق او پالونكي رب هر څه د ضرورت په
اندازه پيدا كړي ،نه تر ضرورت كم او نه زيات ،هيڅوك
نه شي كولى د دې پراخ عالم په غېږ كي كوم داسي
(اضافي) او (غيرضروري) شى ومومي چي هسي او بې له
كومي گټي ئې دلته كوم (ځاى) اشغال كړى!! همداراز نه
شي كولى د داسي كوم څه نوم واخلي چي په دې عالم كي
ئې ځاى تش او خالي دئ ،د دې عالم د توكيو په (مقدار)
او د دوى ترمنځ (تناسب) كي چي كومه (اندازه) مراعات
شوې دومره دقيقه ده چي په هغه كي ډېر لږ تغيير او
تعديل د ټول عالم د متالشي كېدو باعث كېږي!! هر شى په
خپل ځاى او مقدار كي داسي دقيق پيدا شوى چي كه له
منځه والړ شي او يا ئې اندازه او مقدار كم او زيات
شي ،د ټول عالم بقاء له گواښ سره مخامخ كوي.
پالونكي رب چي هر څه پيدا كړى ،هغه ته ئې الرښوونه
او (تلقين) كړى چي دنده ئې څه ده او دلته به د خپل
شتون په دوران كي كوم كوم كارونه ترسره كوي ،كوم
خالي ځاى به ډكوي ،په كوم مسير كي به خوځي ،كوم
نتائج به وړاندي كوي .مگر نه گورئ چي لمر په خاص وخت
كي له خاص ځاى راخېژي ،په معين مسير كي درومي ،د يوې
معيني مسافې له پلې كولو وروسته ،په خاص وخت كي ،په
داسي ځاى كي پرېوځي چي له مخكي ورته ټاكل شوى ،خپل
مأموريت ترسره كوي ،تاسو ته رڼا او تودوخه دركوي،
ستاسو ،حيواناتو او نباتاتو اړتياوو ته ځواب وايي،
ستاسو په خدمت كي دئ ،د دانې او مېوې په پيدايښت كي
ممد او د رزق او روزي په دركولو كي درسره مرسته كوي،
سپوږمۍ د شپې رابره كېږي ،ستاسو تياره شپې روښانه
كوي او ستاسو لپاره په تيارو شپو كي روښانه او څرگند
تقويم ،چي د شپو ورځو حساب پرې معلومولى شئ.
وني گورئ چي شپه ورځ په كار بوختي وي ،زيار باسي،
مضر گازونه جذبوي او ستاسو د اړتيا وړ اكسيجن
توليدوي ،د زمكي له خاورو په خپلو نازكو جرړو سره
هغه حياتي مواد جذبوي چي ته ورته ضرورت لرې او د لمر
د وړانگو په مرسته له دغو موادو تا ته ښايسته او
خوندوري مېوې جوړوي.
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د شاتو موچۍ گورئ چي له دې وړوكتوب او نازكتوب سره
سره څومره منظم او ښايسته كور ځان ته جوړوي ،داسي
منظم كور چي د نړۍ ستر مهندسين ئې په ډېرو مجهزو
وسائلو هم له جوړولو عاجز دي ،له داسي توكيو ئې
جوړوي چي د شاتو په څېر شى په كي تر اوږدې مودې
خوندي او روغ رمټ ساتلى شي ،په دې پوهېږي چي څنگه د
ِكه) او (واكمن) ځان ته غوره كړي ،د زور
(مل
خپلي خوښي َ
پاچايي نه مني ،په ډېر ښه شان خپل وظائف په خپلو كي
وېشي او دا استعداد لري چي په خپل ملك كي دقيق نظم
پلى كړي ،په كوم كي چي هم د دندو وېش عادالنه وي ،هم
د نظافت او صفايي خيال ساتل شوى وي او هم د پرديو او
د هغو مچيو له ننوتو مخنيوى وشي چي له ناپاكو وزرونو
او پښو سره د دوى پاك او صفا كور ته ننوتل وغواړي ،د
كور په دروازه كي حساس او هوښيار پهره داران ودروي
او هر ننوتونكى څاري او يوازي په هغه صورت كي د
ننوتو اجازه وركوي چي (خپل) وي او (پاك ستره) وي ،په
دې پوهېږي چي څنگه د گالنو عصاره وزبېښي او شات ترې
جوړ كړي ،داسي شات ترې جوړ كړي چي د كلونو كلونو په
تېرېدو هم نه گنده كېږي ،د انسان د ډېرو بيماريو
لپاره درمل دئ او انسان تر اوسه له خپل ټول مخكي تگ
او مجهزو البراتوارونو سره سره د هغه له توليد عاجز
دئ ،خو همدا وړه حشره ئې هم پيدا كولى شي او هم ئې
تر اوږدې مودې صفا ،ستره او روغ رمټ ساتلى شي!! چا
ً دې ته په غوږ كي ويلي وي چي څنگه والوزي،
به حتما
څنگه له هغه وروسته خپل كور ته بېرته راستنه شي او
الر وركه نه كړي چي په پراخي فضاء كي څو څو كيلومتره
لري د گالنو په لټه كي ځي ،بېرته راگرځي او له كومي
اشتباه او غلطۍ پرته د خپل كور دروازه پيدا كوي!!
موږ داسي مرغان هم مومو چي بچوڼي ئې هيڅكله خپله
مور نه گوري ،مور ئې د زړښت په وخت كي ،په يوه خوندي
ځاى كي ،څو پوړيزه ځاله جوړه كړي ،داسي چي كافي نور
او حرارت وررسېدى شي ،په هري برخي كي يوه هگۍ واچوي
او خوا ته ئې د خپل بچوڼي د اړتيا وړ كافي مقدار
خوراك كېږدي ،بيا د هري ځالي خوله وربنده كړي ،دا د
خپلو بچوڼو له راوتو مخكي ومري ،بچوڼي ئې له هگيو
راووځي ،په هماغه خوراك تر هغو گوزاره كوي چي ستر شي
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او د الوتو جوگه ،نو د ځالي خوله پرانيزي ،بهر
راووځي او د خپلي مور په څېر ئې ژوند او خوى او عادت
وي او د ژوند په پاى كي د خپلي مور په څېر ځاله جوړه
كړي ،هگۍ په كي واچوي ،خوله ئې وربنده كړي او ومري.
ووايئ :څوك دغو مرغانو ته چي خپله مور ئې نه ده
ليدلې ،معلم او استاد هم نه لري ،الرښوونه كوي او
ورته وايي چي ستا د پالر نيكه د ژوند طريقه دا وه؟!
ً چي هللا تعالى هر څه پيدا كړي او هر يوه ته ئې د
يقينا
خپل فطرت او طبيعت مطابق الرښوونه كړې.
د عالم په ټولو مخلوقاتو كي يوازي انسان داسي
مومو چي د هغو فطري الرښوونو تر څنگ چي د ده په ضمير
ً اړ وي او هم مرشد او
كي اېښودل شوې هم مور ته شديدا
الرښود ته ،له دې پرته نه سم ژوند كولى شي او نه كمال
ته رسېدى شي.
د غرڅه بچى په دې پوهېږي چي څه وخت د واښو خوړل
پيل كړي او د غرونو په پراخو لمنو او لويو دښتو كي،
چي له راز راز بوټو ډكي وي ،كوم بوټى وخوري او د كوم
يوه له خوراك ځان وساتي .خو د انسان (بچى) تر اوږدې
مودې ،نه شي كولى چي په خپل وړوكي كور كي ښه او بد
وپېژني او مفيد له مضر بېل كړي ،هم اور ته الس غځوي
او هم ډبره ،لوټه او حتى زهر په خوله منډي .نه اور
ته له ځان اچولو ډډه كوي او نه اوبو ته( ،الرښود) او
مرشد ته اړتيا د ده د فطرت مقتضا ده.
 -4ستا رب هماغه ذات دئ چي بوټي راشنه كوي ،هماغه
ذات چي اراده ئې د زمكي له كلك او سخت پوټكي ،نازك
او ښايسته بوټي راټوكوي او هيڅوك د دغو رنگ رنگ بوټو
په پيدا كولو كي د ده د فعل شريك نه دئ ،همدا ستا رب
دئ .ته زمكه وسپړې ،مړه دانه په كي وكرې او ستا رب
ئې د داسي شنه او ښايسته بوټي په څېر راوباسي چي
ژوندى دئ ،احساس لري ،وده كوي ،د خپل نسل د دوام بند
وبست كوي او څو دانې په عوض كي دركوي.
 -1د دې مبارك آيت په اړه د درنو مفسرينو ترمنځ دوه
رأيي مومو:
الف :ځيني (غثاء) د خس او خاشاك په معنى اخلي او
(احوى) د هغه خوسا شوي بوټي په معنى چي رنگ ئې
توربخن شي .دوى  4او  1آيتونه داسي ترجمه كوي :ستا
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رب همغه دئ چي له زمكي بوټي راشنه كوي ،چي بيا ئې وچ
او خوسا كړي.
ب :ځيني نور ئې (غثاء) د ستر شوي بوټي او (احوى)
له ډېر شينوالي توربخن شوي په معنى اخلي او نوموړي
دوه آيتونه داسي ژباړي :تنكي واښه له زمكي راباسي،
بيا ستر بوټي ترې جوړ كړي او له ډېر شينوالي ئې
توربخن كړي.
په لږ دقت او د آيتونو سياق او سباق او له مخكنيو
او وروستنيو آيتونو سره ئې ارتباط ته په پام سره په
دې پوهېدل راته آسان كوي چي دوهمه رأيه دقيقه ده او
د آيتونو ترمنځ نږدې ارتباط څرگندوي او لومړۍ رأيه
دا تنسيق او يووالى له منځه وړي.

    











   







  



    
   
 -3ژر به ئې پرتا لولو ،داسي چي ئې هېر نه كړې.
 -3مگر دا چي هللا وغواړي ،بې شكه دى پوهېږي په
څرگندو او په هغه چي پټېږي -8 .او تا به كړو روان
په دې آسانه ،آسانۍ سره -2 .نو وكړه يادونه ،كه
تذكار وو گټور -11 .هغه چي وېرېږي ،ژر به پند
ورځني واخلي -11 .او هغه چي ترټولو زيات شقي وي،
له دې به شي په ډډه -12 .همغه چي داخل به شي ستر
اور كي -16 .بيا به هلته نه مري او نه خو به ژوند
كوي.
 -3د دې آيت په ترڅ كي رسول هللا ﹽ ته اطمئنان وركړى
شوى چي له جبرئيل عليه السالم د وحي ترالسه كولو په
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وخت كي دا اندېښنه ونه لري چي ترې هېره به شي ،رسول
هللا ﹽ د وحي د پيل په لومړيو ورځو كي او مخكي له هغه
چي په دې كي پوره مهارت پيدا كړي ،له جبرئيل عليه
السالم د وحي له اورېدو سره سم به ئې هغه په وار وار
تكراروله چي ښه ئې حفظ كړي ،په دغه آيت سره هغه ته
ډاډ وركړى شو چي د وحي د هېرېدو په اړه تشويش مه
كوه ،قرآن به داسي پر ده لوستل كېږي چي هيڅكله ئې
هېر نه كړي .دا آيت څو ظريفو ټكيو ته اشاره كوي:
الف :دا سوره هغه وخت نازله شوې چي ال رسول هللا ﹽ د
وحي په اخيستو كي پوره او بشپړ مهارت نه درلود او له
دې په څرگنده معلومېږي چي دا سوره د بعثت په لومړيو
كي نازله شوې.
ب :انسان ته د خطاب او څه ورته ويلو داسي طريقه هم
شته چي كه مراعات كړى شي نو مخاطب به ئې د ده وينا د
تل لپاره په ياد ساتي ،انسان ته په دې خاصي او
ځانگړې توگه څه ويل د دې باعث شي چي هغه ئې خپلي
حافظې ته داسي وسپاري چي هيڅكله ترې هېر نه شي.
 -3دلته د (االماشاء هللا) فقره دوه مطلبه افاده كوي:
الف :د قرآن داسي ډاډمن حفظ ستا خپل ذاتي كمال نه
دئ ،بلكي د هللا تعالى د عنايت او توفيق نتيجه ده .كه
دا الهي عنايت ستا په حال شامل نه وي او هللا تعالى
وغواړي چي څه ستا له حافظې زايل كړي ،ټول به هېر
كړې ،دا همغه مطلب دئ چي د قرآن په بل آيت كي په دې
صيغه راغلى:






     
االسراء83 :
 

او كه وغواړو هغه څه به له منځه يوسو چي تا ته مو
وحي كړي بيا به زموږ په خالف ځان ته كوم وكيل ونه
مومې.
ً ځيني برخي هېري كړې ،نو دا
ً او احيانا
ب :كه موقتا
هېرونه د هغه قطعي تضمين مغاير نه ده چي د نه هېرولو
په اړه شوى ،الهي سنت داسي دئ چي كله كله انسان هغه
ً او په ډاډمنه توگه ئې حفظ كړى
څه هم هېروي چي دقيقا
وي ،خو په يوې عادي اشارې سره ئې بېرته راپه ياد
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كړي .د دې آيت په ترڅ كي چي د كوم څه تضمين شوى هغه
دا دئ چي ترالسه كړې وحي به هيڅكله په دائمي توگه نه
هېروې .د موقت هېرولو يوه بېلگه ئې په صحيح بخاري كي
هغه روايت دئ چي وايي:
يو ځل رسول هللا ﹽ د فجر په لمانځه كي د يوه آيت لوستل
هېر كړ ،له لمانځه وروسته ابى بن كعب رضي هللا عنه ترې
وپوښتل يارسول هللا! آيا دا آيت منسوخ شوى؟ وئې فرمايل:
نه ،رانه هېر شو.
د (انه يعلم الجهر و مايخفى) فقره چي د هر پټ او
څرگند څه په اړه د هللا تعالى مطلق علم بيانوي ،دلته او
د نوموړي آيت د مخكنۍ برخي په ارتباط دا مطلب په
گوته كوي چي كه د وحي د اخيستو په وخت كي ،په ژبه يا
په خپل زړه كي د وحي الفاظ تكرار كړې ،كه خپله
اندېښنه څرگنده كړې يا ئې په خپل زړه كي وساتې ،هللا
تعالى پرې پوهېږي ،همدا راز دا مطلب په گوته كوي چي
دا ډاډېينه د هغه هللا تعالى له لوري ده چي ستا له پټو
او څرگندو استعدادونو خبر دئ او په دې پوهېږي چي په
كومه بڼه كي تا ته وحي وكړي تر څو ئې هيڅكله هېره نه
كړې.
 :2- 8دا دوه آيتونه د (فاء) په توري سره په خپلو كي
تړل شوي او دا مطلب افاده كوي چي :اې پيغمبره! د هللا
تعالى او د ده د دين په لوري د دعوت او بلني په دې
كار كي مو ستا دنده آسانه كړې او كوم داسي دروند
پېټى مو ستا په اوږو نه دئ اېښى چي وړل ئې درته گران
وي ،له تا سره مو آساني كړې او ستا مأموريت مو په دې
كي راخالصه كړى چي يوازي د هغو خلكو دعوت او بلني ته
اهتمام او التفات ولرې چي ستا له تذكر او يادوني گټه
اخيستى شي ،خو هغه چي (ذكر) كومه گټه نه وررسوي،
وجدان ئې د مرگ په خوب ويده دئ او په هيڅ نعرې او
چيغي كه څه هم د ډېر زړه سواند داعي له كومي راوتلې
وي ،نه راويښېږي ،هيڅ دعوت كه هر څومره د عقل او
شعور راپاروونكى او كه هر څومره په پېرزويني او زړه
سوي مبتني وي اغېز پرې نه كوي ،ته مكلف نه يې چي دوى
به خامخا هدايتوې او په سمه الر به ئې برابروې ،يعنى
ستا مأموريت مو داسي آسان كړى چي هدايت كېدونكو ته
الرښوونه او يادونه وكړه خو هغه چي د باطل ناولې لمن
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ئې كلكه نيولې ،له حق او حقيقت مستغني او بې نياز دي
او يادونه او ذكر گټه نه وررسوي ،د دوى په اړه د هيڅ
مكلفيت احساس مه كوه او ځان په كړاو كي مه اچوه.
ً پند اخلي! چي په دې اړه
 -11څوك چي وېرېږي هغه حتما
دوه توجيه مومو:
الف :څوك چي له (هللا تعالى) وېرېږي ،هغه به خامخا
ستا له يادونو پند اخلي ،ويده ضمير او وجدان به ئې
راويښ شي او حق او حقيقت به درك كړي.
ب :څوك چي بې باكه نه دئ ،خپلي موجوده وضعي او د
خپلي ټولني اوسني حالت مشوش كړى ،د ځان او د خپلي
ټولني د نورو وگړو د افكارو ،عقائدو او عملونو پايلي
ډېري خطرناكي گڼي ،مضطرب او پرېشان دئ او د نجات الري
ً ستا د دعوت په هنداره كي د نجات
لټوي ،دوى به حتما
الر بيامومي او خپله وركه شوې متاع به پيدا كوي.
دوهمه توجيه دقيقه او تر لومړۍ ډېره غوره ده،
لومړۍ توجيه په دې دليل كمزورې او ضعيفه ده چي ترڅو
انسان خپل رب سم ونه پېژني له هغه نه وېريږي ،له هللا
تعالى وېره له هغه وروسته د انسان په زړه كي راپيدا
كېږي چي هغه سم وپېژني ،خو دا توجيه د دې برعكس وايي
چي د هللا په لوري ستا بلنه به هغه څوك مني چي له هللا
تعالى وېرېږي!!
 -11تر ټولو بدبخت انسان به له (ذكر) ډډه كوي ،په
دوو معنى وو:
الف :څوك چي ډېر بدبخت او شقي وي او د نېكۍ ټول
استعدادونه په كي ځپل شوي وي ،هغه به له دې (ذكر) او
يادوني ډډه كوي .په دې توجيه كي شقاوت او بدبختي د
اجتناب او ډډه كولو امل ښودل شوى.
ب :څوك چي له دې (ذكر) او يادوني ډډه كوي هغه به
ډېر شقي او بد بخت انسان وي .او په دې كي له دې ذكر
او يادوني ډډه كول د شقاوت او بدبختۍ باعث ښودل شوى.
 :16 -12د دې بدبخت او شقي انسان پايله دا ده چي په
ستر اور كي به لوېږي او د تل لپاره به په كي پاته
كېږي ،د نه مړ او نه ژوندي په بڼه كي ،ژوند به ئې
داسي دردناك او مرگونى وي چي مرگ به يو ستر نعمت
ورته برېښي او تل به ئې تمنا كوي ،چي ژغورني ته ئې
راوړاندي شي او له دې دردناك ژوند ئې وژغوري ،خو
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تمنا به ئې نه ترسره كېږي.

    







  
  







  

ً بريالى شو چا چي ځان كړو تزكيه -11 .او
 -14يقينا
ياد ئې كړ د خپل رب نوم ،نو ودرېد په لمانځه-13 .
خو تاسو غوره كړى ژوند دې دنيا -13 .حال دا چي
آخرت دئ هم غوره هم تل پاتى -18 .بې شكه چي دا
(ثبت) دئ مخكنيو صحيفو كي -12 .د ابراهيم او د
موسى په صحيفو كي.
 -14هغه څوك به فالح او بريا تر السه كوي چي لومړى له
ناولي فكر او عقيدې او له گنده كړنو ځان لري وساتي،
له حرام خوراك څښاك ،له پليتو اخالقو او له بدو كړنو
ډډه وكړي ،ځان تزكيه كړي او خپلي روزني او تربيې ته
اهتمام وكړي.
ً خپل رب راياد كړي او په لمانځه ودرېږي،
 -11ثانيا
لمونځ ئې د ځان له تزكيې او د هللا له رايادولو وروسته
وي .گورئ چي په دې مبارك آيت كي د هللا د نوم ذكر له
لمانځه مخكي راغلى چي څو مطالب ترې اخيستل كېږي:
الف :بايد د هللا رايادونه تا لمانځه ته وهڅوي ،چي
كله درپه ياد شي ،د ده جالل او عظمت او د ده هغه بې
شمېره نعمتونه چي پر تا ئې پېرزو كړي ،دا بايد تا دې
ته وهڅوي چي په وړاندي ئې ودرېږې ،مننه او شكر ئې په
ځاى كړې ،د اطاعت او بندگۍ ژمنه وكړې ،په مخكي ئې
ركوع او سجده وكړې او په پښو كي ئې ولوېږې.
ب :د لمانځه تر ټولو مهمه او اساسي برخه د هللا ذكر
دئ ،هم ئې بنسټ دئ او هم پيل او مقدمه.
ج :لمونځ به د هللا تعالى د نامه په يادولو سره
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پيلوو.
نو لمونځ نه څه شكلي او تشريفاتي مراسم دي ،نه بې
روح او بې مقصده حركات ،نه بې مفهومه كښته پورته
كېدا او نه شرق او غرب او يوې بلي خوا ته بې محتوى
مخ اړونه ،بلكي بامقصده او بامحتوى حركت دئ ،چي د هللا
له ذكر خړوبېږي ،هغه لمونځ چي د هللا له ياده غافل زړه
سره ،له ناولو افكارو او عزائمو سره ،له حرامو ډكو
سلولونو سره ،له ناپاكو او گنده او له حرامو الرو تر
السه شوو جامو سره ،اداء شوى وي يو بېهوده او په الهي
معيارونو كي بې ارزښته حركت دئ.
 :13 -13تاسو د دنيا په ژوند پوري زړه تړلى ،پښو ته
لوېدلې ،ټيټي موخي او بې ارزښت اهداف مو ځان ته غوره
كړي او په دنيوي مال متاع پسي نښتي يئ ،حال دا چي
آخرت هم ترې غوره دئ او هم تلپاته ،دې غوره او
تلپاته هدف ته د لمانځه له الري رسېدى شئ.
 :12 -18په دې وينا سره چي (دا مطلب په لومړنيو
صحيفو كي راغلى) ،يا مخكني آيت ته اشاره شوې ،يا د
(قد افلح من تزكى) آيت ته او يا ټولي سورې ته ،په دې
معنى چي د دې سورې مطالب د توحيد ،رسالت ،د دعوت
مؤيدين او معاندين او د دنيا او آخرت تر منځ دا
مقايسه د ابراهيم او موسى عليهما السالم په څېر د دوو
سترو سترو پيغمبرانو په صحيفو كي هم راغلي .د دې
دعوت موافقين او مخالفين دي خپلي پايلي د دغو سترو
سترو شخصيتونو د قصو په هنداره كي ولټوي چي هر يوه
ئې د سترو انقالبونو الرښوونه كړې ،ستر ستر امتونه ئې
جوړ كړي ،د شرك ،جهل او ظلم ټغر د دوى په الس ټول
شوى ،ستمگران او مستكبران د دوى په الس رانسكور شوي
او د هغو لويو لويو برياليو قيامونو الرښوونه ئې كړې
چي بې وزلو او مستضعفو پرگنو د خپلي آزادۍ او نجات
لپاره ترسره كړي.
كه وغواړو چي د (ان هذا لفي الصحف االولى) په آيت
كي د (ان هذا) اشاره تر ټولو نږدې مطلب ته مربوط
من
ْل
َف
د أ
وگڼو نو تر دې مخكي آيتونو كي ويل شوي َ
(قْ
َحَ َ
نيَا
ة
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َى * او دا هغه اساسي مطالب دي چي
بق
أ
و
ر
ي
خ
ة
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َُ ٌَْ َ ْ
َ
په ټولو الهي كتابونو كي راغلي ،همدا راز د دې سورې
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ټول مطالب داسي اساسي مطالب دي چي په نورو كتابونو
كي هم راغلي دي .ابن جرير لومړى قول غوره گڼي او ابن
عباس د يوه حديث په استناد دوهم قول.
د لمانځه په اړه چي په دې مباركي سورې كي څه ويل
شوي ،دوه ئې غور او دقت غواړي:
 -1رسول هللا ﹽ وروسته له هغه چي د دې مباركي سورې دا
لومړى آيت (سبح اسم ربك االعلى) پرې نازل شو ،صحابه
وو ته ئې وفرمايل :د (سبحان ربى االعلى) تسبيح د خپلو
سجدو د تسبيحاتو برخه وگرځوئ.
عن عقبة بن عامر الجهنى "لما نزلت فسبح باسم ربك
العظيم قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجعلوها فى
ركوعكم ،فلما نزلت "سبح اسم ربك االعلى" قال اجعلوها
اخرجه احمد و ابن ماجه و ابوداؤد
فى سجودكم.
 -2لكه څنگه چي په دې سوره كي د (هللا د نامه ذكر) تر
لمانځه د مخه راغلى ،پيغمبر عليه السالم هم دا
الرښوونه كړې چي لمونځ بايد د هللا اكبر په ويلو سره پيل
شي.
له دغو دواړو خبرو معلومېږي چي رسول هللا ﹽ د لمانځه
ټول حركات ،الفاظ او ترتيب ئې د قرآن له اشارو او
څرگندونو اخيستي ،چي په ځينو ئې اكثر خلك پوهېدى شي
او په ځينو ئې يوازي پيغمبر عليه السالم پوه شوى او
نور ئې پرې پوه كړي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الغاشية
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم الغاشية (پوښوونكې) دئ چي له
لومړي آيت اخيستل شوى 23 ،آيتونه لري ،ټول آيتونه ئې
د طول او د غږونو د شمېر له مخي سره ورته دي ،د
لومړيو پنځو آيتونو فواصل ئې د غاشيه او خاشعه په
وزن دي ،شپږم او اوم آيتونه ئې د ضريع او جوع په
صيغو پاى ته رسېدلي ،بيا له اتم تر دولسم پوري ټول د
لومړنيو په څېر د ناعمة او راضية په هموزنو الفاظو
ختم شوي ،له ديارلسم تر شپاړسم پوري د مرفوعة په څېر
هموزنو صيغو او له اوه لسم تر شلم آيت د څلورو
َت هموزنه صيغې راغلې
ِع
ُف
َت او ر
ِق
آيتونو په پاى كي د خُل
ِّر ،مسيطر ،كفر او
َك
مذ
او بيا څلور ورپسې آيتونه د ُ
اكبر په صيغو ختم شوي او د پاى دوه آيتونه ئې د
ايابهم او حسابهم په هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي .د
آيتونو اوزان او مد و جذر ئې ډېر ډېر ښايسته او
خوندور دئ .د مكي دور په لومړيو كي نازله شوې ،د بحث
محوري موضوع ئې د قيامت هغه هيبتناكه ورځ ده چي آثار
او نښي به ئې د هر چا په څېرو كي څرگندي وي ،د دې
ورځي د هيبتناكو پېښو آثار هم ،د الهي محاسبې د رعب
او هيبت آثار هم او د هر چا د عملونو په اړه د
وروستۍ پرېكړو د اصدار اغېز به هم د هر كس په څېره
كي ښكاره وي ،ځيني به گورې چي د ذلت ،سپكاوي ،وېري،
خوف ،ندامت او پښېمانۍ نښي به ئې په څېرو كي له
ورايه وينې ،د جهنم سرو لمبو ته به په ننوتو اړ شي،
د جهنم د خوټېدونكې چينې د جوشو اوبو په څښلو به
مجبور شي ،د اغزنو بوټو داسي خواړه به ئې مخي ته
كېښودى شي چي نه څوك څوربوي او نه ئې لوږه رفع كوي،
د دوى په مقابل كي به نور داسي وگورې چي په خوښو او
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خوشحاله څېرو كي به ئې د نعمتونو آثار وي ،په لوړو
لوړو جنتونو كي په جگو جگو تختونو ناست.
هغه چي د دې عالم په څرگندو آيتونو او نښو كي ئې
غور ونه كړ ،له هغو واضح او روښانه الرښود نښو ئې پند
وانه خيست چي د دوى چارچاپېر خورې وې ،نه ئې د دې
آسمان په پيدايښت كي غور وكړ او نه د هغو بې شمېره
ستورو چي دې پراخ آسمان په خپلي غېږ كي ساتلي ،د دوى
لمر ئې په خپلي غېږ كي ورته نيولى وو رڼا او تودوخه
ئې وركوله ،پر دوى ئې باران وراوو او د زمكي په سر د
رزق او روزي په تأمين كي ئې د دوى مرسته كوله ،دې ته
ئې هم پام ونه كړ چي د اوښ په څېر ستر ستر حيوانات
ئې ده ته رام او مسخر كړي وو ،سره له خپل ستروالي او
ځواكمنۍ ئې تر ځان ډېر ضعيف انسان ته غاړه اېښې وه،
ورته مطيع وو او د ده خدمت ئې كاوو ،دې زمكي ته ئې
ونه كتل چي د ده د كور فرش ئې ترې جوړ كړى وو ،دى ئې
په خپلي غېږ كي نيولى وو او له خپلي سينې ئې ده ته
خوندوري دانې او مېوې راټوكولې ،دې دنگو دنگو غرونو
ته ئې هم توجه ونه كړه چي د ده چينې ،كارېزونه او
ويالې ترې رابهېدې ،د دغو ټولو څرگندو نښو له ليدو
سره سره ئې خپل رب ونه پېژاندو او هدايت نه شول ،دوى
تر حيواناتو ډېر بې عقله دي ،تر دې اوښ هم ،د قيامت
په ورځ به د دغه اوښ خواړه ده ته وركول كېږي ،اغزي
به ئې خوراك وي ،د اوښانو په خواړو به ئې استقبال
كېږي.
د سورې په پاى كي رسول هللا ﹽ ته ويل شوي چي د دغو
كمعقلو او بې شعورو مخالفينو له مخالفتونو مه تشويش
كوه او مه د ستړيا او ستومانتيا احساس ،خپل كار ته
ِّر او پند وركوونكى
َك
مذ
په ډاډه زړه ادامه وركړه ،ته ُ
يې ،خپله دنده ترسره كړه ،دوى ته خپل نصيحت وكړه،
هېر حقائق ورپه ياد كړه ،ته د دوى د حتمي هدايت او
الرښووني مسئول نه يې ،كومه سلطه او سيطره ورباندي نه
لرې ،هللا ته به ورگرځي او هغه به ورسره محاسبه كوي.
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 -1آيا تا ته رسېدلى دئ خبر د آ پوښونكې؟  -2څه
څېرې به په دې ورځ وي وېرېدونكې -6 .ستړې او
ستومانه -4 .ننوځي به سره اور كي -1 .خړوبېږي به
له يوې تودې چينې -3 .نه به وي خوراك دوى ته پرته
له اغزن بوټي -3.نه به څوربولى شي او نه خو به د
لوږي چاره كړلى شي.
 -1بايد وگورو چي (هاغه پوښونكې) څه ده؟ او څه به
پوښي؟ له ورستيو آيتونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي
چي له دې پوښونكې مراد د قيامت ورځ ده ،چي په هر څه
به خپل وزر وغوړوي ،هر څه به احاطه كړي ،د هيبت اغېز
به ئې په هر چا او هر څه پروت وي ،نښي به ئې په هري
څېرې كي راڅرگندي وي .آيا د دې ورځي له څرنگوالي خبر
يې؟
 :6-2په دې هيبتناكي ورځ كي به ځيني مخونه داسي مومې
چي د سختي وېري او خوف نښي به له ورايه په كي برېښي،
سپك او ذليل به وي ،يوې بلي خوا ته منډو به سخت
ستومانه كړي وي ،د هغي ورځي د كړاوونو له كبله به
سخت ستړي وي ،د دوزخ د سرو لمبو په ليدو سره به له
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وېري پوړېږي.
 -4د دوزخ په سره او تاوده اور كي به ننوتو ته اړ
شي.
 -1د جهنم د خوټېدونكې چينې د جوش اوبو په څښلو به
مجبور شي .د دوى په مقابل كي به نور داسي وگورې چي
په خوښو او خوشحاله څېرو كي به ئې د نعمتونو آثار
گورې ،په لوړو لوړو جنتونو كي په جگو جگو تختونو
ناست.
 :3 -3د اغزنو ترخو بوټو داسي خواړه به ئې مخي ته
كېښودى شي چي نه څوك څوربوي او نه ئې لوږه رفع كوي.
دوى په دنيا كي د هللا تعالى د نعمتونو كفران او
ناشكري كوله ،نو ځكه به اوس له ټولو هغو نعمتونو
محروم وي چي په دنيا كي ئې وركړي وو ،دوى په دنيا كي
د حيوان په څېر ژوند وكړ ،نو خود به نن د دوى طعام
هغه تريخ او اغزن بوټي وي چي اوښان ئې خوري.

   
   




   




   






  
 -8په دغه ورځ به ځيني څېرې خوښي وي -2 .راضي په
خپلو هڅو -11 .عالي شانه جنتو كي -11 .نه به اوري
هلته بېهوده وينا -12 .په دې كي وي جاري چينه.
 -16په دې كي لوړ تختونه -14 .او جامونه هري خوا
ته اېښودلي -11 .او په ليكه ږدول شوي بالښتونه.
 -13او خواره نفيس فرشونه.
 -8جنتيان به داسي مومې چي د نعمتونو آثار به ئې په
ځالنده او روښانه څېرو كي له ورايه برېښي ،خوښ،
خوشحال او په شونډو ئې موسكا.
 -2په دنيا كي په خپلو كړو عملونو او هلو ځلو راضي
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او په پايلو ئې خوشحال.
 -11دوى به په لوړو او عالي شانه جنتونو كي وي،
جنتونه به ئې هم له معنوي لحاظه لوړ وي او هم د
مستوى له لحاظه ،دا هم د انسان يو فطري تمايل دئ چي
دنگ او جگ كور ،په لوړ او مرتفع ځاى خوښوي ،په جنت
كي به د انسان دغه تمايل هم اشباع او دغي فطري
غوښتني ته به ئې هم ځواب وويل شي.
 -11په هغه كي به هيڅ بېهوده خبره نه اوري ،دا ځكه
چي په دنيا كي ئې هم په خپله له بېهوده خبرو ډډه
كوله او هم ئې له نورو نه خوښوله .او دا يو ستر الهي
نعمت دئ چي انسان د داسي شريفو او درنو خلكو په منځ
كي ژوند وكړي چي نه بېهوده خبره واوري او نه ئې
بېهوده كار ترسترگو شي .او د يوه شريف او دروند
انسان لپاره تر ټولو لوى روحي عذاب دا دئ چي د
بدخولو او بدژبو خلكو په ټولني كي ژوند وكړي او له
هري خولې گنده خبري ،دروغ ،بد و رد ،ښكنځلي او د
خدعې او دوكې خبري واوري.
 -12انسان هغه باغ او سمسوره سيمه خوښوي او خوند ترې
اخلي چي چينې په كي بهېږي ،جنت به همداسي ومومي.
 :13 -16په جنت كي به په لوړو لوړو تختونو ناست وي،
د رنگ رنگ څښاك جامونه به ئې هري خوا ته تيار پراته
وي ،د ناستي په ځاى كي به ئې بالښتونه او تكيې په
منظمه توگه اېښودل شوي وي ،قيمتي ،نفيس او فاخره
فرشونه به ئې تر پښو الندي غوړېدلي وي ،د هر يوه ژوند
به د پاچايانو تر ژوند ډېر ډېر لوړ وي.




   









   
 
 -13مگر نه گوري اوښانو ته چي څنگه پيدا شوي؟ -18
او آسمان ته چي دا څنگه لوړ كړى شوى؟  -12او دې
غرونو ته چي څنگه نصب كړى شوي؟  -21او دې زمكي ته
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چي څنگه خوره شوې؟
 21-13هغه چي له (آخرت)( ،د عملونو له مكافات او
مجازات) او له (جنت او دوزخ) منكر دي ،آيا خپلي
شاوخوا ته ئې پام نه دئ كړى ،د دغو ټولو بارزو او
څرگندو مخلوقاتو د پيدايښت څرنگوالي ته ئې توجه نه
ده كړې ،دا چي هره شېبه ئې ترسترگو كېږي :آسمان،
غرونه ،زمكه او اوښان؟! مگر صحرائي عرب چي تر ټولو
غوره شتمني ئې خپل اوښ وو ،د دغه ستر ،ځواكمن ،صبور
حيوان د پيدايښت په څرنگوالي ئې غور نه دئ كړى؟!! چا
داسي پيدا كړى چي د ده په خدمت كي وي ،ده په پراخو،
وچو ،بې واښو او بې اوبو دښتو كي د خپلو درنو درنو
پېټو د وړلو لپاره د اوښ په څېر يوه حيوان ته ضرورت
درلود ،هللا تعالى ورته راپيدا كړ ،ورته رام او مسخر ئې
كړ ،داسي چي د ده يو وړوكى ماشوم كولى شي د دوى لوى
كاروان هري خوا ته چي وغواړي بيايي ئې.
آيا دغه شنه آسمان ته نه گوري چي څنگه د ده زمكه
شپه او ورځ روښانه كوي ،د لمر په شمول ئې ستر ستر
سماوي اجرام په خپلي غېږ كي كلك نيولي ،هم رڼا وركوي
هم تودوخه ،په خپلو نامرئي السونو د ورېځو لويي لويي
كتلې له يوې سيمي بلي ته وړي او په هغه ځاى كي چي
انسان او نور ژوي واوري او باران ته ضرورت لري،
واوره او باران وروي ،ستا د ضرورت وړ هوا د خپلي
سينې په قفس كي درته ساتي .آيا دغو دنگو دنگو غرونو
ته نه گورې چي ستا د اړتيا وړ واوره په خپلي غېږ كي
درته ساتي او ستا نهرونه ،چينې او كارېزونه ترې
رابهېږي او دې زمكي ته چي له خپل زړه دانې او مېوې
درته راباسي ،اوبه له آسمان اخلي ،رڼا او تودوخه له
لمر او په دې سره ستا د ژوند ضروري مواد د ښايسته،
خوندوري ،پاكي ،ستره او د هضم وړ مېوې په بڼه كي تا
ته وړاندي كوي ،مگر له هغه هدفمنۍ چي د زمكي ،آسمان،
غرونو ،حيواناتو او نباتاتو په پيدايښت كي مضمره ده،
عبرت نه اخلي؟! او دې ته نه متوجه كېږي چي دا عالم
عبث او بېهوده نه دئ پيدا شوى .په آخرت نه باور په
دې معنى دئ چي ته دا هستي يوه بېهوده او عبث ملعبه
او لوبه گڼې ،حال دا چي د دې پراخ عالم هر توكى د دې
بې بنسټه او غلط باور او انگېرني په بطالن او غلط
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والي شهادت وركوي!!
دا دئ گورئ چي د خپلي ادعاء د اثبات لپاره د قرآن
اسلوب او طريقه څنگه ده؟ او د هغو فيلسوف مآبانو له
اسلوبه څومره فرق لري چي دالئل ئې غامض ،مبهم او
دومره پېچلي وي چي نه په خپله پرې قانع وي او نه
مخاطب قانع كولى شي ،مخاطب ئې نه پوهېږي چي دا له
كومي نړۍ راغلى او په كومه ژبه خبري كوي؟! د دغو
برعكس قرآن داسي دالئل وړاندي كوي چي هر څوك پرې
پوهېدى شي ،په هغه څه استناد كوي چي د ټولو مخي ته
پراته دي ،ملموس او مشهود ،د فرد فرد د سترگو مخي ته
والړ؛ آسمان څنگه پيدا شوى؟ زمكه څنگه؟ غرونه او ستا
په خدمت كي حيوانات څنگه؟




   









  







 
 -21نو ورياد كړه چي ته يې وريادوونكى -22 .نه يې
ته پر دوى سلطه كوونكى -26 .مگر هغه چي ئې شا كړه
او كافر شو -24 .نو هللا به ئې په لوى عذاب تعذيب
كړي -21 .بې شكه چي راتگ ئې زمونږ په لور دئ-23 .
ً چي حساب ئې پر مونږ (پور) دئ.
بيا يقينا
 :22 -21ته اې پيغمبره! يوازي يو پند وركوونكى او
وريادوونكى يې ،هيڅ واك او سيطره پرې نه لرې ،ستا
دنده پند وركول او تذكر ده ،نه د دوى واكمن گمارل
شوى يې او نه ئې مراقب او څارن ،له تا به خپل امت ته
د (پند او ذكر) په اړه پوښتنه كېږي نه د دوى د
ردالعمل په اړه.
 23-26څوك چي مخ واړوي او په دې حقيقت كافر شي ،هللا
تعالى به ئې په ستر عذاب سره تعذيب كړي ،ستا دنده
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دعوت او بلنه ده ،له دوى سره محاسبه او سزا وركول
زموږ كار دئ ،بيا راگرځېدنه ئې زموږ په لور ده او
محاسبه ئې زموږ پر ذمه.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الفجر
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الفجر (سباوون) دئ ،چي له لومړي آيت
ئې اخيستل شوى 61 ،آيتونه لري ،آيتونه ئې لنډ لنډ،
جامع او شعارونو ته ورته ،ادعاء ئې پرېكنده او قاطع،
غږ ئې ډېر ډېر ښكلى او خوندور ،لومړي پنځه آيتونه ئې
(فجر) او (عشر) ته ورته صيغو باندي پاى ته رسېدلي،
له شپږم تر څوارلسم آيت فواصل د عاد ،عماد او عذاب
هموزنه دي ،د پنځلسم او شپاړسم آيتونو د پاى صيغې د
(اكرمن) او (اهانن) هموزنه الفاظ دي او ورپسې د اوه
لسم او اتلسم آيتونو پاى د (يتيم) او (مسكين) هموزنه
الفاظ ،له نولسم تر درويشتم پوري فواصل د (لما) او
جما) په وزن دي ،څلرويشتم آيت په خپل منځ كي د
(ليتني) او (حياتي) هموزنه صيغې لري او له آخري دوو
آيتونو سره هموزنه پاى ،د پنځه ويشتم او شپږويشتم
آيتونو فواصل احد دي او د اوه ويشتم او اته ويشتم
(مطمئنة) او (راضية) .د دې سورې خالصه دا ده :د هري
شپې په پاى كي سباوون دا خبره كوي چي ستا رب ظالمانو
ته په كمين كي دئ او د دوى د اقتدار توره شپه به
ً ختموي.
حتما
د سورې له مضامينو په ډاگه معلومېږي چي د مكي دور
په لومړيو كي او هغه وخت نازله شوې چي دښمن زور
زياتي ته مال تړلې وه ،په خپل زور ځواك مغرور او
مسلمانان ئې پرې وېرول ،هللا تعالى مسلمانانو ته
اطمئنان وركوي چي د دغو مغرورو سردارانو د اقتدار
توره شپه به ډېر ژر پاى ته ورسېږي او د هغو قومونو
په برخليك به اخته شي چي تر دوى د مخه په خپل كثرت
او قوت مغرور شوي وو ،خپلي غولوونكې ظاهري وضعي او
تمدن او پرمختللو وسلو او تجهيزاتو دوكه كړي وو،
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اقتدار او واكمني د دوى د فساد او طغيان المل وو ،د
پيغمبرانو عليهم السالم مخالفت ته ئې مال تړلې وه ،په
زمكي كي د فساد باعث او د بې وزلو په ځورولو بوخت
وو ،له همدې كبله الهي عذاب ناڅاپي پرې نازل شو،
اقتدار ئې نسكور او ټغر ئې ټول شو .بايد ډاډه وئ چي
دغو ستمگرانو ته هم شديد العقاب رب په كمين كي دئ،
پرېږدئ چي په غرور او بې باكۍ سره لږ نور هم مخكي
والړ شي او هغه ځاى ته ورسي چي كمين ورته نيول شوى او
د الهي عذاب متروكه به ئې پر سر راپرېوځي .بيا
فرمايي چي مغرور ظالمان غلط معيارونه كاروي ،دنيوي
مال او متاع او په جهل ځپلې ټولني كي كاذب وجاهت او
اعتبار د واقعي اعزاز او اكرام نښه گڼي او گمان ئې
دا دئ چي كه له هري الري دا ترالسه كړي عزت او فضيلت
ئې په برخه شوى او څوك چي ترې محروم شو ،ذليل او سپك
دئ او د تحقير او اهانت مستحق ،له همدې كبله گورئ چي
د دوى په ټولني كي (يتيم) كه څه هم د يوې شريفي او
مخوري كورنۍ يتيم پاته شوى وي او كه څه هم د دوى د
خپلوانو او دوستانو يتيم وي ،له نظره لوېدلى وي او
څوك ورته توجه او اعتناء نه كوي ،بې وزلى او مسكين
سپك گڼل كېږي ،څوك ئې پروا نه كوي او يو بل دې ته نه
هڅوي چي د مرستي الس وراوږد كړي او له فقر او لوږي ئې
وژغوري ،ميراث د ځواكمنو لخوا غارت شي او ضعيفان ترې
محروم شي ،له سرو سپينو زرو او له مال متاع سره
افراطي ميني داسي د دوى پر زړه او دماغ خپل سيورى
غوړولى چي هر ظلم او جنايت ئې ورته ښايسته كړى او هر
سپك او ذليل كار ئې د هوښيارۍ او عقلمنۍ كار ورته
گرځولى.
بيا مسلمانانو ته اطمئنان وركوي چي خبره داسي نه
ده لكه دغه مغرور ستمگران چي ئې انگېري ،نه قيامت
مني او نه الهي محاسبه او نه د ظلم د بدو پايلو سره
ً مخامخېدل ،هرو مرو به د حسيب خداى په لور درومي
حتما
ً به له هغي ورځي
او هغه به ورسره محاسبه كوي ،حتما
سره مخامخ شي چي په خپلو غلطيو ئې پوه كړي ،اشتباهات
ئې ورپه ياد كړي او د جبران الري به ئې لټوي ،خو هغه
ورځ به دا رايادونه ،ندامت او پښېماني ،هيڅ گټه نه
شي وررسولى ،الس پښې به ئې كلك كلك تړلي وي او د خپلو
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عملونو سزا به گوري .خو هغه چي نه خپل زر او زور
مغرور كړل او نه تنگسې او د مال متاع كمښت مأيوس ،په
ستونزو او كړاوونو كي صابر او ثابت پاته شوي ،په هيڅ
حالت كي ئې وېره ،اضطراب او يأس په زړه او دماغ خپل
سيورى نه دئ غوړولى ،تل ئې په ډاډه زړه ،آرامو
اعصابو او سړه سينه د ستونزو مقابله كړې ،د هللا
پېرزوينو ته هيله من او عنايت ته ئې سترگي په الري ،د
دوى پايله به دا وي چي هللا تعالى به له دوى او دوى به
له هللا تعالى راضي وي ،جنت ته به ننوځي او د هللا د صالح
بندگانو په ډلي كي به نيول كېږي.

  




















 -1قسم په سباوون -2 .او په هرو لسو شپو -6 .او
په دغه جفت او طاق -4 .او په شپې چي شي روانه-1 .
آيا دې كي به قسم وي پوهياليو ته؟
 :1-1په دې آيتونو كي په الندي شيانو لوړه شوې :په
سباوون ،په هرو لسو شپو ،په جفت او طاق او په شپې چي
روانه شي.
ِى
لذ
ِك َقسم
َل
ْ فى ذ
هل
ٌ ِّ
له قسمونو وروسته دا خبره شوېَ :
ٍ  :آيا پوهياليو ته به په دې كي څه قسم وي؟
حِجْر
بيا د عاد ،ثمود او فرعون تباهي او هالكت ته په دې
ډول اشاره كوي :ودي نه ليدو چي ستا رب له عاد سره
څرنگ چلن وكړ؟ د ارم (عاد) ،هماغه د جگو ستنو خاوند،
هغه چي په ښارونو كي دوى ته ورته نه وو پيدا شوي او
له ثمود سره چي په درو كي ئې تيږي وتراشلې .او له
فرعون سره ،آ د مېخونو خاوند ،هغه خلك چي په ښارونو
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كي ئې سركښي وكړه .او فسادونه ئې په كي ډېر كړل .نو
رب دي د عذاب متروكه پرې راپرېښوده.
او ورپسې د قسمونو ځواب په دې صيغه راغلى:
ِ  :بې شكه چي ستا رب په كمين كي دئ.
ْصاد
ِر
لم
َّ ر
ِن
إ
لبِاْ
بك َ
ََّ
په دې مباركو آيتونو كي په څلورو شيانو د لوړي
شاهد يو ،راشئ وگورو چي په څه څه لوړه شوې او د
قسمونو ځواب څه دئ؟ د قسمونو او ځواب ترمنځ ئې
ارتباط څنگه دئ؟ او د كومي ادعاء د اثبات لپاره په
دې شيانو لوړه شوې؟
كه لږ دقت وكړو نو متوجه كېږو چي له قسمونو وروسته
په اتو آيتونو كي د دريو باغي او عاصي ډلو :عاد،
ثمود او د فرعون د قوم شوم او كرغېړن عاقبت ته اشاره
شوې ،دا هره ډله په خپل خپل وخت كي پياوړې ،ځواكمنه
او په وسائلو سنبال ډله وه ،چي د فساد ،ظلم او طغيان
له كبله مؤاخذه شول او په الهي دردناك عذاب اخته .په
 14آيت كي د يوې ډېري مهمي ادعاء شاهد يو ،چي په ټول
قاطعيت او تأكيد سره مطرح شوې او هغه دا چي (ستا رب
ً په كمين كي دئ) .دغه ادعاء د مخكنيو قسمونو
حتما
ځواب دئ ،د هغې د اثبات لپاره په دغو قسمونو او
پورتنيو تاريخي مثالونو استناد شوى .د دې لپاره چي
پوه شو دا قسمونه څنگه دا ادعاء اثباتوي چي ستا رب د
شر او فساد ځواكونو ته په كمين كي دئ ،بايد الندي
خبرو ته توجه وكړو:
 د قسمونو په سر كي د الفجر (سباوون) ذكر او ورپسې
ليال عشر (لسگونې شپې) او په پاى كي ئې والليل اذا
يسر (او په شپې چي شي روانه) دا ښيي چي په منځنيو
قسمونو كي هم بايد د شپې په اړه خبره شوې وي او له
(الشفع و الوتر) هم بايد جفت او طاق شپه مراد وي نه
بل څه ،د بيان له فحوى په ټول صراحت سره معلومېږي چي
له سباوون هر سباوون ،له لسگونو شپو د هري مياشتي
لسگوني شپې او له جفت او طاق هره جفت او طاق شپه
مراد ده .د الهي بليغ كالم دقيق نظم او يووالى همدا
ايجابوي ،په بل څه د هغوى اطالق ،بې بنسټه او بې ځايه
تعبير دئ چي هيڅ دليل ورته نه شو وړاندي كولى.
 د دغو آيتونو الفاظ عام دي ،دا سمه نه ده چي تر
خاص سباوون او خاصو شپو ئې محدود كړو ،د آيتونو په
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الفاظو كي هيڅ داسي نښه نه گورو چي اختصاص ترې ثابت
شي.
 د الهي كالم بالغت دا تقاضا كوي چي د نوموړو قسمونو
او ورپسې تاريخي مثالونو او د قسمونو د ځواب ترمنځ
بايد ژور او دقيق ارتباط وي.
 ته چي هر سحر ،د (شپې) د ختمېدو او د سباوون د
راختو شاهد يې ،هره جفت او طاق شپه گورې چي پاى لري،
سره له دې چي په هغوى كي د تيارې او رڼا له پلوه او
د اوږدوالي او لنډوالي له پلوه او په هغوى كي د
سپوږمۍ د شكل او هيئت له لحاظه تفاوت وي ،خو هره يوه
پاى مومي او خپل ځاى ورځي ،رڼا او روښنايي ته
پرېږدي .د هري مياشتي لسيزي گورې چي په لومړۍ كي ئې
سپوږمۍ وړه وي او ورو ورو ستره شي ،د شپو لومړۍ برخي
ئې سوكه سوكه تر مخكي زياته روښانه وي ،په منځنۍ
لسيزي كي د شپو ډېره برخه روښانه او د سپوږمۍ زياته
برخه څرگنده وي او په ورستۍ لسيزي كي سپوږمۍ وړه وي
او رڼا ئې ضعيفه ،د شپو لومړۍ برخه تياره او وروستۍ
ً روښانه .تر هغه چي د وروستۍ لسيزي په
ئې نسبتا
وروستۍ شپه كي سپوږمۍ له سترگو پټه شي ،مياشت پاى ته
ورسي او خپل ځاى بلي مياشتي ته پرېږدي .همداراز چي
هر سحر د شپې تياره زړه په روڼ فجر سره څيري شي ،د
سباوون ځالنده توره د شپې په تور سر راپرېوځي ،د شپې
توره پرده څيري او فجر طلوع كوي ،بايد مطمئن وې چي د
جهل ،ظلم او فساد توره شپه به همداسي ختمېږي.
ډېره ډېره عجيبه او د حيرانتيا وړ خبره ده چي ځينو
درنو مفسرينو رحمهم هللا ،له (فجر) او (ليال عشر) خاص
اوقات او له جفت او طاق له شپو پرته نور څه مراد
كړي!! ځينو له الفجر د ذي الحجې د لسمي سباوون او
ځينو د جمعې د ورځي او ځينو د محرم د لومړۍ ورځي
سباوون ،ځينو له (ليال عشر) د ذي الحجې لومړۍ لسيزه،
ځينو د روژې د مياشتي لومړۍ لسيزه او ځينو د محرم
لومړۍ لسيزه ،ځينو له جفت او طاق د ذي الحجې اتمه او
نهمه ،ځينو د لمونځونو جفت او طاق ركعتونه او...
او ...ترې مراد كړي ،د جفت او طاق په اړه خو تر 63
زيات توجيهات شوي!! په دغو مختلفو آراوو كي به څو
اساسي ستونزي وگورئ:
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 عام الفاظ ئې خاص كړي.
 دې ته ئې پام نه دئ كړى چي ليال عشر په نكره صيغه
راغلي ،په هرو لسو شپو ئې اطالق كېږي او خاصي لسي شپې
ترې مرادول اصالً صحيح نه ده.
 دلته د شپو ذكر راغلى نه د ورځو ،خو دوى د روژې،
ذي الحجې او محرم ورځي ترې جوړي كړې!!
 شيعه مفسرينو خو دې ته هم پام نه دئ كړى چي د دې
آيت د نزول په وخت كي حسين رضي هللا عنه ال پيدا شوى هم
نه وو ،د ده له شهادت سره به ئې څنگه ارتباط وي؟!!
 د قسمونو او ځواب ترمنځ ارتباط ئې له پامه
غورځولى.
 داسي ئې انگېرلې چي دا قسمونه د (مقسم به) په
عظمت د اعتراف په څېر ذكر شوي نه د استشهاد او
استناد لپاره ،حال دا چي خبره برعكس ده ،هللا له دې ډېر
ډېر لوړ دئ چي د كوم څه د عظمت لپاره په هغه لوړه
وكړي ،دا كار له انسان سره ښايي نه له رب العالمين
سره ،د قرآن قسمونه د استشهاد لپاره او د مدعى د
اثبات په منظور راغلي.
 كه (فجر)( ،ليال عشر) او (الشفع و الوتر) خاص
اوقات ونيسو ،نو په هغوى باندي لوړه دا مدعى څنگه
ثابتوي چي ستا رب ظالمانو ته په كمين كي دئ؟!! او دا
به د فرعون ،عاد او ثمود د قومونو له تباهۍ سره څه
تړاو لري؟!! په داسي توجيه سره خو د هللا له بليغ كالم
بې ربطه جمالت جوړېږي ،يووالى او دقيق نظم ئې له منځه
ځي.
 دا آيت (هل فى ذلك قسم لذى حجر) په ډېر وضاحت سره
ښيي چي په مخكنيو آيتونو كي راغلي قسمونه عقلي
(دالئل) او (شواهد) دي ،نه مجرد قسمونه( .عقل) ئې
مخاطب كړى او وايي چي (د عقل خاوندان) ئې په حقيقت
پوهېدى شي( ،ذى حجر) د دغو قسمونو د مدعى حقيقت درك
كولى شي .د دې قسمونو اساسي (مدعى) دا مطلب ثابتول
دي چي (هللا تعالى ظالمانو ته په كمين كي دئ) ،د دغي
مدعى د اثبات لپاره لومړى د هري شپې په پاى كي د
سباوون په راختو استناد شوى او ويل شوي چي هره شپه،
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څه جفت څه طاق ،څه د مياشتي د يوې لسيزي څه د بلي
لسيزي ،باآلخره د فجر په راختو پاى ته رسي ،همداراز
به د ظلم شپه ختمېږي او ټغر به ئې ټولېږي ،د هغو
لپاره چي (د عقل خاوندان) وي همدا دليل كافي دئ ،بيا
په دې پسي متصل ،د پورتني حقيقت او الهي سنت څو
تاريخي بېلگي رااخلي او د مخاطب مخي ته ئې ږدي او
همدغه ادعاء د تاريخ په پاڼو د استناد له الري
ثابتوي .دا دئ تاريخ شاهد دئ ،د عاد ،ثمود او فرعون
پايله څه وه؟ متمدن ،ځواكمن ،مسلح ،د زر او زور
خاوند ،خو ظالم ،مفسد ،عاصي او طاغي!! يو ئې ذات
العماد (د لوړو لوړو جثو او جگو جگو بنگلو خاوند)
بنگلې ئې د ضرورت لپاره نه ،بلكي عبث ،خوشې او د خپل
قدرت او زور ځواك د ښودو لپاره ،بل ئې ثمود چي تيږي
به ئې تراشلې او په غرونو كي ئې ځانته مجلل كورونه
جوړول ،درېيم ئې فرعون چي د خپلو مخالفينو په الس پښو
كي ئې مېخونه ټكوهل ،نه يوازي د عادي مخالفينو ،حتى
د خپلي مېرمني په الس پښو كي هم!! په دوى ټولو د الهي
عذاب متروكه راپرېوته ،د دنيا له صفحې حذف شول ،د
دوى د هالكت دوه اسباب وو :الف -طغيان او سرغړاوى ئې
وكړ او زر زور مغرور كړل .ب :په زمكه كي د ډېر فساد
باعث شول.
نو كه د طغيان او فساد له كبله په مخكنيو ظالمانو
الهي عذاب نازل شوى ،نو اې ظالمانو! په دې پوه شئ چي
ستاسو پايله هم دې ته ورته ده .په دې پوه شئ چي هللا
تعالى هر ظالم ته په كمين كي دئ ،مهلت وركوي خو غافل
كېږي نه ،لكه يو ښكاري چي د خپل ښكار لپاره كمين
نيسي ،ښكار ته موقع وركوي چي بې باك او بې اعتناء د
كمين په لوري وخوځي ،په خاص وخت او ځاى كي ئې مناسبه
چاره كوي ،همداراز هللا تعالى ظالمانو ته مهلت وركوي،
تر خاص وخت پوري ورته انتظار كوي ،ظالم له خپل عاقبت
بې خبره ،په الهي مهلت او فرصت غولېدلى ،په ظلم،
فساد او طغيان كي مخكي درومي ،ناڅاپه له الهي كمين
سره مخامخ كېږي او د عذاب متروكه پر سر خوري.
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 -3ودي نه ليد؛ له عاديانو سره څه وكړل ستا رب ؟
 -3د ارم (عاد) ،آ خاوند د جگو ستنو -8 .آ چي نه
وو پيدا شوي دوى ته ورته په ښارونو -2 .او ثمود
سره چي تيږي ئې درو كي وتراشلې -11 .او فرعون سره
خاوند د آ مېخونو -11 .هغه (خلك) چي ښارونو كي ئې
وكړه سركښي -12 .فسادونه ئې ډېر كړي په هغو كي.
 -16نو رب دي پرې راپرېښوده متروكه د عذاب-14 .
بې شكه چي ستا رب دئ په كمين كي.
 :2-3د تاريخ پاڼي راواړوئ ،د عاد بد برخليك ته لږ
ځير شئ ،همغه (عاد اولى) ،د ارم اوالد ،چي نيكه ئې
سام او غور نيكه ئې نوح عليه السالم وو او د هللا يو زړه
سواند او هوښيار پيغمبر هود عليه السالم په كي مبعوث
شوى وو ،هغه قوم چي هيڅ قوم ورسره سيالي نه شوى
كولى ،ځواكمن ،متمدن او ذات العماد ،په دوه معنى وو:
لومړۍ :جگ او دنگ قد ،له پياوړو او مضبوطو مټو
سره.
دوهمه :له لوړو لوړو ستنو جوړ شوي قصرونه ئې وو،
دا همغه قوم وو چي په لومړي ځل ئې له تيږو جگي جگي
ستني جوړول او په خپلو لوړو لوړو قصرونو كي كارول ئې
اختراع كړ ،قرآن د لوړو لوړو ،مضبوطو او په جگو جگو
ستنو والړو ماڼيو په جوړولو كي د دې قوم د مهارت په
اړه فرمايي چي دوى به تر خپلي سلطې الندي سيمو كي په
هري لوړي داسي دنگي دنگي ماڼۍ جوړولې چي گواكي د تل
ژوند كولو لپاره ئې جوړوي نه د خپل ضرورت رفع كولو
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لپاره او حتى عبث ،بېهوده او د خپل زور ځواك ښووني
لپاره .خو قرآن فرمايي چي د دغو دنگو دنگو ماڼيو
بنسټ په ظلم او د نورو په حق تېري اېښودل شوى وو،
يعني د دوى د هري ماڼۍ تر شا به د ظلم الس وگورې،
ً د جگو جگو ماڼيو خاوندان
حقيقت همدا دئ چي اكثرا
هيڅكله دا ماڼۍ د خپل الس په تڼاكو او د خپلو خولو له
حاصله نه بلكي د نورو د وينو او خولو په بيع جوړوي.
دغه ځواكمن او متمدن قوم هم د ظلم او تېري الر غوره
كړه ،له خپل پيغمبر هود عليه السالم سره ئې مخالفت ته
مال وتړله ،نو الهي عذاب ونيول ،تونده سيلۍ پرې راغله
اوه شپې او اته ورځي ،داسي تونده سيلۍ چي د دوى ټولي
كلكي ماڼۍ ئې رانسكوري كړې ،د دوى جرړي ئې داسي له
بېخه وايستې چي هري خوا ته د خرما د هغو ونو د سټو
په څېر خواره واره پر زمكه پراته وو چي له جرړو
ايستل شوې وي ،مگر ودي نه ليدل چي ستا د رب عذاب
څنگه د عاديانو پر سر نازل شو او هغوى ئې له كوم
برخليك سره مخامخ كړل؟ دا قوم په خپل ځواك داسي
مغرور وو چي قرآن له دوى په دغو الفاظو نقل قول كوي:







     
    
    






فصلت11 :
او عاد خو په ناحقه په زمكي كي لويي غوښتنه او جاه
طلبي وكړه او وئې ويل :څوك به تر موږ زيات قوي او
ځواكمن وي؟ آيا دې ته ئې پام ونه كړ چي هغه هللا تر دوى
ډېر قوي دئ چي دوى ئې پيدا كړي او زموږ له آيتونو ئې
انكار كاوو.
كه دا قوم له خپل هغه مادي پر مختگ ،برالسۍ ،ترقي،
تمدن ،قوت او ځواكمنۍ چي هيچا ورسره سيالي نه شوى
كولى ،خو د فساد ،طغيان ،ظلم او له پيغمبرانو عليهم
السالم سره د مخالفت له كبله له هغه دردناك برخليك
سره مخامخ شو او د ټولو متمدنو ظالمانو او ستمگرانو
لپاره د عبرت وسيله شول اوسني ستمگران بايد د دغه
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قوم د بد برخليك په هنداره كي خپل برخليك او
راتلونكى وگوري ،د دوى د ظلم توره شپه به هم پاى ته
رسي او الهي عذاب به ئې رانيسي.
ثموديان هم چي د سام بن نوح عليه السالم د اوالد
يوه څانگه او صالح عليه السالم په دوى كي مبعوث شوى
وو ،نه قبيلې ئې وې ،په فساد اخته او زعامت ئې د نهو
مفسدو سردارانو په الس كي ،په وادي القرى كي اوسېدل،
د غرونو د ډډي لوى لوى كمرونه به ئې تراشل او په هغو
كي به ئې ځان ته مجلل كورونه جوړل .له دې او نورو
آيتونو معلومېږي چي په ډبرو كي داسي مجلل كورونه
جوړول د لومړي ځل لپاره د دغه قوم په الس پيل شوي ،د
دوى د تمدن آثار تر ننه پاته دي .دغه قوم هم طغيان
وكړ ،په الهي عذاب اخته شول ،په مرگ محكوم شول او
هغه مجلل كورونه ئې د نورو لپاره د عبرت درس شو.
 :-11په دې اړه چي له اوتاد (مېخونو) مراد څه دئ چي
فرعون او فرعوني نظام پرې مجهز وو ،د مفسرينو تر منځ
څو آراء مومو:
الف :مراد ئې هغه مېخونه دي چي فرعون به د نظام
مخالفين پرې تعذيبول او د دوى په الس پښو كي به ئې
ټكوهل .نه يوازي خپل عادي مخالفين ،بلكي حتى په خپلي
ښځي ئې هم رحم ونه كړ ،هغه چي پر موسى عليه السالم د
ايمان په جرم ئې هومره وكړوله چي په الس پښو كي ئې
ورته د اوسپنو مېخونه ټكوهل ،خو دغه باايمانه مېرمن
د تعذيب په همدې سخت حالت كي نه يوازي په خپل ايمان
ټينگه او ثابته پاته شوه بلكي ويل ئې :اې زما ربه!
په خپلي خوا كي؛ په جنت كي راته كوم كور را ،له
فرعون او كړنو ئې ما وژغوره او له دې ظالم قوم نجات
را.
ب :يا ئې مراد د فرعون د فوځ هغه بېل بېل قطعات دي
چي د فرعوني نظام د خيمې لپاره ئې د مېخونو حيثيت
درلود او له رانسكورېدو ئې مخنيوى كاوو.
ج -او يا په دې مېخونو سره د فرعون هغو لښكرو ته
اشاره شوې چي كله به كومي سيمي ته والړل ،ځاى په ځاى
به شول او خپلي خيمې به ئې ودرولې ،پراخه سيمه به ئې
په مېخونو ډكه كړه.
وگورئ هغه فرعون چي طغيان او سركښي ئې هغه ځاى ته
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رسېدلې وه چي د خپلو مخالفينو په الس پښو كي ئې د
اوسپنيزو مېخونو له ټكوهلو هم ډډه نه كوله ،پايله ئې
څه وه او له كوم برخليك سره مخامخ شو؟!! هغه غربيان
چي نن پر عيسى عليه السالم د ايمان دروغجنه دعوى كوي،
پلرونو ئې د عيسى عليه السالم د بې وزلو پلويانو په
الس پښو كي همداسي د اوسپنو مېخونه ټكوهل ،د افغانانو
او هغو خلكو لپاره چي كمونستان پرې مسلط شوي ،داسي
سزاوي د حيرانتيا او تعجب خبره نه ده ،كمونستانو هم
خپل مسلمان مخالفين د نوكانو په ايستو ،د بدن نازكي
برخي په سكروټو او سرو تېلو داغلو ،د گوتو بندونو كي
ستني ورمنډلو ،برقي شوكونو ...كړول.
 12-11هغه قومونه چي دوې ځانگړتياوي ئې وې:
الف :طغيان او سركښي ئې كوله ،خپل زر او زور مغرور
كړي وو.
ب :په زمكي كي ئې فساد خورولو.
هغه چي كبر او لويي ئې كړې ،نور ئې حقير او ذليل
گڼلي ،انساني حدود ئې تر پښو الندي كړي ،د هللا په
وړاندي ئې طغيان او عصيان كړى ،تر خپلي سلطې الندي
سيمو كي ئې فساد خور كړى ،د دوى له تېري نه د خلكو
سر او مال خوندي او نه ئې عزت او ناموس مصئون وو ،نه
ئې په بې وزلو زړه سوى كړى او نه ئې د اخالق ،ترحم او
عاطفې په نامه څه پېژندل او نه ئې له هللا تعالى وېره
وه ،وگورئ چي د دوى د فساد او طغيان پايله څه وه؟
 :14 -16ستا د رب د عذاب متروكه ئې پر سر راپرېوته،
نو اې ستمگرانو! اې د شر او فساد مغرورو ځواكونو! په
دې پوه شئ چي ستاسو د طغيان او فساد پايلي له دې
پرته بل څه نه شي كېدى ،د منتقم خداى متروكه به
خامخا ستاسو پر سر هم راپرېوځي.
قرآن چي له دغو تاريخي پېښو كومه نتيجه راباسي او
دا ئې نتيجه گڼي چي ستا رب ظالمانو ته په كمين كي
دئ ،له دې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي په فجر،
لسگونو شپو ،جفت او طاق شپو او د هري شپې په پاى ته
رسېدو له لوړي هم دغه پورتنۍ نتيجه راباسي او دا
خبره راته مزيد توضيح كوي چي له دغو قسمونو همغه څه
ثابتول په نظر كي دي چي دغه تاريخي قصې ئې ثابتوي.
يعني كه د قرآن كوم مخاطب ته د دغو قسمونو موخه
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مبهمه پاته شوه ،له كومي اشتباه سره مخامخ شو او د
هدف او مقصد له پوهېدو ئې عاجز شو ،نو دا قصې او ترې
اخيستل شوې نتيجه به د دوى مرسته وكړي ،تشويش به ئې
رفع او پوښتنو ته به ئې ځواب ووايي .د قرآن د ټولو
قسمونو په اړه بايد دې ته ورته چلن وشي ،لومړى بايد
په مخكي وروسته آيتونو كي ،بيا په ټوله سوره كي او
بيا په ټول قرآن كي د هغوى په مطلب د ښه پوهېدو هڅه
وكړو ،له تفسير بالرأى ډډه وكړو او له داسي تعبير او
توجيه ځان وساتو چي د سورې له مضامينو او د بحث له
اصلي موضوع سره هيڅ اړخ نه لگوي .داسي لكه دلته چي د
نوموړو تاريخي قصو په رڼا كي په فجر او شپې د لوړي
موخه او هدف موږ ته مزيد راڅرگندوي او په هدف ئې ښه
پوهېدل موږ ته آسان كوي ،دلته له قسمونو وروسته قصې
راغلې او د دواړو په پاى كي مخاطب ته ويل شوي چي د
طغيان او فساد توره شپه به خامخا پاى ته رسي ،لكه
څنگه چي په هري شپې پسي ورځ راځي ،همداسي به د
ظالمانو د طغيان او فساد په توري شپې پسي د بې وزلو
د نجات ورځ راځي ،د ظلم ،جهل ،شرك او كفر تياره شپه
به خپل ځاى د عدل ،انصاف او توحيد روڼ فجر ته
پرېږدي ،تاريخ په دې حقيقت شهادت وركوي ،مگر ودي نه
ليدل چي ستا رب له عاد سره څه وكړل؟ له ثموديانو سره
ئې څه وكړل؟ د مېخونو خاوند فرعون او فرعونيانو سره
ئې څه وكړل؟ مگر دوى ټول د خپل ظلم او طغيان په پاى
كي په ستر الهي عذاب اخته نه شول؟ دا د ظلم توري شپې
ښايي يوه له بلي څه توپير ولري ،توروالى او خوروالى
ئې ،د سپوږمۍ د رڼا ضعف او قوت ئې ،كم او زيات وي،
خو د ټولو پايله يوه ده ،سپين سباوون ئې تور ټغر
ورټولوي( .بې شكه چي ستا رب په كمين كي دئ) ،همدا
دپورتنيو قسمونو نتيجه او د دغو تاريخي قصو خالصه ده.
(مرصاد) هغه كمينځي ته وايي چي ښكاري ئې د دې
لپاره جوړوي چي خپل ښكار په لومي كي واچوي ،ښكار ئې
(له كمين غافل) په بې باكۍ او بې اعتنائي درومي او
ناڅاپي په دام كي لوېږي ،هللا تعالى هم دغسي ظالمانو ته
په كمين كي دئ ،مهلت وركوي ،تر خاصي نېټې ورته
انتظار كوي ،ستمگران چي د خپل ظلم له پايلو بې خبر
او په بې باكۍ او جسارت مخكي درومي ،الهي مهلت
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غولولي ،په طغيان او سركښۍ كي له وروستيو پولو هم د
تېرېدو تكل كوي ،خو ناڅاپه له الهي كمين سره مخامخ
شي او د عذاب متروكه په سر وخوري.






















 
 -11نو دا انسان چي كله ئې خپل رب وآزمويي او عزت
او نعمت وركړي ،نو وايي به چي رب مي عزت راكړ.
 -13او چي كله ئې بيا وآزمويي (داسي) چي روزي پرې
كړي محدوده ،نو وايي به چي خداى مي اهانت كړم.
 :13-11دا طاغي او مفسد انسان داسي دئ چي په خپلو
قضاوتونو كي تل مادي معيارونه كاروي ،كه هللا تعالى ئې
د اعتبار او عزت خاوند كړي ،مال او دولت وركړي ،جاه،
جالل او اقتدار ئې په برخه كړي ،په ولس كي وجاهت،
رسوخ او نفوذ ترالسه او په نعمتونو ئې ونازوي نو گمان
كوي چي حقيقي عزت او سرلوړي ئې ترالسه كړې ،حال دا چي
هللا تعالى دا پېرزويني د ده د (اكرام) او (اعزاز)
لپاره نه بلكي د ابتالء او آزمويني لپاره ده ته وركړې
او كه په بل حالت ئې وآزمويي ،رزق او روزي پرې تنگه
او محدوده كړي ،په تنگسې ئې وآزمويي ،نو وايي به :رب
مي په سپكه راته كتلي او زه ئې اهانت كړى يم ،په
داسي حال كي چي دا حالت ،د ده د اهانت او سپكاوي
لپاره نه بلكي د ده د ابتالء او آزمويلو لپاره ئې پرې
راوستى ،دا دواړه حالتونه د ابتالء او آزمېښت لپاره
دي ،اشتباه مه كوئ ،په رزق كي پراخوالى د خپلو
عملونو بدله مه گڼئ او تنگوالى ئې سپكاوى او الهي
اهانت مه شمېرئ ،دواړه د آزمېښت لپاره دي ،كله دي هللا
تعالى د مبارزې په سنگر كي آزمويي ،كله د اقتدار په
حالت او په (قصر) كي ،تر څو وليدى شي چي د رزق او
روزي د پراخوالي او د امكاناتو د وفرت او كثرت په
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وخت كي د خپل رب د پېرزوينو شكر كوې او كه برعكس دا
ستا د كبر ،غرور ،سركښي او طغيان باعث كېږي او كله
چي ئې ستا رزق درته محدود كړ آيا په خپل محدود رزق
قانع او راضي وې او د هللا تعالى شكر په ځاى كوې ،شكوه
او شكايت نه كوې ،د رزق د الس ته راوړو حرامي الري نه
لټوې؟ يا برعكس پر حالل رزق د قناعت او اكتفاء په ځاى
حرامو ته الس غځوې او حرامي الري غوره كوې؟
د قرآن له نظره دا يوه ستره اشتباه او خاطئ قضاوت
دئ چي څوك د يوې طاغي او مفسدي ټولني مادي پرمختگ او
سوكالي معيار وگڼي او د امكاناتو وفرت او كثرت ئې د
هغې د وړتيا او ښه والي نښه ونيسي او دې ته ئې پام
نه وي چي دا امكانات ئې له كومي الري ترالسه كړي!! ډېر
كمعقله كسان همداسي قضاوت لري ،د غرب مادي پرمختگ او
د غربيانو مرفه ژوند د دوى د ښه والي نښه گڼي او دې
ته پام نه كوي چي غرب د بې وزلو آسيايي او افريقايي
ملكونو د غارت له الري دا امكانات ترالسه كړي ،د دوى د
رفاه لپاره د دې هېوادو مظلوم وگړي قرباني شوي .قرآن
د دغه غلط او خاطئ قضاوت المل داسي بيانوي:














  



   
 -13نه ،داسي نه ده ،بلكي نه كوئ عزت د يتيمانو.
 -18او نه هڅوئ يو بل په اطعام د مسكينانو-12 .
او د بل د ميراث برخه خورئ په زښت زيات خوړلو.
 -21او مينه كړئ له مال سره ،مينه ډېره كلكه.
 -13داسي نه ده لكه تاسو چي انگېرلې ،دا د عزت او
سپكاوي معيارونه نه دي ،چا ته چي هللا تعالى پراخ رزق
وركړى دا په دې معنى نه ده چي هللا تعالى ورته عزت
وركړى او د چا روزي چي ئې محدوده كړې نو هغه ئې
توهين كړى ،دا خو ستاسو هغه غلط قضاوت دئ چي ستاسو
له خپل ناسم اجتماعي حالت راخوټېدلى ،ستاسو په ټولني

162
الفجر
د قرآن پلوشې

كي چي څوك بې وزلى ،كمزورى او له خپلي دفاع عاجز وي،
نو له نظرونو لوېدلى وي ،څوك ورته اعتناء نه كوي او
له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم وي ،دغه حالت په
تاسو كي دا غلط ذهنيت او قضاوت راوالړ كړى ،ستاسو په
ټولني كي هيڅوك د يتيم درناوى او احترام نه كوي ،تر
هغي ورځي چي پالر ئې ژوندى وو ،حامي او مدافع ئې
درلود ،هغه به دي په غېږ كي نيولو ،په مخ تندي به دي
ښكلولو ،د ده پر سر به دي د مهربانۍ الس راښكو ،خو
اوس چي ضعيف اوناتوان دئ ،حامي او مدافع نه لري ،نو
نه يوازي څه اعتناء او التفات ورته نه لرې بلكي مال
ئې غصبوې ،په حق ئې تېرى كوې ،كه څه هم دا (يتيم) د
هغه چا اوالد دئ چي ستا دوست او خپلوان دئ ،د هغه په
ژوند كي دي ورته احترام درلود او د ده د دوستۍ ډبره
دي په سينه وهله ،ستاسو دا (قضاوت) له دغه وضعيت
خړوبېږي ،د دې (مادي قضاوتونو) جرړي بايد ستاسو په
(بد اجتماعي وضعيت) كي ولټوو ،په هغي ټولني كي چي
يتيم تحقير او توهين شي او سپك وگڼلى شي او حقوق ئې
ترپښو الندي شي ،طبيعي ده چي هلته به (قضاوتونه)
همداسي وي!!
 -18تاسو بخيالن يئ ،عاطفه ،زړه سوى او ترحم مو ځپل
شوي ،نه د يتيم په اړه زړه سوى او ترحم دركي پاته دئ
او نه د مسكين په اړه عاطفه او مهرباني ،نه د يتيم
عزت كوئ او نه مسكين ته يوه مړۍ ډوډۍ وركوئ ،د بې
رحمو ،قسى القلب او بخيلو خلكو قضاوت به خود همداسي
وي.
 -12تاسو چي د ميراث په وېش كي بې عدالتي كوئ ،زورور
او خوله ور ټول ميراث غصب كړي ،د كمزورو وارثانو حق
وخوري او له خپلو ټولو حقوقو ئې محروم كړي ،له مړي
پاته شتمنۍ ټولي د ځان كړي ،د دې پروا ورسره نه وي
چي دا نور هم د ده نږدې خپلوان دي ،د دې په ځاى چي د
خپلي برخي له ميراث له بې وزلو او غريبو خپلوانو سره
مرسته وكړي ،برعكس د دوى مسلم حق خوري!! نو د دې
خلكو قضاوت به خود داسي وي.
 -21له مال دولت سره افراطي مينه ،د دې غلط قضاوت بل
المل دئ.
په دې آيتونو كي د دوى د غلط قضاوت څلور اصلي
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عوامل په گوته شول :يتيم ته اعتناء نه كول ،يو بل
مسكينانو ته د مرستي لپاره نه هڅول ،د ميراث بې
درېغه خوړل او له مال دولت سره افراطي مينه .ستاسو
ټولنه په دغو خطرناكو بيماريو اخته ده او په تاسو كي
ئې دا غلط او ناسم قضاوت راپارولى.












 
 -21نه ،داسي نه ده ،هغه وخت چي په ټكولو ،ټكولو
اواره كړى شي زمكه -22 .او رابه شي ستا رب او وي
به فرشتې ليكه په ليكه.
 -21خبره داسي نه ده لكه چي تاسو انگېرلې ،ستاسو د
غلطو انگېرنو حقيقت به هغه وخت ښه څرگند شي چي قيامت
د زمكي په درنو درنو جټكو او لړزېدو سره پيل شي،
لوړي ژوري ئې له منځه والړي شي ،په پراخ آوار ډاگ
بدله شي ،ټول انسانان له خپلو خپلو قبرونو راپورته
شي ،ټول د هللا تعالى د قضاوت په وړاندي ودرېږي او الهي
محاسبه پيل شي.
 -22د دې مبارك آيت په وړاندي بايد لږ توقف وكړو او
د هغو الفاظو په معنى ئې ځان ښه پوه كړو چي غور
غواړي ،په دې اړه الندي ټكيو ته ستاسو توجه رااړوم.
الف :قرآن دا عالم په دوو برخو وېشي( :مشهود) يعني
هغه څه چي انسان ئې په خپلو حواسو ليدى او درك كوى
شي او (غيب) يعني هغه څه چي د انسان له نظره پټ دي
او په خپلو حواسو ئې نه شي درك كولى .د انسان ژبه،
فرهنگ او قاموس له هغو نومونو او الفاظو جوړه شوې چي
ده د (مشهود) شيانو لپاره وضع كړي ،دا نومونه او
الفاظ د هغه څه له بشپړي معرفي عاجز دي چي د (غيب)
په محدوده كي دي ،قرآن د انسان په ژبه نازل شوى ،د
غيبي حقائقو د معرفي لپاره ئې هم د انسان د ژبي هغه
الفاظ كارولي چي په اصل كي انسانانو د مشهود شيانو
لپاره وضع كړي ،خو قرآن دلته د تشبيه فن كارولى او
له دې الري ئې د غيبي حقائقو فهم خپل مخاطب ته آسان
كړى ،د قرآن هغه آيتونه چي د تشبيه فن په كي كارول
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شوى او د (مشهود) شيانو لپاره وضع شوي الفاظ ئې د
(غيبي) حقائقو لپاره راوړي ،دې ته آيات (متشابه)
وايي او هغه چي د (تشيبه) فن په كي نه دئ كارول شوى
(محكم) آيتونه بولي.
ب :په دغو مواردو كي راغلي الفاظ به په متبادره او
متداوله معنى نه نيسو او هغه انتباه به ترې نه اخلو
چي د مشهود شيانو په اړه ئې ترې اخلو.
ج :په دې آيت كي د (جاء) لفظ راغلى ،موږ په خپلو
محاوراتو كي او د مخلوقاتو په اړه دا لفظ له يوې
نقطې بلي ته د تگ لپاره كاروو ،خو له دې لفظ د هللا
تعالى په اړه همدغه متداوله معنى نه شو اخيستى ،د هللا
تعالى د راتگ څرنگوالى هيڅ مخلوق ته ورته نه دئ ،هللا
تعالى نه په خپل ذات كي كوم مخلوق ته ورته دئ او نه
په خپلو افعالو كي ،د قيامت په ورځ به هللا تعالى راځي،
خو دا راتگ په مخلوقاتو كي د متداول او متبادر راتلو
په معنى نه دئ.
د :په داسي مواردو كي هم بايد له تأويل ډډه وكړو،
هم له تشبيه او تمثيل او هم په بله معنى د لفظ له
تعبير او توجيه ،داسي نه چي ووايو :د (جاء) معنى
ظاهرېدل دي ،همداراز سمه نه ده چي ووايو هللا تعالى به
له يوه ځاى بل ځاى ته راځي ،د عرش ،كرسي ،يد ،اصابع،
سمع ،بصر ،جاء ،نزل ،اخذ ،اعطى او دې ته ورته كلمات
به هم نه تأويل كوو ،دا ځكه چي په تأويل ئې له هللا
پرته بل څوك نه پوهېږي او نه به ئې په متبادري او
متداولي معنى اخلو ،دا ځكه چي داسي كار له مخلوق سره
د هللا تعالى په تشبيه كولو منتج كېږي .دا الفاظ به په
خپله كاروو او تأويل به ئې هللا ته محول او مفوض كوو.
دا بيان او الفاظ ئې د دې لپاره راغلى چي د قيامت
د ورځي د الهي محاسبې څرنگوالى انسان ته د فهم وړ
وگرځي ،په حقيقت ئې تر زيات نه زيات پوه شي او دا
مفهوم ئې ذهن ته ښه رانږدې كړى شي چي د قيامت په ورځ
به ټول خلك د هللا تعالى په وړاندي ودرېږي ،فرشتې به صف
صف منظمي والړي وي ،داسي لكه په يوه مجلل دربار كي چي
كوم واكمن راڅرگندېږي او د تشريفاتو د قطعې فوځيان
دواړو خواوو ته منظم په ليكه والړ او دربار د ده د
استقبال لپاره سترگي په الر وي.

161پلوشې
د قرآن
الفجر

په دې پوهېږئ چي ټول الهي كتابونه او قرآن دا بليغ
الهي كالم ،د انسانانو په متداولو الفاظو نازل شوي ،د
انسان د فهم محدوده په كي مراعات شوې ،د انسان فهم
محدود دئ ،الفاظ ئې هم قاصر او محدود ،دا الفاظ كولى
شي د هللا تعالى ځيني صفات څه ناڅه معرفي كړي ،خو د هللا
تعالى د ذات له معرفي عاجز دي ،اسالم تا ته وايي چي د
هللا تعالى د غوره صفاتو او لوړو افعالو په اړه ښه او
تركومه چي كولى شې غور وكړه ،خو د ذات او افعالو د
څرنگوالي په اړه ئې د فكر كولو هڅه مه كوه ،نه د هللا
تعالى ذات پېژندا ستا د وس او توان خبره ده او نه ئې
د افعالو څرنگوالى .د انسان استعدادونه هومره ضعيف
او كمزوري دي چي د يوې نازكي پردې او دېوال تر شا چي
څه تېرېږي پرې نه پوهېږي ،د ده په فضاء كي د غږ بې
شمېره څپې خورې وي خو دى ئې نه اوري ،د نړۍ د گڼ
شمېر راډيوگانو او تلويزيونونو څپې خوځي ،د ده
تلويزيون او راډيو ئې رااخيستى شي ،خو دى ئې په خپلو
سترگو او غوږونو له دغو وسائلو پرته نه ليدى شي او
نه اورېدى ،ستا فضاء د جاذبې د قوې له امواجو ډكه ده
خو ته ئې له ليدو عاجز يې ،ستا د ليد توان او ستا د
درك او احساس محدوده ډېره تنگه ده ،څوك چي هللا تعالى
له داسي څه سره تشبيه كړي چي دى ئې په خپلو كمزورو
او محدودو حواسو درك كوي ،په حقيقت كي ئې خپله پښه
له خپل حد آخوا غځولې او بېهوده كار ئې كړى.

  









  








   
 -26او دوزخ به راوستى شي په دې ورځ او ورياد به
شي انسان ته په دې ورځ ،خو له كومه به ئې وي پند
اخيستنه؟  -24وايي به :اى كاش چي څه مي كړي وى
دغه خپل ژوندون ته -21 .نو هيڅوك به په دې ورځ ،د
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ده عذاب ته ورته ،كړول نه شي كولى -23 .او هيڅوك
به د ده كلك تړلو شانته ،كلك تړل نه شي كولى.
 -26د (جهنم د راوستو) په څرنگوالي اوس موږ نه شو
پوهېدى ،قرآن د دې په ځاى چي ووايي جهنم به
(راڅرگند) شي او يا دوزخيان به د جهنم په لوري بوتلى
شي ،د جهنم د راوستو خبره كوي ،په بل ځاى كي هم دې
ته ورته الفاظ كاروي او فرمايي:









الشعراء21-21 :
او جنت به متقيانو ته نږدې راوستى شي او جحيم به بې
الرو ته څرگند كړى شي.
ښايي (جنت او جحيم) به له بل ځاى د جنتيانو او
دوزخيانو د اقامت محل ته راوړلى شي ،لكه څنگه چي په
يوه مبارك حديث كي ورته اشاره شوې:
عن عبدهللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
يؤتى بجهنم ،لها سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون
ألف ملك يجرونها .رواه مسلم
له عبدهللا بن مسعود روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :جهنم به راوړلى شي اويا زره واگي به
ئې وي ،له هري واگي سره اويا زره فرشتې چي راكشوي به
ئې.
او يا په دې الفاظو سره دوزخيانو ته ويل شوي :هغه
څه چي تاسو په دنيا كي د خپلو كړنو له كبله ورروان
وئ ،دا دئ نن هغه په خپله ستاسو خوا ته راځي او
ستاسو مخي ته ودرېږي او دروازې ئې ستاسو پر مخ
پرانيستل كېږي.
په هغه ورځ به انسان خپله ماضي او ټول تېر كړه وړه
په ياد راوړي ،پرې نادم او پښېمانه به وي ،خو دا
رايادونه او ندامت به څه گټه نه شي وررسولى.
 -24د جهنم په ليدو سره به وايي :اى كاش د دغه اصلي
ژوند لپاره مي څه بندوبست كړى وى او اى كاش داسي
صالح عمل مي وى چي نن ئې د دوزخ له عذاب ژغورلى وى.
 -21هغه ظالمان چي خپل مخالفين به ئې په ډول ډول
عذابونو كړول ،تر دې چي په پښو او السونو كي ئې
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مېخونه ورټكوهل او د اور په كندو كي ئې غورځول ،نن
به په داسي ستر الهي عذاب اخته وي چي څوك ئې تصور هم
نه شي كولى.
 -23كه تاسو خپل مخالفين په وېروونكو او مخوف
زندانونو كي اچوئ ،د اوسپنو په قفسونو كي ،په الس پښو
كي ئې زنځيرونه او زولنې ،اړيكي ئې له هر چا سره
شلوئ او د تېښتي ټولي الري پرې تړئ ،خو دا نه شئ كولى
چي ژوندۍ روحيه ئې په قيد او بند كي واچوئ او مړاوې
ئې كړئ ،د آزاد ذهن چاره ئې نه شئ كولى ،ډېر ئې داسي
ً د خيال په عالم او د رؤيا په نړۍ كي د
گورئ چي اكثرا
زندان له حصارونو ووځي او د راحت احساس كوي او ډېر
نور ئې داسي چي په زندان كي هم د عزت او سرلوړۍ
احساس كوي ،د زندان قيد او بند ئې ژوندۍ روحيه
تراغېز الندي نه شي راوستى ،ډېر صابر او ثابت قدم
مبارزين گورو چي د زندان تياره قفسونه ئې نه عزم
ماتولى شي او نه ئې راتلونكي ته هيلي مړاوې كولى شي،
د زندان په تنگو او تيارو خونو كي راضي وي ،نه يوازي
هلته د عزت او سرلوړۍ احساس كوي بلكي له زندان د
مبارزې تود سنگر جوړوي ،هغه د ځان لپاره يوه مدرسه
گڼي .يوسف عليه السالم كلونه كلونه په زندان كي
تېروي ،خو په پاى كي كله چي د مصر د پاچا قاصد ورته
راځي او د پاچا دا پيغام ورته راوړي چي ليدو ته ئې
منتظر دئ ،د رد ځواب وركوي او وايي :خپل بادار ته دي
بېرته ورشه ،ورته ووايه :زما په اړه هغه اتهام څنگه
شو؟ هغه ښځي چي خپل السونه ئې د مېوو په چړو پرې كړل،
څنگه شوې؟
ظالمانو! په دې پوه شئ چي د قيامت په ورځ به د هللا
تعالى (تړل) داسي سخت وي چي هيڅوك ئې اوس تصور هم نه
شي كولى ،د دوزخ په سر پوښلو قفسونو كي ،په غاړه ،الس
پښو كي اوږده اوږده زنځيرونه ،په ستنو پوري تړلي ،د
تېښتي ټولي الري پرې بندي ،روح او ذهن به ئې هم په
داسي قيد كي چي د خيال او خوب په عالم كي هم يوه
شېبه د آزادۍ او آرامۍ احساس ونكړى شي ،ته خو يوازي
د خپل بې وزلي دښمن جسد په زندان كي واچوې او الس پښې
ئې په زنځيرونو وروتړې ،خو د ده روح نه شې زنداني
كولى ،خو هللا تعالى به د دوزخيانو روح هم په قيد كي
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واچوي.















  
 -23آى اې ډاډه نفسه!  -28د خپل رب په لوري گرځه
ته راضي شوى ،له تا راضي شوى -22 .نو زما په
بندگانو كي شامل شه -61 .او جنت ته مي داخل شه.
 :61-23قرآن ،انساني نفس درې ډوله گڼي او داسي ئې
معرفي كوي:
الف :لوامه نفس :هغه نفس چي انسان په خپل بد كار
كي مالمتوي ،د گناه په هر هغه كار كي پرې اعتراض كوي
چي انسان ئې كولو ته مال تړي.
ب :امارة بالسوء نفس :هغه چي انسان بدو كارونو ته
هڅوي ،د گناه هر كار ،هر ناولى او كركجن عمل ،ظلم او
د بل په حق تېرى ورته ښايسته كوي او ترسره كولو ته
ئې تياروي.
ج :مطمئنه نفس :مطمئن ،ډاډه ،آرام ،قانع او راضي
نفس ،هغه چي سمه الر ئې غوره كړې ،حقيقت ئې پېژندلى،
زړه ئې پرې ډاډه شوى ،نه د حقيقت په پېژندو كي مضطرب
او پرېشان وي او نه ئې په متابعت او پلي كولو كي،
هيڅ حالت ورته شك او شبهه نه شي پيدا كولى ،په خپل
جائز حق قانع او راضي وي.
قرآن فرمايي چي دا د زړه ډاډ او اطمئنان او د روح
سكون او آرامښت يوازي د هللا تعالى په ذكر سره ترالسه
كېدى شي.


 


 


  


الرعد28 :
هغه چي ايمان ئې راوړى او د هللا په ذكر سره ئې زړونه
ډاډه كېږي ،پام چي د هللا په يادولو سره زړونه ډاډه
كېږي.
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مطمئن نفس همغه دئ چي رابطه ئې له خپل رب سره
ټينگه ساتلې ،زړه ئې د هللا په ياد سره ډاډه كېږي ،د
هللا تعالى په پرېكړو راضي او قانع وي او خپل خير په
هغه كي لټوي ،څوك چي خپل رب نه پېژني ،خپله رابطه ئې
له هللا تعالى سره شلولې ،تل په وېري ،اضطراب او
پرېشانۍ كي ژوند كوي ،نه ئې زړه ډاډه وي او نه ئې
ً د هغه روح او
روح آرامه ،اضطراب او پرېشاني به حتما
زړه په برخه وي چي خپل رب ئې هېر كړى ،دا اوس تاسو
په غربي ټولنو كي گورئ چي هري خوا ته او د هر چا په
څېره كي د ژور اضطراب او ناآرامۍ نښي له ورايه
ښكاري ،د غربي ټولني اكثر وگړي له خوب راوړونكو او
مسكن دوا پرته خوب نه شي كولى ،غواړي په شراب ،چرس،
سگريټ ،هيروئين ،موروفين او نورو مخدره موادو خپل
روحي اضطراب عالج كړي او څو شېبې خپل ناآرامه زړه ته
كاذب ډاډ او سكون ورپه برخه كړي ،ورو ورو ئې كار هغه
ځاى ته ورسېږي چي له سخت روحي اضطراب د نجات لپاره
ځان وژني ته مالتړي ،دا پراخي ځان وژني چي په هر غربي
هېواد كي ئې گورو او حكومتونه ئې له مخنيوي عاجز او
راتلونكي ته سخت پرېشانه ،ټول په خداى له عدم باور
او له هللا سره د خپلو اړيكو د شلولو نتيجه ده ،دا ځان
وژني ښيي چي غربي تمدن ،افكار ،عقائد ،د ژوند طريقه
او اسلوب ئې د انسان له سالم فطرت سره اړخ نه لگوي،
نه شي كولى انسان ته روحي آرامي او د زړه سكون ورپه
برخه كړي ،په دې غير فطري او په الحاد او بې دينۍ
والړ تمدن كي انسان د اضطراب او پرېشانۍ احساس كوي،
روح ئې ناآرامه ،هيڅ څه ئې نه شي ډاډه كولى ،زغم،
حوصله ،صبر او استقامت نه شي وركولى ،د معمولي كړاو
په نتيجه كي له ژوند بې زار شي ،يا مخدره موادو ته
پناه وړي او يا ځان وژني ته .دا ولي آسيايي او
افريقايي انسان په سختو سختو ستونزو او كړاونو كي،
په فقر او لوږي كي ،په ژوند راضي وي او له كړاوونو د
نجات لپاره ځان وژني ته پناه نه وړي ،په يوه ستر
آسيايي هېواد كي په يوه كال كي دومره كسان ځان وژنه
نه كوي لكه چي د غربي هېوادونو په يوه يوه ښار كي چي
تر دې په كمه موده كي ځان وژني كېږي ،دا ولي؟ آيا د
دې لپاره كومه بله توجيه موندلى شو؟ آيا له دې پرته
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بل څه ويلى شو چي هلته زړونه له ايمان تش شوي او
دلته پر خداى باور په يوه او بله بڼه كي شته!! مخدره
او نشه يې موادو ته د پناه وړلو اصلي او بنيادي وجه
روحي اضطراب دئ ،په دې خطرناكي بيمارۍ هغه څوك اخته
كېږي چي له روحي سكون محروم وي ،د دې بيمارۍ عالج له
دې پرته په بل څه نه شي كېدى چي انسان بېرته هللا ته
وروگرځي ،له هللا تعالى سره خپلي شلېدلې اړېكي ټينگي
كړي .عظيم الشأن قرآن دلته د جنت مستحق مؤمن بنده د
نفس مطمئنة په نامه يادوي او په دې سره موږ ته
الرښوونه كوي چي فقط ايمان كولى شي انسان ته ډاډ او
اطمئنان ورپه برخه كړي ،ايمان د انسان روح ته سكون
او زړه ته ئې ډاډ وركوي ،عقل ئې قانع كوي ،پوښتنو ته
ئې ځواب وايي ،په ټولني كي ئې عدالت راولي او له
اضطراب او پرېشانۍ ئې ژغوري.
يا ايتهاالنفس المطمئنة :اې مطمئن او ډاډه نفسه!
(ارجعى الى ربك) د خپل رب لوري ته وگرځه( ،راضية
مرضية :په خپله راضي شوى او بل ترې راضي شوى) ،ته له
هللا تعالى راضي او هللا تعالى له تا راضي ،تا ته چي څه
دركوي ته پرې راضي او ستا له كړنو دى جل شأنه راضي.
هللا تعالى به ورته خطاب كوي :زما په بندگانو كي شامل
شه او جنت ته مي داخل شه.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البلد
د سورې معرفي
د دې سورې نوم (البلد) دئ چي له لومړي آيت اخيستل
شوى 21 ،آيتونه لري اوه لومړي آيتونه ئې بلد او احد
ته په ورته هموزنو صيغو باندي پاى ته رسېدلي ،ورپسې
درې آيتونه د عينين ،شفتين او نجدين په هموزنو صيغو
او پاته لس آيتونه ئې د عقبة او ميمنة په څېر هموزنو
كلمو ختم شوي ،غږ او مد و جذر ئې ډېر ښكلى او خوندور
دئ .د سورې له متن په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دا
سوره د مكي دور په هغو ورځو كي نازله شوې چي د قريشو
سردارانو د رسول هللا ﹽ او د ده د رسالت په ضد د مخالفت
او دښمنۍ كلكه مال تړلې وه او د ده په ضد ئې هره جفا
او ظلم جائز گاڼو.
د سورې په پيل كي د دې مطلب د اثبات لپاره چي (له
ستونزو او كړاوونو سره مخامخېدل يو طبيعي بهير دئ او
هللا تعالى انسان داسي پيدا كړى چي خامخا به له ستونزو
سره مخامخ كېږي) ،په (هذالبلد) او (هر پالر) او (هر
زوى) لوړه شوې ،يعني د مكې مكرمې په تېر تاريخ او په
هر پالر زوى تېر شوي كړاوونو باندي استشهاد كوي او
همدا مطلب ثابتوي ،بيا هغه مغرور او متكبر انسان ته
خبردارى وركوي چي خپل زور ځواك غره كړى ،گمان كوي
دومره ځواكمن دئ چي هيڅوك پرې برالسه كېدى نه شي او
په ډېر غرور او مستۍ سره وايي :د پيغمبر عليه السالم
او د ده د دعوت په خالف مي ښه ډېر مال دولت مصرف كړى!
دې مغرور دښمن ته وايي :گمان مه كوه چي هللا تعالى درنه
غافل دئ ،ستا د كړنو څارنه نه كوي او د ظلم او تېري
سزا به درنكړي .او بيا د دې مهم او اساسي مطلب لپاره
چي (د انسان رب ،بصير او د ده د عملونو شاهد او ناظر
ً به ئې د ټولو كړنو په اړه قضاوت كوي) په
دئ ،حتما
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داسي ډېر مضبوط او ډېر څرگند دليل استناد كوي چي
هيڅوك ترې انكار نه شي كولى ،د انسان خپلي سترگي او
د ليدو استعداد؛ د دليل په توگه وړاندي كوي او
فرمايي :ستا دا دواړه سترگي شهادت وركوي چي ستا پيدا
ً (بصير) دئ او ستا د ټولو كړنو شاهد ،د
كوونكى حتما
ً په
(مخلوق هر صفت) د دې نښه ده چي (خالق) ئې حتما
دغه صفت په بشپړه او اكمله توگه متصف دئ ،په انسان
كي د تكلم په صفت او د ده په ژبي او دوو شونډو
ً د تكلم په صفت
استناد كوي او فرمايي :ستا رب هم حتما
متصف دئ او خامخا به ستا د عملونو په اړه پرېكړه كوي
او ستا د عقائدو او افكارو په اړه به قضاوت كوي .د
انسان په وجود كي د (ښه او بد) په اړه د ده په هغه
احساس او قضاوت استناد كوي چي ښه ورته ښه ښكاري او
خوښوي ئې او بد ورته بد ښكاري او كركه ترې لري ،نېكي
ورته معروف برېښي ،منل شوى او پېژندل شوى حقيقت ئې
بولي او له خپل فطرت سره ئې آشنا گڼي ،خو بدي ورته
منكر ښكاري ،كركجنه ئې گڼي او د خپل فطرت منافي ئې
بولي ،له ښو دفاع كوي او له بدو كركه لري ،كه دوه
انسانان د نښتي په حال كي وگوري ،يو ئې ظالم بل ئې
مظلوم ،غواړي د مظلوم مرسته وكړي او ظالم په خپل ځاى
كښېنوي ،په ده كي دا د (قضاوت استعداد) د دې نښه ده
چي د ده (پالونكى او پيدا كوونكى) ذات ،هغه چي ده ته
ئې دا استعداد وركړى ،هرومرو په دغه صفت متصف دئ،
ً به د انسان د عملونو په اړه قضاوت كوي ،د مظلوم
حتما
الس نيوى به كوي او ظالم ته به سزا وركوي .بيا
فرمايي :دغه غولېدلى انسان د دين الر له دې كبله غوره
نه كړه چي گرانه او له لوړو ژورو ئې ډكه ومونده ،له
گږلېچونو او كړاوونو ئې ووېريدو ،هغه صبر ،ثبات ،زغم
او د قربانۍ جذبه چي په دې الر د تلونكو لپاره ضروري
ده ،هغه ئې په خپل ځان كي ونه ليده ،خپل وزرونه ئې
له دې دنگو دنگو غرونو د اوړېدو لپاره وړ او جوگه
ونه موندل ،دين د مظلومانو د آزادۍ په الر كي مبارزې
ته بللو ،د خپلوان يتيم او محتاج مسكين مرستي ته ئې
هڅاوو ،هغه هم د سختي قحطۍ په كال كي او هغه وخت چي
دى په خپله له سختي لوږي سره مخ وي ،د بې وزلي او
مظلوم انسان په اړه ئې ترحم او زړه سوي ته بلنه
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وركوله ،ده ته په دې الر تگ او د عظمت او عزيمت دغو
لوړو څوكو ته رسېدل گران وبرېښېدو ،نو له انتخاب ئې
ډډه وكړه.
په پاى كي خلك په دوو ډلو وېشي او فرمايي:
الف :ځيني بختور دي او د بختورو ځاى ته به درومي،
دا هغه صابر او باعزم مؤمنان دي چي د ايمان هغه الر
ئې غوره كړه چي په اغزو پوښل شوې ،په هر گام كي ئې
لوړي ژوري دي او له گواښونو او خطرونو سره ډغري وهل،
په دې الري وخوځېدل ،صبر ئې وكړ او نور ئې صبر ته
رابلل ،په خپله زړه سواند وو او په نورو ئې زړه سوى
او ترحم درلود او نور ئې ترحم او زړه سوي ته رابلل.
ب :ځيني ئې بې بخت او بدبخت دي او ځاى ئې د بدبختو
كرغېړن ځاى ،دوى هغه خلك دي چي الهي آيتونه ئې تكذيب
ً انكار وكړ چي د حق
كړل ،له هغو څرگندو نښو ئې عمدا
او حقيقت په لوري د انسان الرښوونه كوي ،د دغه تكذيب
او انكار له كبله به دوزخ ته درومي.
د دې مباركي سورې خالصه دا ده :له ستونزو او
كړاوونو سره مخامخېدل د هللا له رعايت د محروميت نښه نه
ده ،برعكس دا يو ثابت او عام الهي سنت دئ.

  




   







   
 
 -1نه ،قسم مي په دې ښار -2 .او ته حالل گڼلى كېږې
په دې ښار كي -6 .او لوړه په هر پالر او په هر
زوى -4 .بې شكه چي انسان مو پيدا كړى په سختۍ كي.
 -4-1دلته څو خبرو ته پام وكړئ:
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 ځيني گمان كوي چي تر قسم مخكي (ال) اضافي ده او
ځيني نور وايي چي دا د قسم د نفي لپاره ده ،په دې
معنى چي لوړه نه كوم ،دا دواړه توجيهات كمزوري دي،
په قرآن كي نه اضافي څه شته او نه كم او دا دوهمه
توجيه خو تر دې هم ډېره كمزورې او خرابه چي د غير
ضروري خبري له كولو سره ئې مترادف كوي ،كه معنى ئې
دا وي چي په دې ښار لوړه نه كوم نو د دې خبري د كولو
گټه څه شوه؟!! غوره او دقيقه توجيه دا ده چي په دې
(ال) سره د مخاطب وينا او دعوى رد شوې او د ده د
ذهنيت له ردولو وروسته ،مختصر مكث دئ او بيا ويل شوي
چي په دې ښار مي قسم ،يعني داسي نه ده چي تاسو ئې
گمان كوئ ،زما دي په دې ښار او په هر پالر زوى قسم وي
چي انسان په كړاو او ستونزو كي پيدا شوى .د قرآن په
ډېرو ځايونو كي كالم په (ال) او (فال) پيل شوى ،په
انساني محاوره كي هم د دې شاهد يو چي معموالً انسان د
خپل مخاطب خبره په ال او نه سره ردوي او ورپسې خپله
خبره كوي.
 د دې خبري (پدې ښار كي ته حالل يې) معنى دا ده چي:
د مكې په دې ښار كي چي د (بيت الحرام) محدوده ده،
جنگ په كي حرام دئ ،په دې كي خلك د خپل پالر له قاتل
هم د غچ اخيستو هڅه نه كوي ،د بوټو او ونو له شكولو
ئې ډډه كوي ،د ځناورو او حشراتو له وژلو هم ځان
ساتي ،ښكار په كي حرام گڼي ،د هرڅه حرمت په كي ساتل
كېږي ،خو اې پيغمبره!! دلته ستا هتك حرمت ،له تا سره
دښمني او مخالفت ،ستا د يارانو تعذيب او وژنه ،نه
يوازي جائز گڼل كېږي بلكي د ثواب كار ئې شمېري!! ټول
د (حرمت) په (حريم) كي دي ،خو ته له حرمت محروم او
حالل!! كه د سورې په متن كي او د قسمونو او ځواب
ترمنځ ارتباط ته لږ ځير شو نو په دې خبري پوهېدل به
َد) مراد همدا
لبَل
بهذ
َنت حِل
راته آسان شي چي له (أ
َا اْ
ُّ َ
مطلب دئ نه بل څه.
 په درېيم آيت كي (والد و ما ولد) د نكره په صيغه
راغلي او معنى ئې هر پالر او زوى دئ ،نه خاص پالر او
زوى.
 له قسمونو وروسته ويل شوي:

141پلوشې
د قرآن
البلد

ٍ :بې شكه چي انسان مو پيدا كړى
َبَد
َ فى ك
َا االنسن
ْن
َق
د خَل
لق
َ
َْ
په سختۍ كي.
دا د مخكنيو قسمونو ځواب دئ ،بايد وگورو چي دا
قسمونه څه مطلب افاده كوي او څنگه د دې ادعاء په
حقانيت شهادت وركوي چي (هللا تعالى انسان په محنت او
مشقت كي پيدا كړى) او په (هذا البلد) او (والد و ما
ولد) باندي د لوړي او ځواب ترمنځ ئې څه رابطه ده؟ په
دې خبرو د پوهېدو لپاره الندي نقاطو ته توجه وكړئ:
 هغو خلكو چي د پيغمبر عليه السالم او د ده له دعوت
سره مخالفت ته ئې مالتړلې وه ،خپل ټول وسائل او
امكانات ئې د دې الهي نهضت د مقابلې لپاره كارول او
د پيغمبر عليه السالم ياران ئې د مكې په مباركي وادي،
دا د هللا د كور حرم كي ،ترشديد تعذيب الندي نيولي وو،
ويل به ئي :په دې خبري څنگه باور وكړو چي محمدعليه
السالم د خداى پيغمبر دئ ،د ټولو مالئكو مطاع جبرئيل د
هللا له لوري ده ته د الهي وحي قاصد دئ ،دا ادعاء كوي
چي الر ئې حقه او هللا ئې مل دئ!! په داسي حال كي چي دى
او ياران ئې له دغو سختو كړاوونو او ستونزو سره
مخامخ دي ،په هرگام كي مصيبتونه او ابتالءات ورته
منتظر ،تعذيب كېږي ،له خپل ملك شړل كېږي او وژل
كېږي!! دا ولي د ده خداى د ده مرسته نه كوي؟ ولي
مالئكي د ده مرستي ته نه راځي؟ ولي د ده مخالفين د هللا
په عذاب نه اخته كېږي؟ هللا جل شأنه په دغي مباركي سورې
كي دوى ته دا ځواب وركوي :له كړاوونو او ستونزو سره
مخامخېدل يو ثابت الهي سنت دئ ،خداى جل شأنه انسان
داسي پيدا كړى چي خامخا به د راز راز محنتونو او
مشقتونو له كږلېچونو تېرېږي ،لوړي ژوري به گوري،
كړاوونه به گالي ،له مصيبتونو سره د چا د مخامخ كېدو
معنى دا نه ده چي هغه د هللا له تأييد محروم او الره ئې
ناسمه ده!! تاسو سخته اشتباه كړې چي دا انگېرنه مو د
خپلو قضاوتونو لپاره مالك او معيار گرځولې ،مگر د دې
ښار د جوړېدو له قصې خبر نه يئ چي څنگه ستاسو جد
ابراهيم عليه السالم د خداى خليل ،خپله ناتوانه
مېرمن ،هاجر رضي هللا عنها او خپل وړوكى ماشوم زوى،
اسمعيل عليه السالم په دغي سوزنده وادي كي هغه وخت
يوازي پرېښودل چي نه په كي د څښاك اوبه وې ،نه ونه
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او بوټي ،نه سيورى ،نه حيوان او انسان ،وېرونكې وچه
دره او سپېره ډاگ ،دواړه ئې د هللا تعالى په حكم دلته
يوازي پرېښودل ،څومره ستره ابتالء ،هم پالر ته او هم
مور او زوى ته!! څومره سختي ورځي ورباندي راغلې؟ كه
ابراهيم عليه السالم دا د كعبې معمار او زوى ئې
اسمعيل ذبيح هللا ،هغه دوه ستر شخصيتونه چي تاسو اې
قريشو! ځان ورته منسوبوئ او په دې انتساب فخر كوئ،
كه دوى له داسي ابتالءاتو سره مخامخ شوي او تاسو دا
نه وايئ چي ولي ستاسو جد له داسي سختو ورځو سره
مخامخ شوى نو د محمد عليه السالم په اړه ولي دا خبره
كوئ؟ د پيغمبرانو د ابتالءاتو قصې خو دا حقيقت ثابتوي
چي دا يو ثابت الهي سنت دئ.
د هر انسان د ژوند بهير ته پام وكړئ ،كه پالر وي
او كه زوى ،د هرچا ژوند له لوړو ژورو ډك ،كمزورى،
ضعيف او محتاج دنيا ته راشي ،بل ته په هرڅه كي اړ،
الس پښې وهي ،له يوه اړخ بل ته نه شي اوښتى ،بل څوك
بايد د ده مرسته وكړي ،خپله غذا په اوښكو ،ژړا او
چيغو ترالسه كوي ،چي له زمكي د پورته كېدو شي نو
هرگام په ډېر زحمت پورته كوي ،په هر قدم كي پر مخ
لوېږي ،له راز راز بيماريو سره د دوامداري مقابلې
لړۍ ئې په مخ كي ،دردونه او رنځونه ،تر څو ځوان شي،
د ژوند بهير ئې نوى پړاو پيل كړي او ستونزي ئې نوې
ب ڼه او پېچلي ابعاد ،له يوې نزاع ال نه وي فارغ شوى
چي په بلي سر شي ،يو مشكل ئې ال نه وي حل چي له بل
سره مخامخ شي ،له يوې بيمارۍ روغ شي په بلي اخته،
دغه دئ د انسان د ژوند حقيقي انځور ،له ستونزو سره
مخامخ كېدل ئې د ژوند طبيعي بهير ،د الهي سننو مطابق
او د ژوند الزمه .خداى جل شأنه انسان داسي نه دئ پيدا
كړى چي تل به د گالنو د پاڼو په بستر څملي ،هللا د گالنو
ترڅنگ اغزي پيدا كړي ،د خندا تر څنگ ژړا ،د خوشحالۍ
ترڅنگ غم ،د سوكالۍ ترڅنگ ستونزي.
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 -1آيا دى انگېري ،داسي چي ،هيڅكله به څوك نه شي
پرې قادر؟  -3وايي :ډېر مال مي كړ تباه!  -3آيا
دى انگېري داسي چي هيچا ليدلى نه دئ؟
 :3 -1دا څوك او كوم انسان دئ چي ځان ورته دومره
ځواكمن او قدرتمن برېښي چي گمان كوي هيڅوك به پرې
برالسى نه شي؟! كه څه هم په آيت كي ورته په څرگنده
گوته نه ده نيول شوې خو د كالم له فحوى په واضح توگه
معلومېږي چي دا همغه مغرور انسان دئ چي د رسول هللا ﹽ
هتك حرمت ته ئې مال تړلې او د هللا تعالى د كور په حرم
كي پر ده هر تېرى او تجاوز جائز او حالل گڼي ،هماغه
چي خپل ټول زور ځواك ئې د رسول هللا ﹽ او د ده د دعوت
په مخالفت كي كارولى او ادعاء كوي چي كه رسول هللا ﹽ په
حقه وى او هللا تعالى او فرشتې ئې د ده مالتړي وى نو له
د غو كړاوونو او ستونزو سره به نه مخامخ كېدو!! او د
ده مخالفينو بايد هيڅكله دا فرصت نه شوى ترالسه كولى
چي له ده سره په عناد او دښمنۍ الس پوري كړي ،دى
وځوروي او د ده ياران او ملگري وربړوي او سره له دې
د هللا تعالى له نيوني او مؤاخذې خوندي وي! دغو مغرورو
سردارانو ته ويل شوي چي آيا ستاسو زور ځواك دا د
غرور او كبر احساس دركي راوالړ كړى؟ آيا د پيغمبر
عليه السالم او د ده د دعوت په ضد ستاسو پراخو هلو
ځلو او ډېرو وسائلو كارولو او زيات مال دولت مصرفولو
په تاسو كي دا ذهنيت راپيدا كړى ،چي هيڅوك پر تاسو
برالسه كېدى نه شي؟
 -3آيا داسي انگېري چي چا نه دئ ليدلى؟ مگر گمان كوي
چي بصير خداى ،د ده د ناروا او ظالمانه هلو ځلو او
ښكاره او پټو هڅو ناظر او شاهد نه دئ؟ سخته اشتباه
كوي ،هيڅ څه ئې له هغه هللا تعالى پټ نه دي چي بصير دئ؛
او د دې حقيقت د اثبات لپاره په الندي مضبوطو دالئلو
استناد كوي:

   





 
 -8آيا ده ته مو ورنكړلې دوې سترگي؟  -2او يوه
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ژبه او دوې شونډي؟  -11او ده ته مو ونښودې دوې
الري؟
 -8د دې حقيقت د اثبات لپاره چي د (انسان پيدا
ً بصير دئ او د ده د كړنو ناظر او
كوونكى رب) حتما
شاهد ،د انسان په دوو سترگو استدالل كوي او فرمايي:
ته مخلوق يې ،خالق لرې ،بل پيدا كړى يې ،ستا ټول
استعدادونه ستا پيداكوونكي دركړي ،ستا دوې سترگي هم
د هغه وديعه ده ،ستا عقل څنگه دا خبره مني چي په تا
كي به دا صفت وي خو ستا پيدا كوونكى به ترې محروم
وي؟!! د عقل حكم خو له دې پرته بل څه نه شي كېدى چي
ستا خالق بايد په دې صفت په اكمل او بشپړه توگه متصف
وي؟!! آيا ممكنه ده په مصنوع او مخلوق كي داسي غوره
صفت وي چي د هغه په خالق او صانع كي نه وي؟!! د
انسان بصر او بصيرت په دې شهادت وركوي چي هللا تعالى
لم پيدا كوونكى رب په كومو
بصير دئ .موږ چي د عاَ
لم او د ده مخلوقاتو كي
صفتونو يادوو مظاهر ئې په عاَ
گورو ،كه وايو هللا تعالى بصير دئ دا ځكه چي د ده په
مخلوقاتو كي د دې بېلگه گورو ،كه وايو هللا تعالى سميع
او اورېدونكى دئ ،دا د دې لپاره چي د سمع د صفت مظهر
د ده په مخلوقاتو كي گورو ،كه وايو :هللا تعالى عليم دئ
دا ځكه چي د (علم) مظاهر د عالم د هر څه په پيدايښت
ً داسي
لم حتما
كي گورو او زموږ عقل راته وايي چي دا عاَ
ذات پيدا كړى چي په هرڅه ښه پوهېږي.
 -2ستا ژبه او دوه شونډي د تكلم وسائل دي ،ته له دغو
وسائلو په استفادې سره خپل مافي الضمير بيانوې ،خپل
قضاوتونه منعكس كوې او خپلي پرېكړي صادروې ،په تا كي
د دغه استعداد شته والى په دې شهادت وركوي چي ستا رب
ً به ستا د كړنو په
ً د تكلم په صفت متصف دئ .حتما
حتما
اړه قضاوت كوي ،وروستۍ پرېكړه به صادروي .په انسان
كي د دغه صفت شته والى موږ د هللا تعالى د دغه صفت په
څرنگوالي پوهوي .ټول عالم د هللا تعالى د صفاتو مظهر
دئ ،د هللا تعالى د صفاتو مظاهر په ټول عالم كي گورو،
موږ له مظاهرو هللا تعالى او صفات ئې پېژندى شو.
 -11هللا تعالى انسان داسي پيدا كړى چي د ده په فطرت او
خټه كي ئې د (ښه او بد) د پېژندو لپاره خاص معيارونه
او استعدادونه اېښي ،د (فجور) او (تقوى) څېره ئې د
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ده د ضمير په صفحې انځور كړې ،د دغه فطري استعداد له
كبله ښه ورته ښه ښكاري او خوښوي ئې او بد ورته بد
ښكاري او كركه ترې لري ،نېكي ورته معروف برېښي ،منل
شوى او پېژندل شوى حقيقت ئې بولي او له خپل فطرت سره
ئې آشنا گڼي ،خو بدي ورته منكر ښكاري ،كركجنه ئې گڼي
او د خپل فطرت منافي ئې بولي ،له ښو دفاع كوي او له
بدو كركه لري ،داسي ملكې او غريزې ئې وركړې چي دى
ښېگڼو ته هڅوي او له بديو ئې منع كوي او په هر بد
كار كي ئې مالمتوي ،دغه استعداد د دې المل دئ چي انسان
د هر ښه او بد عمل په اړه قضاوت كوي ،غواړي سزا او
بدله وركړي ،كه دوه انسانان د نښتي په حال كي وگوري،
يو ئې ظالم بل ئې مظلوم ،غواړي د مظلوم مرسته وكړي
او ظالم په خپل ځاى كښېنوي ،په ده كي دا د (قضاوت
استعداد) د دې نښه ده چي د ده (پالونكى او پيدا
كوونكى) ذات ،هغه چي ده ته ئې دا استعداد وركړى،
ً به د انسان د
هرومرو په دغه صفت متصف دئ ،حتما
عملونو په اړه قضاوت كوي ،د مظلوم مرسته به كوي او
ظالم ته به سزا وركوي.
دا دئ گورئ چي قرآن د هللا تعالى د صفاتو د اثبات
لپاره د همدغو صفاتو په هغو مظاهرو او بېلگو استناد
كوي چي د ده په مخلوق كي ئې گورو ،هغه چا ته چي گمان
كوي :هللا تعالى د خلكو له عملونو سره هيڅ كار نه لري
او د دوى د ښو او بدو عملونو په اړه قضاوت نه كوي،
فرمايي :ستا دا دوه سترگي ،شهادت وركوي چي خداى بصير
دئ او ستا د عملونو ناظر ،ستا دوې شونډي او ژبه په
ً ستا د عملونو په
دې شهادت وركوي چي ستا رب به حتما
اړه قضاوت كوي ،د ښه او بد په اړه ستا دا احساس د دې
نښه ده چي هللا تعالى به هم ستا عملونه په دوو برخو
وېشي ،ښه ته به ښه او بد ته به بده سزا وركوي.
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 -11وئې نه دانگلو دغي سختي الر ته -12 .څه شي يې
پوه كړى چي دا سخته الره څه ده؟  -16د غاړو
پرانيستل -14 .او د لوږي په ورځ وركړه د طعام.
 -11د خپلوۍ خاوند يتيم ته -13 .يا په خاورو
سپېره شوي كوم مسكين ته -13 .بيا له ډلي د هغو شي
چي ايمان ئې دئ راوړى او په صبر او زړه سوي باندي
ئې كړې سپارښتنه -18 .دوى به وي د بختور ځاى
خاوندان -12 .او زمونږ په آيتونو چي كافر شول،
دوى به وي د شقاوت ځاى خاوندان -21 .گمارل شوى
سرپوښلى اور پر دوى.
 :18 -11د (اقتحام) معنى دانگل ،بريد او په سخت كار
كي سريع او توند ننوتل دي او (عقبة) هغي الري ته ويل
كېږي چي د غره په اړخ كي تېره شوې وي ،لوړي ژوري او
كږلېچونه ولري .وروستي آيتونه ( عقبة) داسي معرفي
كوي:
 له قيد او بند د غاړو آزادول.
 د خپلوانو يتيم او بې وزلي مسكين ته په داسي ورځو
كي طعام وركول چي قحطي او لوږه خوره وي.
 ايمان او د ايمان په الري صبر او استقامت.
 نور صبر او استقامت ته رابلل.
 خلك پېرزوينو ،زړه سوي او ترحم ته رابلل.
هغه چي د رسول هللا ﹽ او د ده دعوت په ضد په خپلو
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هڅو او بې درېغو مالي لگښتونو وياړي ،د ايمان الره ئې
سخته ،كږلېچنه او گرانه موندلې ،په دې كي له اقتحام
ځان عاجز گڼي ،په خپل زړه كي هغه قوت او ځواك نه
ويني چي د دې لوړ غره څوكو ته رسېدل ورته ممكن
وبرېښي ،په خپل پرېوتي ځاى كي پاته شو ،د غالمۍ ،بخل،
حرص ،قساوت ،بې رحمۍ او د كفر او بې ايمانۍ په حضيض
كي پاته كېدل ئې غوره وگڼل ،د خپلي مخكنۍ وضعي لمن
ئې داسي ټينگه ونيوله چي د دوام لپاره ئې خپل ټول
زور ځواك او ټول امكانات وكارول ،له دې لوړو آخوا
بختور ځاى ته د رسېدو لپاره ئې په (عقبه) كي له
(اقتحام) ډډه وكړه ،دى د هغو كسانو په څېر نه دئ چي
واقعي سعادت ته د رسېدو لپاره په گرانو او سختو الرو
د تلو جرأت او همت لري ،نه د الري له لوړو ژورو
وېرېږي او نه د سفر له اوږدوالي ،لوى زړه ،اوچت عزم،
صبر او زغم ،پياوړي او مضبوط وزرونه لري.
سره له دې چي انسان په هرصورت كي او د خپل ژوند
لپاره چي هر مقصد غوره كړي او مقصد ته د رسېدو لپاره
ً به له (كبد) ستونزو او
چي هره الر اختيار كړي ،حتما
كړاوونو سره مخامخ كېږي ،كه ئې د ايمان په الر د تلو
پرېكړه وك ړه او كه د شيطان او نفس د متابعت او غالمۍ
په الر .داسي نه ده چي د نفس په بندگۍ او د شيطان په
غالمۍ كي به اوږدې الري پرې لنډي او د ژوند كړاوونه به
ورته آسان شي ،هسي د ده ذليل نفس او مكار شيطان د
آزاد او سرلوړي ژوند په ځاى د غالمۍ او مرييتوب ژوند
ورته آسان او ښايسته كړي ،له محتاجو خپلوانو او بې
وزلو انسانانو سره د مرستي په ځاى د حق په مقابله كي
خپل مال مصرفول ورته غوره او د وياړ وړ كار وبرېښوي،
دغه د نفس او شيطان دوكه د دې باعث شي چي په حق او
حقيقت له ايمان او اعتراف ډډه وكړي ،د ايمان په ځاى
د كفر الر ،د ترحم او زړه سوي په ځاى د بې رحمۍ او
قساوت او د قناعت او صبر په ځاى د حرص اوبخل الر غوره
كړي.
بې مناسبته ئې مه گڼئ چي د يوه لوړ غره په ځنگل كي
د يوې تروږمۍ شپې د تگ قصه دلته راواخلم :د
امريكايانو په ضد د جهاد په لومړيو شپو ورځو كي چي
زموږ د اوسېدو سيمه د دوى تر سخت مراقبت الندي وه ،هم
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ئې له الندي څارله او هم له بره په جاسوسي طيارو او
سپوږمكيو ،يوه شپه له يوې سيمي بلي ته تلو ،سخته
تياره وه ،له رڼا او څراغ مو استفاده نه كوله ،يوه
ملگري راته وويل چي هللا تعالى دي د دغو كړاوونو د تحمل
اجر دركړي ،ورته ومي ويل :خلك د دنيوي مقاصدو لپاره
تر دې ډېر زيات كړاوونه گالي ،زحمتونه قبلوي او شپه
ورځ خولې تويوي ،څو شېبې وروسته مو مخي ته داسي كس
راغى چي په همغه تياره كي ئې ،د هغه لوړ غره په ډډه
كي يوه لويه سټه په يوازي تن راكښوله ،وروڼو ته مي
مخ كړ چي گورئ دا كس به څه وخت راويښ شوى وي ،د غره
سر ته به ئې ځان رسولى او د دې سټي راكښول به ئې پيل
كړي وي ،خپل زحمت له دې سره مقايسه كړئ.
له انس رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :جنت د مكاره او ناخوالو په پردو پوښل
شوى او دوزخ د شهواتو او نفسي غوښتنو په پردو.
ع ن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفت الجنة
رواه مسلم
بالمكاره وحفت النار بالشهوات
يعني ستا او جنت ترمنځ داسي پردې حائل دي چي ستا
نفس ته ترې تېرېدل گران او ستونزمن برېښي ،له دغو
پردو په تېرېدو سره جنت ته رسېدى شې ،خو ستا او دوزخ
تر منځ داسي پردې ځړېږي چي ستا نفس ته ښايسته او
راښكونكې برېښي ،كه د خپل نفس خبره دي ومنله او له
دغو پردو تېر شوې په دوزخ كي پرېوځې.
د دې مباركو آيتونو دوو ظريفو ټكيو ته ستاسو پام
رااړوم:
الف :د (فك رقبة) او (اطعام فى يوم ذى مسغبة) ذكر
له ايمان مخكي راغلى او دا ښيي چي (ايمان راوړل) د
هر كس او ناكس كار نه دئ ،څوك چي له (قيدونو او
بندونو) نه وي آزاد شوى ،د اسارت او غالمۍ د زنځيرونو
شلولو ته ئې مال نه وي تړلې ،په خپله له هللا پرته د بل
بندگۍ ته سر ټيټوي ،نور د اسارت او غالمۍ په دردناك
حالت كي گوري خو احساسات ئې نه راپاروي ،داسي ضعيف
النفس خلك د ايمان راوړو وړتيا او اهليت نه لري،
ذليل او غالم فطرت انسانان دا د عزت او سرلوړۍ الر نه
شي غوره كولى ،قرآن دا مطلب په بل ځاى كي په دې صيغه
رااخلي:
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البقرة213 :
نو څوك چي له طغيان كوونكي انكار وكړي او بيا په هللا
ايمان راوړي نو په داسي كلكي كړۍ ئې منگولي ټينگي
كړې چي شلېدل ئې نشته او هللا خو ډېر پوه اورېدونكى دئ.
په دې مبارك آيت كي هم گورئ چي په طاغوت كافر كېدل
پر هللا له ايمان راوړلو مخكي ذكر شوى ،د دې معنى دا ده
چي لومړى به له طاغوت انكار كوې ،بيا به پر هللا د
ايمان راوړلو جوگه كېږې ،تر څو له طاغوت انكار ونكړې
او د هغه له منلو خپل برائت اعالن نه كړې ،هللا ستا د
ايمان دعوى نه قبلوي ،د توحيد په كلمه كي هم تا ته د
همدې درس دركړى شوى ،لومړى له هللا پرته بل هر اله نفى
كوې ،بيا د هللا د اثبات خبره كوې :ال اله اال هللا ،وايې،
ډېر خلك داسي وي چي پر هللا د ايمان دعوى كوي ،گمان ئې
هم دا وي چي پر هللا ايمان لري ،خو طاغوت ئې نه وي نفي
كړى ،له طاغوت ئې طمع او وېره وي ،د هغه واكمنۍ ته
سر ټيټوي ،خپل منازعات او شخړي د حل و فصل لپاره هغه
ته وړاندي كوي او د هغه پرېكړو ته غاړه ږدي ،د داسي
كسانو په اړه قرآن په مكرره توگه او پرېكنده الفاظو
وايي چي د ايمان دعوى ئې دروغجنه ده.
ب :ايمان دوه مهمي او اساسي تقاضاوي لري( :صبر) او
(ترحم) .د انسان صبر او زړه سوى ښيي چي په زړه كي ئې
(ايمان) شته( ،ايمان) د صبر او ترحم مقدمه ده ،همغسي
لكه د غالمۍ او بې عدالتۍ په ضد د مبارزې هوډ او عزم
چي د ايمان لپاره مقدمه ده .ځكه نو دلته (فك رقبة)
او (اطعام فى يوم ذى مسغبة) تر ايمان مخكي ذكر شوي.
 :21-12هغه چي په كفر راضي شوي او د ايمان الر ورته
عقبة برېښېدلې او له دانگلو او (اقتحام) ئې ډډه كړې
او له هغو الهي آيتونو ئې انكار كړى چي دوى د ايمان
(سعادت تون) ته رابلي او د كفر په (شقاوت تون) كي
پاته شوي ،تمځاى به ئې دوزخ وي ،د اور په داسي اوږدو
اوږدو منځ تشو ستنو كي به پراته وي چي په سر به ئې
برغولي وي ،نه به ئې تودوخه كمېږي او نه به دوى ته د
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وتلو او فرار مجال ميسر وي او نه د آزاد تنفس فرصت.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الشمس
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الشمس (لمر) دئ چي له لومړي آيت ئې
اخيستل شوى 11 ،آيتونه لري ،ټول آيتونه ئې په هموزنو
صيغو او د (ها) په غږ پاى ته رسېدلي ،د دې وزن صيغې
له فواصلو عالوه د آيتونو په منځ كي هم راغلې او ټولي
سورې ته ئې ډېر ډېر ښكلى او خوندور غږ وركړى .د سورې
له مضامينو معلومېږي چي دا د مكي دور په هغه زمانه
كي نازله شوې چي د پيغمبر عليه السالم په خالف د مكې د
سردارانو مخالفت خپل اوج ته رسېدلى وو.
د دې مباركي سورې خالصه دا ده چي :كه بريا غواړې
خپل نفس تزكيه كړه .د بحث اساسي موضوع ئې هم دا مطلب
ثابتول دي چي د (انسان د فالح او بريا) څرنگوالى د ده
د نفس په (تزكيې او تدسيې) پوري مربوط دئ ،كه انسان
شقي او بدبخت كېږي نو د دې شقاوت او بد بختۍ عوامل
دي په خپل نفس كي ولټوي او كه غواړي سعادت او نېك
بختي ئې په برخه شي نو د دې (سعادت) لوازم دي په ځان
كي راپيدا كړي.
د انسان خالق او پالونكي رب ده ته ويښ او حساس
ضمير وركړى او د ده په شعور كي ئې روڼ او الرښود څراغ
اېښى ،ده ته ئې د (تقوى) او (فجور) د پېژندو الهام
كړى ،كه دى په دې وتوانېږي چي دا څراغ روڼ او روښانه
وساتي ،د دپ كېدو مخه ئې ونيسي ،د الري په موندو او د
ښه او بد په پېژندو كي ترې كار واخلي ،بلني ته ئې
لبيك ووايي ،الرښوونو ته ئې اعتناء وكړي ،د خپل ضمير
صفحه له ككړېدا خوندي وساتي ،خپل وجدان ژوندى او
فعال وساتي او له ځپل كېدو او مړاوېدو ئې مخنيوى
وكړي ،فالح او بريا ترالسه كوي ،خو كه د (فجور) او
(طغيان) الر غوره كړي ،په خپله به هم بدبخت شي او
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خپله ټولنه به هم له شقاوت او بدبختۍ سره مخامخ كړي.
د دغي ستري ادعاء د (اثبات) لپاره د عالم څو مشهود
او څرگند شواهد( ،لمر او سپوږمۍ)( ،شپه او ورځ) او
(آسمان او زمكه) د شواهدو په توگه وړاندي كوي او
فرمايي :لكه څنگه چي په (آسمان) كي روڼ لمر گورې ،چي
ستا د زمكي رڼا او تودوخه له هغه ده ،چي كله ستا
(زمكه) له هغه مخ واړوي ،سړه او تياره شي او چي مخ
ورواړوي( ،توده) او (روښانه) شي ،د (لمر په پرېوتو)
سره شپه راځي ،هلته (سپوږمۍ) گورې چي حرارت نه لري
او رڼا له لمر اخلي .ستا په ضمير كي هم دې ته ورته
لمر او څراغ اېښودل شوى ،ستا حساس وجدان ستا د ضمير
روڼ لمر دئ( ،ښه) او (بد) ،مفيد او مضر ،حق او باطل
درښيي ،له بدو دي منع كوي ،نېكيو ته دي هڅوي ،په
گناه او بد كار كي دي مالمتوي ،چا چي خپل وجدان ته ځال
وركړه ،مثال ئې د زمكي هغه حالت ته ورته دئ چي لمر
ته مخ واړوي ،رڼا او تودوخه ئې په برخه شي ،د خوځښت،
ژوند ،ارتقاء او ودي لړۍ په كي پيل شي او چا چي د
خپل وجدان صفحه ولړله او دا څراغ ئې مړ كړ ،مثال ئې
د زمكي هغه حالت ته ورته شي چي شپه خپل تور وزر پرې
وغوړوي ،له نور او حرارت محرومه شي.
د سورې په پاى كي دغه پورتنى حقيقت د يوه تاريخي
بهير په ترڅ كي بيانوي او د ثموديانو په قصې كي ئې
انځوروي او فرمايي :په دې قوم كي د دوى د يوه (ډېر
شقي انسان) (طغيان) او پاڅون د دې باعث شو چي دا قوم
خپل زړه سواند پيغمبر صالح عليه السالم تكذيب كړي ،د
هغي (ناقة هللا ) الس پښې قطع كړي چي د دوى د پيغمبر
(معجزه) وه ،په شديد الهې عذاب اخته شول او د كورونو
چتونه ئې پرې راپرېوتل.
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 -1قسم په دغه لمر او په غرمه ئې -2 .قسم په دې
سپوږمۍ چي شي ورپسې -6 .قسم په دغي ورځ چي ئې
څرگند كړي -4 .قسم په دغي شپې چي ئې راونغاړي
تيارې كي -1 .قسم په دې آسمان او په دا هسي
جوړېدو ئې -3 .قسم په دغي زمكي او دا هسي خورېدو
ئې -3 .قسم په دغه نفس او په دا هسي سمېدو ئې-8 .
چي الهام ئې ورته وكړ د فجور او ځان ساتو ئې-2 .
بې شكه بريالى شو هغه څوك چي پاك ئې كړلو -11 .او
بې شكه نامراد شو هغه څوك چي وئې لړلو.
 :8-1له لومړي آيت تر  8پوري په څو شيانو لوړه شوې
او ورپسې ويل شوي:
ها *
َاب
د خ
َق
ها * و
َك
من ز
َْح
َف
د أ
ق
من َ
َْ
َْ
دسَّاَ
َ َ
َّاَ
َ َ
بې شكه بريالى شو هغه څوك چي پاك ئې كړلو ،او بې شكه
نامراد شو هغه څوك چي وئې لړلو.
بايد وگورو چي د دغو قسمونو او ځواب تر منځ ئې څه
رابطه شته ،دا قسمونه څنگه دا خبره ثابتوي چي :هغه
كس بريالى شو چي خپل نفس ئې تزكيه كړ او هغه نامراد
شو چي ككړ ئې كړ)؟
ځواب دا دئ :لكه څنگه چي د دې عالم حكيم خالق ،ستا
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د زمكي د روښانه كولو لپاره داسي لمر پيدا كړى چي نه
يوازي ستا د زمكي (كور) ته رڼا وركوي بلكي حرارت هم
وركوي ،د لمر له (حرارت) او (نور) پرته به ستا په
تياره او سړې زمكي باندي ژوند ممكن نه وو ،همداراز
ئې ستا د الرښووني لپاره ستا په نفس كي د سالم فطرت
او حساس ضمير روڼ څراغ اېښى ،داسي الرښود چي هم تا ته
(فجور) درښيي او هم (تقوى) ،ښه درته ښايسته او آشنا
كړي او بد درته منكر او كركجن.
ته په آسمان كي گورې چي سپوږمۍ د (لمر) له پرېوتو
وروسته راڅرگنده شي ،دا سپوږمۍ چي د شپې نښه ده ،نه
له ځانه نور لري او نه حرارت ،كه له دې ستا د زمكي
په لور د نور پلوشې رادرومي ،نو دا په خپله د دې نه
بلكي د لمر وړانگي دي چي دا ئې د يوې آئينې په څېر
زمكي ته منعكس كوي .كه لمر پرېووت سپوږمۍ راځي او د
شپې راتگ اعالنوي ،همداراز كه ستا د ضمير څراغ خړ او
مړ شو ،نو نامراده شوې او تياره دي په برخه شوه.
ته ورځ گورې چي لمر راڅرگند كړي ،ورځ د زمكي هغه
حالت دئ چي لمر ته مخه كړي ،په دې سره روښانه شي،
رڼا او حرارت ئې په برخه شي ،هر څه په كي ويښ شي،
وده ،حركت او خوځښت په كي پيل شي .او ته شپه گورې چي
لمر پټ كړي ،شپه د زمكي هغه حالت دئ چي لمر ته شا
كړي او په دې سره له نور او حرارت محرومه او تياره
ئې په برخه شي ،د خوځښت او حركت ځاى ركود او جمود
ونيسي ،ستا د (نفس) هم دغه حالت دئ ،كه دي (تزكيه)
كړ او پاك صاف دي وساتو ،بريالى شوې او كه دي
(ولړلو) نو ناكام او نامراد شوې .كه تا د خپل نفس
لمر (دا حساس ضمير) او (دا الرښود څراغ) روښانه كړ نو
(رڼا)( ،ژوندون)( ،وده) او (ويښتيا) به دي په برخه
شي او كه دي خړ او دپ كړ نو (تياره)( ،خوب) او (ركود
او جمود) به درته مخه كړي.
دلته دې مطلب ته اشاره كول هم ضروري برېښي چي دا
ولي قرآن د دې په ځاى چي ووايي :د لمر په تلو راتلو
سره شپه او ورځ راځي ،برعكس وايي :ورځ لمر څرگند كړي
او شپه ئې پټ كړي؟! د بيان په دغه اسلوب سره قرآن
يوه داسي ستر حقيقت ته اشاره كړې چي انسان يوازي څو
كاله د مخه په شلمي پېړۍ كي ورباندي پوه شو .انسان
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مخكي په دې نه پوهېدو چي شپه او ورځ په اصل كي د
زمكي دوه خاص حالتونه دي چي د زمكي په حركت پوري
ارتباط لري ،نه د لمر په حركت پوري ،دا د زمكي حركت
دئ چي كله د لمر د څرگندېدو باعث شي او كله ئې د
پټېدو ،د بيان دا دقيق اسلوب نه يوازي د قسمونو له
ځواب سره ژور ارتباط لري بلكي له يوه ستر علمي حقيقت
هم پرده اوچتوي .لكه چي د زمكي د شپې او ورځي باعث
په خپله زمكه ده ،ستا د نفس د شپې ورځي باعث هم په
خپله ستا نفس دئ.
همدا راز ته په خپلي فضاء كي لوړ او اوچت آسمان
گورې او تر خپلو پښو الندي پرېوتې زمكه ،ستا نفس هم
دې ته ورته دوه حالته درلودى شي ،يا به لوړ درومي يا
به له زمكي سره نښلي ،يا به د ارتقاء او رشد الر نيسي
او عزت ،رفعت او سرلوړۍ ته به رسي ،يا به د ځوړ،
سقوط ،هبوط او پرېوتو الر غوره كوي او د ذلت او
سپكاوي په كنده كي به پرېوځي .قرآن په ډېرو نورو
ځايونو كي هم دې ته ورته د زمكي په لوري دروند كېدل،
په زمكي پسي نښتل او د هبوط او سقوط اصطالحات هلته
كارولي چي ذلت ،رذالت او سپكاوى افاده كړي ،ذلت ته
غاړه اېښودل او په سپك ژوند د انسان رضايت تمثيل كړي
او پورته تگ ئې د معنوي ارتقاء او روحي رشد لپاره
كارولى.
په  1،3او  3آيت كي د (مابناها ،ما طحها او
ماسوها) په اړه د مفسرينو دوه رأيي زموږ مخي ته راځي
چي دقيقه او ارجح ئې دا ده :په دې آيتونو كي (ما)
مصدري ده او د آيتونو ترجمه داسي ده :قسم په دې
آسمان او دغه رنگ جوړېدو ئې .قسم په دغي زمكي او
داهسي خورېدو ئې .قسم په دغه نفس او دا هسي سمېدو
ئې .د دې رأيي د ترجيح دالئل دا دي:
 د كالم بالغت او د آيتونو ترمنځ نظم او تړاو دا
تقاضا كوي چي د مخكنيو او وروستنيو آيتونو په څېر
دلته هم بايد په څرگندو شيانو لوړه شوې وي ،لكه چي
په نورو آيتونو كي په لمر او غرمه ئې ،په سپوږمۍ چي
په لمر پسي راشي ،په ورځ چي لمر څرگند كړي ،په شپه
چي لمر پټ كړي ،په آسمان او په زمكي لوړه شوې ،په
(مابناها ،ما طحها او ماسوها) كي هم بايد څرگندو
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شيانو ته اشاره شوې وي ،د قرآن اسلوب دا دئ چي
(مشهود) او (ملموس) شى د (غيب) او له سترگو پټو
شيانو د اثبات لپاره شاهد راوړي.
من) په معنى ونيول شي نو د قسمونو
 كه (ما) د (َ
معنى به دا شي چي په ټولو كي په هللا لوړه شوې ،چي په
دې سره له يوې خوا د بالغت مغاير تكرار راځي او له
بلي خوا په هللا تعالى باندي لوړي سره (كافر) مخاطب په
دې نه شي قانع كېدى چي د نفس تزكيه په بريا منتج
كېږي او تدسيه ئې په خسران او نامرادۍ.
نو په دې قسمونو سره انسان ته ويل شوي :كه ستا نفس
همت وكړ اوچت او لوړ اهداف ئې غوره كړل ،له تيارو د
وتلو تكل ئې وكړ ،له زمكنيو ټيټو جاذبو ئې ځان
وژغورو ،د لوړو په لوري ئې د الوتو پياوړي وزرونه
پيدا كړل ،بريا دي په برخه كېږي ،خو كه دي نفس په
تياره ،ناپاكۍ او پليتۍ كي پاته شو ،له هغه د وتو
همت او جرأت ئې ونه كړ ،ذليل ،زبون ،شقي او بدمرغه
به شي .لكه چي په طبيعت كي روڼ او تود لمر گورې ،او
سپوږمۍ چي په خپله تياره ده او لمر ئې روښانه كوي،
شپه او ورځ گورې چي يوه لمر متجلي او څرگند كړي او
بله ئې پټ ،لوړ آسمان او ټيټه پرته زمكه گورې ،په
خپله د انسان دننه د (تقوى) الهام او د (فجور) د
وسوسې شاهد يې ،نو په دې پوه شه چي ستا د روح او نفس
هم دوه حالته دي :يا به هغه تزكيه كوې ،وده به
وركوې ،لوړ به ئې بيايې ،ارتقاء به وركوې او په دې
سره به بريا ترالسه كوې او يا به ئې په كثافاتو لړې،
الندي به ئې غورځوې ،له اوچت تلو به ئې راگرځوې،
پرېږدې به ئې چي تپ او زنگ وهلى پاته شي چي په دې
سره به ئې په خسران او نامرادۍ اخته كوې.
دا مطلب هم د يادولو وړ دئ چي د يوې مذهبي فرقې په
ځينو تفاسيرو كي د (الشمس)( ،القمر) او دې ته ورته
الفاظو داسي تفسيرونه شوي چي له قرآن سره د دوى چلن
او د قرآن په غلط تفسير كي د دوى جسارت او بې باكي
ته انسان حيران پاته شي!! د مثال په طور وايي :الشمس
يعني علي ،والقمر يعني فاطمه!! يعني د الشمس او
القمر معنى هغه نه ده چي عام خلك ورباندي پوهېږي ،له
الشمس مراد علي رضي هللا عنه دئ او له القمر مراد فاطمه
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رضي هللا عنها!! دوى د قرآن د الفاظو هغه معنى اخيستل
سم نه گڼي چي د عربو په محاوراتو كي معموله وه يا ئې
د لغت په كتابونو كي موندل كېده!! د قرآن د الفاظو
ظاهري او متداوله معنى اخيستل ،له الشمس لمر ،له
القمر سپوږمۍ ،له الليل شپه او له النهار ورځ ،له
السماء آسمان او له االرض زمكه او ...دا صحيح نه گڼي،
وايي :د دې الفاظو د ظاهري معنى تر شا بله باطني
معنى مضمره ده چي په هغې يوازي اهل بيت او د دوى
ائمه پوهېږي او بس!! دوى وايي :د قرآن په درې سوه
آيتونو كي علي رضي هللا عنه ته اشاره شوې ،په داسي حال
كي چي هر په قرآن پوه انسان حتى هغه چي ډېر محدود او
سطحي پوهه هم ولري په دې ښه پوهېږي چي په ټول قرآن
ً او يا
كي يو داسي آيت هم نشته چي په هغه كي صراحتا
ً علي رضي هللا عنه ته اشاره شوې وي!! د
ً او تلويحا
اشارتا
دوى په مقابل كي بيا ځيني نور داسي دي چي د تفسير او
ترجمې په دوران كي د يوه لفظ ټولي هغه معاني رااخلي
چي د لغت په كتابونو كي ئې بيامومي او د مختلفو
معانيو له مخي د آيت گڼ شمېر ترجمې او تفاسير وړاندي
كوي ،پرته له دې چي يوې ته په بلي ترجيح وركړي او دا
ووايي چي په دې خاص ځاى كي كومه ځانگړې معنى مراد
ده!! دوى گمان كوي چي د يوه كالم كمال په دې كي دئ چي
ډېري معاني ولري!! حال دا چي بليغ كالم هغه دئ چي
معنى ئې څرگنده وي ،مخاطب مشخص ،محدد او واضح مفهوم
ترې واخلي ،دا شك ورته راپيدا نه شي چي د كالم د
خاوند هدف څه دئ ،برعكس د ويناوال هدف په صراحت او
آسانۍ سره درك كړي .قرآن خو خپل ځان داسي معرفي كوي
چي مبين ،آسان ،له شك فارغ او څرگند دئ ،يوه برخه ئې
په بلي سره توضيح شوې ،په واضح عربي ژبي كي لېږل
شوى ،ابهام او اغماض په كي نشته او د هرڅه تفصيلي
بيان په كي راغلى.
 :8-3د نفس تسويه په داسي بڼي كي چي هم د (تقوى)
الهام ورته شوى او هم د (فجور) ،په دې پوهېږي چي له
څه (ځان ساتنه) وكړي او هغه (حدود) كوم دي چي مراعات
ئې ورته ضروري دئ ،هغه چي ترې اوړېدل او راښويېدل
فطري حدود ماتول او له طبيعي پولو تېرېدل او (فجور)
دئ ،د انسان په ضمير كي دا د تقوى او فجور پېژندا د

132
الشمس
د قرآن پلوشې

دې نښه ده چي د نفس تزكيه او معنوي رشد او ارتقاء ئې
او د دغه فطري استعداد وده د ده فالح او بريا تضمينوي
او د دې استعداد تدسيه او ځپل د انسان په شقاوت او
بد بختۍ منتج كېږي .هر څوك په دې پوهېږي چي د انسان
په بقاء او فالح كي دوه شيان اساسي او مهمه ونډه لري:
 -1له هغه څه (ځان ساتنه) چي تاوان ورته لري -2 ،او
د هغو پولو مراعات چي د انسان سالم طبيعت ئې د
مراعات غوښتنه كوي .كه په انسان او بل هر ژوي كي له
مضر د (ځان ساتني) استعداد نه وى او تاواني شيانو ته
د تمايل په وخت كي د ده د ضمير په تل كي يوه غريزه
نه راپارېدى او دى ئې نه منع كولى ،د ژوند دوام او
بقاء ئې ممكن نه وه .همدا راز كه ئې له خپلو طبيعي
پولو فطري پېژندنه په برخه نه وى ،له دغو پولو د
اوښتو په وخت كي خپل ضمير دا غږ پرې نه كولى چي
ودرېږه او له دې ليكي آخوا مه تېرېږه او دا حد مه
ماتوه او دلته ئې هغه له (فجور) او حد ماتولو نه منع
كولى ،د زمكي پر سر ئې د ژوند بقاء ممكنه نه وه .كه
د ټولو هغو شخړو او فتنو جرړي ولټوو چي د انسان ژوند
له گواښ سره مخامخ كوي او د هغو شخړو عوامل وڅېړو چي
په خونړيو نښتو منتج كېږي ،د ټولو تر شا به يا عدم
(تقوى) او ځان نه ساتنه وگورو او يا (فجور) او له
پولو تېرېدل او طغيان ومومو .په رښتيا چي د انسان
فالح او بريا د نفس په تزكيې او شقاوت او بدبختي ئې د
نفس په تدسيې پوري تړلې.
(من) په
كوم درانه مفسرين چي گمان كوي دلته (ما) د َ
َ
ها
م
ه
ل
أ
معنى راغلې ،دا استدالل كوي چي په دې آيت (ف
َ ْ َََ
اها) كي الهام كوونكى او د الهام د فعل
ْو
تق
ها و
ُجُور
ف
ََ
َ َ
ََ
فاعل نه دئ په گوته شوى او په مخكنيو آيتونو كي هم
له (ما) پرته بل فاعل نه مومو نو ځكه بايد دا الهام
كوونكى هماغه ذات وي چي د انسان نفس ئې سم او برابر
پيدا كړى ،د دوى په ځواب كي بايد ووايو:
لومړى :داسي آيتونه په قرآن كي ډېر زيات وينو چي
فاعل په څرگندو الفاظو نه دئ ښودل شوى خو د كالم له
فحوى په واضح توگه هغه پېژندى شو ،لكه د النازعات د
سورې په  62 -23آيتونو كي داسي افعال راغلي چي فاعل
ئې يوازي د قرائنو له مخي پېژندى شو:
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تاسو به وئ گران په پيدايښت كي كه آسمان چي جوړ ئې
كړ؟ لوړتيا ئې كړه ورلوړه او ښه ئې برابر كړ .او شپه
ئې كړه ورپټه او راوئې ايسته غرمه ئې .او له دې
وروسته زمكه ئې خوره كړه .راوئې ايستې اوبه ئې او
واښه ئې .او ځاى په ځاى ئې ودرول دا غرونه .متاع
ستاسو لپاره او ستاسو د څارويو.
په دغو ټولو آيتونو كي (فاعل) فقط له قرائنو
معلومولى شو .نه په خپله آيتونو كي په څرگندو الفاظو
راغلى او نه په نږدې مخكنيو آيتونو كي.
دوهم :په داسي ضعيف دليل سره نه شو كولى هغه ترجمه
توجيه كړو چي په كالم كي د ركاكت باعث او د آيتونو
ترمنځ د تړاو لړۍ شلوي او يووالى ئې له منځه وړي.
 :11-2د مخكنيو قسمونو ځواب په دغو دواړو آيتونو كي
راغلى ،مخكنۍ شرحي ته په پام سره په واضح توگه گورو
چي د قسمونو او ځواب ترمنځ ئې ژور او ډېر نږدې تړاو
او ارتباط شته ،لكه څنگه چي په دې عالم كي روڼ او
تود لمر گورې او سپوږمۍ چي تودوخه نه لري او رڼا له
لمر ترالسه كوي ،شپه او ورځ گورې چي يوه ئې لمر
راڅرگند كړي او بله ئې پټوي ،لوړ آسمان گورې او
پرېوتې زمكه ،او لكه څنگه چي د انسان په ضمير كي د
الهام شوې (تقوى) او (فجور) شاهد يې ،نو ستا د روح
او نفس تمايالت هم دوه حالته لري ،يا به ئې تزكيه
كوې ،پاكيزه به ئې ساتې ،وده او ارتقاء به وركوې او
فالح او بريا ته به رسې او يا به ئې لړې ،ټيټ له زمكي
سره به ئې نښلوې ،د ودي او ارتقاء مخه به ئې نيسې،
دې ته به ئې پرېږدې چي تت شي او زنگ پرې پرېوځي ،چي
په دې صورت كي به ئې له تباهۍ او نامرادۍ سره مخامخ
كوې.
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 -11په خپلي سركښۍ خو ثموديانو تكذيب وكړ-12 .
هله چي راپورته شو ترټولو لوى بدبخت ئې -16 .نو
دوى ته وويل د خداى رسول چي پام ،د هللا په دغي اوښي
او وار د اوبه خور ئې -14 .خو دروغجن ئې وگڼلو او
د اوښي الس او پښې ئې قطع كړلې ،نو په وجه د گناه
ئې د دوى رب پرې غضب وكړو او ښه ئې برابر كړل.
 -11او د عاقبت ئې پروا نه كړي.
 :11-11په دغو مباركو آيتونو كي د پورتنۍ ستري مدعى
لپاره يوه مجسمه تاريخي بېلگه وړاندي شوې او د تاريخ
په لوړو ژورو كي ئي دا حقيقت ثابت كړى چي د (نفس د
تدسيې) او له (تزكيې) د امتناع پايلي څومره خطرناكي
دي او انسان له كوم عاقبت سره مخامخ كوي؟ د ثموديانو
د باغي او سركښ قوم قصه زموږ مخي ته ږدي او فرمايي:
(ثموديانو) سركښي او طغيان وكړ ،دا (طغيان) باعث شو
چي هللا تعالى او آيتونه ئې ،پيغمبر او دعوت ئې (تكذيب)
كړي ،د دې (تكذيب) او له (حق) د انكار اصلي عامل د
دوى (طغيان) وو ،تر ټولو شقي انسان په دوى كي
راڅرگند شو ،راپاڅېدو ،د طغيان لپاره ئې مال وتړله،
قوم ورپسي اقتداء وكړه ،د تكذيب او طغيان الره ئې
غوره كړه ،له خپل پيغمبر صالح عليه السالم ئې د معجزې
غوښتنه وكړه او وئې ويل :تر هغه به ستا دعوت ونه منو
چي څرگنده معجزه رانه وړې ،صالح عليه السالم دعاء
كوي ،هللا جل شأنه د اتمام حجت لپاره له لويي ډبري داسي
اوښه راپيدا كوي چي كولى شي ټول كلي ته شيدې وركړي،
پيغمبر ئې ورته وايي :دا ئې ستاسو غوښتې معجزه ،خو
اوس به د دې څاه اوبه يوه ورځ ستاسو وي او يوه ورځ د
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اوښي ،هم به د اوښي پام ساتئ او هم ئې د اوبه خور ،د
تېري په صورت كي به الهي عذاب درباندي راپرېوځي .څه
موده ئې دې وېش ته غاړه كېښوده ،خو ډېر ژر ئې د صبر
او قناعت لمن پرېښوده ،ترټولو شقي انسان ئې
راپاڅېدو ،د اوښي وژلو ته ئې مټي رابډوهلې ،د خپل
پيغمبر گواښ ته ئې اعتناء ونكړه ،هغه ئې تكذيب كړ ،د
اوښي الس پښې ئې قطع كړې ،الهي عذاب پرې نازل شو او
حسيب خداى د حجت له اتمام وروسته هر څه پرې رانسكور
او له خاورو سره برابر كړل .دا دئ گورئ چي د (نفس
طغيان) انسان (تكذيب) ته هڅوي ،له معجزو انكار ته ئې
تياروي ،طاغي او باغي نفس ته تر ټولو څرگنده معجزه
هم اهميت نه لري او گټه نه وررسوي ،د حجت او معجزې
الس پښې قطع كوي.
الهي سنت داسي دئ چي د عذاب د وروستۍ پرېكړي له
صادرولو مخكي اتمام حجت كوي ،مهلت وركوي ،پيغمبر
لېږي ،څرگندي نښي د انسان مخي ته ږدي او په پاى كي
خپله وروستۍ پرېكړه صادروي ،لكه چي بني اسرائيلو ته
ئې د (هاروت او ماروت) په نامه دوه فرشتې د انسان په
بڼي كي ولېږلې ،د لوط عليه السالم قوم ته ئې فرشتې د
تنكيو زلميانو په څېر ولېږلې او ثموديانو ته ئې
(ناقة هللا) د اتمام حجت لپاره راپيدا كړه .هللا تعالى د
دې باغي قوم د گناهونو له كبله هر څه پرې رانسكور
كړل او د پايلو پروا ئې نه وه ،هللا تعالى د دنيا د هغو
واكمنانو په څېر نه دئ چي د مجرم د مجازات په وخت كي
زړه نا زړه وي ،احتياط كوي ،دا اندېښنه ورسره وي چي
داسي نه د مجرم قوم ،قبيله ،حزب او ډله عكس العمل
ونه ښيي ،خو قدير او شديد العقاب خداى د دې (طاغي)
او (مجرم) قوم د نيوني او مؤاخذې د پايلو هيڅ پروا
نه وه.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الليل
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم الليل دئ ،له لومړي آيت ئې
اخيستل شوى 21 ،آيتونه لري ،ټول آيتونه ئې د لومړي
آيت په څېر طول او وزن لري او (يغشى) ته په ورته او
هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي ،د الشمس له سورې سره ډېر
شباهتونه لري او د سورې له متن داسي معلومېږي چي د
الشمس له سورې مخكي نازله شوې ،دا ځكه چي دلته هغه
گواښونه نه گورو چي د الشمس په سورې كي د ثموديانو د
قصې په ترڅ كي د قريشو باغي او طاغي سردارانو ته
متوجه وو او له دې په واضح توگه معلومېږي چي د دې
سورې د نزول په وخت كي د سردارانو شديد مخالفت ال نه
وو پيل شوى.
د بحث محوري موضوع د دې مطلب ثابتول دي چي د انسان
عملونه د ماهيت او پايلو له مخي په خپلو كي ژور
توپيرونه لري او داسي نه ده لكه چي بې ايمان وگړي ئې
انگېري او په آخرت باور نه كوونكي گمان كوي چي د
انسان (اعمال) يوازي د ظاهري بڼي له مخي يو له بله
توپير لري ،خو په اصل كي او د ماهيت له مخي هيڅ
توپير سره نه لري ،يعني دا نه مني چي د انسانانو
ځيني عملونه ښه دي ،د ښې بدلې وړ او په آخرت كي ئې د
ښو پايلو باعث او ځيني ئې بد ،د بدو بدلو وړ او په
آخرت كي د بدو پايلو باعث ،دوى د انسان د عملونو په
اړه د تفاوت او توپير باور هسي يو بې بنسټه تصور او
خيال گڼي ،د دوى په اند كوم عمل ته ښه يا بد او ښكلى
يا كركجن ويل د انسان د موسمي او مقطعي باورونو
زېږنده ده ،نن يوه كار ته ښه وايي خو څه موده وروسته
همدا كار بد گڼي!! دا سوره د دغه غلط ذهنيت د تصحيح
لپاره فرمايي :لكه څنگه چي شپه او ورځ په خپلو كي

133پلوشې
د قرآن
الليل

ژور توپيرونه لري ،يوه ئې په بشپړ سخاوت سره رڼا او
تودوخه دركوي ،ستا مخه درته روښانه كوي ،د گټورو او
مفيدو شيانو د پېژندو او له هغوى د گټي اخيستو امكان
دركوي ،بد او مضر شيان درمعرفي كوي او له هغوى د ځان
ساتلو امكان په الس دركوي ،بله ئې هم رڼا له تا سپموي
او هم تودوخه ،په تياره كي ئې نه دوست له دښمنه
بېلوى شې او نه مفيد له مضره ،ستا عملونه دې ته ورته
دي ،يو له بل متفاوت ،ځيني ئې د ورځي په څېر ،چي په
كي وركړه ،پېرزوينه ،ځان ساتنه ،د ښه او ښايسته
پېژندنه ده او ځيني ئې د شپې په څېر چي په كي بخل،
سپما ،استغناء ،د ښه او ښكلي نه پېژندا ده ،همداسي
چي شپه او ورځ د ماهيت له مخي سره توپير لري او
نتائج ئې سره ورته نه دي ،د انسانانو دا دوه ډلي له
دوو ډوله عملونو سره په هيڅ صورت كي او د هيڅ معيار
له مخي سره برابر نه دي.
لكه څنگه چي (نارينه) او (ښځينه) انسانان د جوړښت
له پلوه سره توپير لري ،د انسانانو دوه ډلي هم د
بېالبېلو او متفاوتو عملونو له مخي سره ورته نه دي،
هغه چي خپلي شتمنۍ د هللا تعالى په الر كي لگوي او تقوى
او ځان ساتنه لري ،ښېگڼه تصديقوي ،هغه به هرومرو په
هغي آساني الري د تلو توفيق ترالسه كوي چي د ده سالم
فطرت ئې غوښتنه كوي او هغه چي بخل او استغناء كوي،
ښېگڼه تكذيبوي ،خامخا به هغي سختي الري ته راښكل كېږي
چي د ده د فطري غوښتنو سره مغايرت لري او له داسي
برخليك سره به مخامخ كېږي چي نه ئې مال او دولت ترې
ژغورلى شي او نه ئې زور او ځواك.
د هغه شقي او بدبخت انسان لپاره چي د (تكذيب) الر
غوره كوي او له حق او حقيقت ډډه كوي ،د جهنم سرې
لمبې انتظار كوي ،خو هغه چي د (تقوى) الر غوره كوي او
خپل مال د عاطفې او ترحم په حكم ،د خپلي روح او نفس
د تزكيې لپاره لگوي او موخه ئې د هللا تعالى رضاء ترالسه
كول وي او له ده پرته له هيچا طمع او توقع نه لري،
له دې اوره به خوندي وي او له داسي برخليك سره به
مخامخ كېږي چي د ده د رضايت او خوښۍ باعث به وي.
د دې سورې خالصه دا ده چي د انسان اعمال (ښه) او
(بد) لري او مكافات او مجازات ايجابوي.
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 -1قسم په دغي شپې چي كله ونغاړي تياره كي-2 .
قسم په دغي ورځي چي ځالنده كړي (رڼا كي) -6 .قسم
دئ په دا هسي پيدايښت د نر او ښځي -4 .بې له شكه
بېالبېلي مو دي هڅي.
 :4-1دلته د قسمونو په پاى كي ويل شوي:
لشتى  :بې له شكه چي ستاسو هڅي بېلي بېلي
َّ سع
ِن
إ
ْيَكمْ َ
دي.
د قسمونو او ځواب شرح او تفصيل داسي دئ :دلته په
دريو شيانو لوړه شوې :په شپه چي كله خپل تور وزر په
هر څه وغوړوي او له سترگو ئې پټ كړي ،په ورځ چي هرڅه
راڅرگند كړي او د نر ښځي د پيدايښت په څرنگوالي.
د دغي ادعاء د اثبات لپاره چي د انسانانو هڅي او
مساعي يوه له بلي توپير او تفاوت لري او د ماهيت،
ارزښت او نتائجو له مخي يو شانته نه دي ،په مخكنيو
دريو خبرو استناد شوى :د (شپې) او (ورځي) ترمنځ
تفاوت او د (نارينه) او (ښځي) ترمنځ تفاوت.
لومړى بايد دا خبره واضح شي چي د انسان د هڅو او
مساعي ترمنځ د تفاوت معنى څه ده؟ بيا بايد وگورو چي
دا قسمونه څنگه د دغي ادعاء په حقانيت شهادت وركوي؟
د انسان د كړنو په اړه دوه تصور او انگېرني درلودى
شو:
 د انسان اعمال (ښه) او (بد) لري او مكافات او
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مجازات ايجابوي.
 د انسان اعمال ښه او بد نلري ،نبايد هغه د ښه او
بد په معيارونو وزن كړو ،ځينو ته ښه او ځينو ته بد
ووايو او په مكافات او مجازات ئې باور ولرو.
څوك چي په خداى او آخرت باور نلري ،د انسان د
عملونو په اړه ئې انگېرنه دا ده چي د انسان ټول
اعمال يو شانته دي او د هغوى ترمنځ په تفاوت باور نه
لري ،فقط هغه عمل (بد) گڼي چي بل ترې متضرر شي ،دا
ً)
ً) او (اساسا
(عمل) هم په دې دليل بد نه دئ چي (ذاتا
بد وي ،نه ،بلكي د هغه چا له نظره بد دئ چي ترې
متضرر شوى ،په يوه عمل كي د دواړو ذيدخلو خواوو د
رضايت په صورت كي هركار جائز او سم گڼي .دا تصور د
دې باعث كېږي چي انسان د عملونو مكافات او مجازات
نفي كړي او په هغه باور ونه لري ،د دغي انگېرني له
مخي (ښه) او (بد) د انسان د (خيال) زيږنده ده ،د
ً (ښه) او
انسان له ځانگړو تصوراتو راوالړ شوى ،اساسا
(بد) نشته ،دا په خپله تاسو يئ چي (ښه) او (بد) مو
جوړ كړي.
قرآن د دغه غلط ذهنيت او ناسم تصور د ترديد او
تصحيح لپاره وايي :لكه چي شپه او ورځ سره متفاوت دي،
يوه توده او روښانه او بله تياره او سړه ،يوه په ټول
سخاوت سره نور شيندي ،هرڅه درته څرگندوي او په خپل
حرارت سره د هر محتاج مرسته كوي ،بله د نور او حرارت
مانع شي ،په هرڅه تياره پرده وغوړوي او پېژندل ئې
گران كړي ،څوك چي د ورځي لخوا كار كوي خپل هرگام په
پوره سوچ سره اخلي او په خپل ځاى ئې ږدي ،خو څوك چي
د شپې لخوا خوځېږي هم د خپل حركت د سمت او استقامت
په تعيين كي له ستونزو سره مخامخ وي او هم د گام
اېښودو موزون ځاى په غوره كولو كي .ستا عملونه هم يو
له بله دومره تفاوت لري لكه دا د طبيعت دوه بېالبېلي
شېبې ،شپه او ورځ!! لكه چي (نر او ښځه) په هر خاص
نوع ژوي كي په خپلو كي ژور تفاوتونه لري ،هم د جوړښت
له اړخه او هم له مقابل لوري سره په خپل تعامل كي،
يو ئې اخيستلو ته تيار وي او بل وركولو ته ،يو وركړه
كوي او بل اخيستنه ،د انسان په عملونو كي دې ته ورته
تفاوتونه شته.
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د انسان په كړنو كي تفاوت هومره ژور دئ لكه يو د
بل مقابل كي د شپې او ورځي د تفاوت په اندازه او حتى
تر دې هم زيات ،يو ايثار كوي ،د مظلوم او بې وزلي د
ژغورني لپاره خپل مال وقف كوي ،له (بخل) ځان ساتي ،د
بل په حق له تجاوز او تېري ډډه كوي ،له هغه څه چي ده
يا د ده همنوع ته صدمه رسوي امتناع كوي ،د اوچتو
اولوړو انساني اهدافو لپاره قربانۍ وركوي او (حسنى)
(تصديقوي) ،يعنى (ښه) او (ښايسته) پېژني او په هغه
اعتراف كوي ،د ښه او ښايسته د پېژندو استعداد لري ،د
(ښه) او (بد) تفكيك كولى شي ،له ټولو سره ورته چلن
نه كوي ،دا تمييز لري چي د انسان تر ټولو غوره عمل
كوم دئ او ترټولو بد ئې كوم .ټول يو برابر نه گڼي .د
دې كس عمل د ورځي په څېر دئ؛ روښانه او ښايسته .ده
ته د ښېگڼو په آسانه الر تگ آسان شي ،د انساني سالم
فطرت د غوښتنو سره سم چلن ورته سهل او غوره برېښي،
نه له ښه عمل ستومانه كېږي او نه پښېمانه كېږي ،د دې
په مقابل كي بل انسان داسي وي چي (بخل) كوي ،د خپل
مظلوم او بې وزلي همنوع د ژغورني لپاره د خپلو شتو
له انفاق ډډه كوي ،دا ضرورت نه احساسوي چي د محتاج
انسان مرسته وكړي ،له دې ځان بې نياز گڼي چي د كوم
لوړ انساني هدف لپاره څه قربانۍ وركړي ،د ښه او بد
عمل ترمنځ د تفكيك او تمييز استعداد په كي ځپل شوى
وي ،له فضائلو انكار كوي ،هر (معنوي ښايست) نفي كوي
او د عمل په بدلې باور نه لري ،د دې كس كړه وړه توري
شپې ته ورته دي چي د نور او حرارت مانع كېږي او د ښه
او بد او مضر او مفيد د پېژندلو په وړاندي خنډ شي.
دي كس ته د بدو او كركجنو كړنو (سخته) الر ښايسته او
آسانه وبرېښي ،د انساني سالم فطرت مغاير عمل ورته
ښايسته معلوم شي او د بدو په ډنډ كي مزيد غرق شي.
مگر دا كافي نه ده چي اعتراف وكړو د انسان عمل هم د
كيفيت له لحاظه او هم د پايلو او عاقبت له پلوه
تفاوت لري؟
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 -1نو هغه چي ئې وركړه او تقوى وكړه -3 .او رښتيا
ئې وگڼله غوره پايله -3 .نو ژر به ئې آساني ته
آسان كړو -8 .او چا چي استغناء او بخل وكړ -2 .او
دروغ ئې وگڼله غوره پايله -11 .نو ژر به ئې آ
گراني ته آسان كړو.
 :3-1ستاسو د كړنو ترمنځ توپير دومره ژور دئ چي يو د
بل ضد او مقابل ،د شپې او ورځي ترمنځ د توپير په څېر
او حتى تر دې هم زيات ،يو ايثار كوي ،د خپل همنوع د
الس نيوي لپاره خپل مال وقف كوي ،له بخل او حرص ځان
ساتي ،د بل په حق تېرى نه كوي ،له هغه څه ډډه كوي چي
ده يا د ده همنوع ته تاوان رسوي( .حسنى) تأييدوي ،چي
څو تعبيرونه ئې شوي :د عمل په ښې بدلې باور لري ،په
ښايسته جنت باور لري ،موحد دئ ښه عقيده لري ،او تر
ټولو غوره تعبير ئې دا چي :ښايست پېژني او اعتراف
پرې كوي ،د ښه او بد ،ښايسته او ناښايسته تر منځ د
تفكيك توان لري ،له ټولو سره ورته چلن نه كوي ،د
انسان تر ټولو غوره او ښكلى عمل له هغه بېلولى شي چي
تر ټولو بد او كركجن دئ ،ټول يو شانته او برابر نه
گڼي ،د دې انسان عمل د ورځي په څېر ښكلى او ښايسته
دئ ،هللا تعالى به ئې هغي آساني الري ته هدايت كړي چي د
ده د روغ او سالم فطرت مقتضا ده ،په دې الر تگ به
ورته آسان كړي.
قرآن له يوې خوا د ايمان الر (سهل) او آسانه گڼي
او له بلي خوا ئې گرانه ،سخته او (عقبه) ،دا ځكه چي
ځينو ته آسانه وي او ځينو ته گرانه او سخته برېښي.
دا الر ستا لپاره (فطري) الر ده ،په هغي كي به د زړه
ډاډ او د روح تسكين ترالسه كړې ،وجدان به دي راضي او
عقل به دي قانع وي ،كه څه هم په دې الر كي لوړي ژوري
او كږلېچونه شته ،له ډول ډول ابتالءاتو سره توأم ده،
د شر او فساد له ځواكونو سره ټكرونه په كې دي ،له
گواښونو سره مخامخېدل ،زندان ته تگ ،قرباني وركول،
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هجرتونه ،شهادتونه ،محروميتونه او محاصرې له ځان سره
لري ،هم آسانه ده او هم گرانه.
د لومړۍ ډلي په مقابل كي بله ډله داسي ده چي بخل
كوي ،د بې وزلي انسان او د خپل همنوع ورور د الس نيوي
لپاره د خپل وخت ،شتمنيو او امكاناتو له مصرفولو ډډه
كوي او د داسي كار هيڅ ضرورت نه احساسوي ،نورو ته له
اعتناء او التفات ځان بې نياز گڼي او بې پروايي كوي،
فضائل او ښېگڼي تكذيبوي ،د (كركجن) او (ښه) عمل
ترمنځ د تفكيك استعداد نه لري ،معنوي ښكال او ښايست
نفي كوي او د عملونو په نېكي بدلې باور نه لري .د
دوى عملونه د توري شپې په څېر تك تور وي ،نه چا ته
رڼا وركوي او نه تودوخه ،هللا تعالى به دا خلك پرېږدي
چي د خپل سالم انساني فطرت مغاير الري باندي وخوځېږي،
همدا غير فطري او گرانه الر ورته آسانه او ښايسته
وبرېښي او په شور او شوق سره پرې روان وي .كوم څوك
چي د لومړي ځل لپاره د گناه اراده كوي ،سخت مشوش وي،
وېرېږي ،داسي احساس كوي چي يوه ژور گړنگ ته ځان
اچوي ،خو ورو ورو ئې دا احساس كمزورى كېږي او خبره
هغه ځاى ته ورسېږي چي همدغه گناه ورته عادي برېښي،
څوك چي د لومړي ځل لپاره دروغ وايي ،خولې پرې راماتي
شي ،وېرېږي ،دا وېره او انديښنه ئې په څېرې او
حركاتو كي له ورايه معلومېږي ،خو ورو ورو ئې كار هغه
ځاى ته ورسېږي چي دروغ ويل ورته آسان شي ،په دروغو
كي داسي مهارت تر السه كړي چي نه ئې په څېرې كي كوم
خاص تغيير راځي او نه ئې په حركاتو كي ،دروغ ورته
كمال برېښي او د هوښيارۍ نښه ئې گڼي!! گورئ چي د
انسان عملونه هم د كيفيت له لحاظه توپيرونه لري او
هم د پايلو او عاقبت له پلوه.

   




   




 -11او مال به ئې څه دفع كړي له ده ،كله چي نسكور
شي؟  -12بې شكه چي پر موږ ده الرښوونه -16 .او له
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شكه پرته پاى او پيل دئ زموږ.
 -11د دې آيت لپاره دوه ترجمې مومو:
الف :كله چي ومري او د قبر په غېږ كي پرېوځي ،مال
به ئې هيڅ څه له ده دفع نه كړى شي ،هغه مال چي ده له
حرامو الرو راغونډ كړى وو ،پرته له دې چي د پاك او
ناپاك او جائز او ناجائز تر منځ فرق وكړي اوس به د
ده په هيڅ درد ونه خوري ،څه به له ځان سره قبر ته هم
نه وړي ،دولت او ثروت ،زر او زمكه ،باغونه او بنگلې،
وسائل او تجهيزات ...،هرڅه به ترې پاته وي ،خالي الس
او د گناهونو له پېټي سره به د هللا په لوري درومي .په
دې تعبير كي (تردى) په قبر كي د نسكورېدو په معنى
اخيستل شوى.
ب :په دوهم تعبير كي (تردى) د معنوي او اخالقي سقوط
په معنى اخيستل شوى او وايي :كله چي دى له اخالقي او
معنوي پلوه سقوط وكړي ،نو هغه مال او متاع به ئې څه
ترې دفع كړى شي چي له حرامو او ناروا الرو ئې راغونډ
كړى؟ د ده كومه مهلكه او خطرناكه فردي او اجتماعي
بيماري به مداوا او عالج كړى شي؟ كله چي د ده كار هغه
ځاى ته ورسېږي چي ښه او بد ورته برابر وبرېښي ،له
اخالقي او معنوي لحاظه داسي سقوط وكړي چي نور نو
ښېگڼه او فضيلت نفي كړي ،ښايسته او ناښايسته يو
شانته گڼي ،نو په دې حالت كي به مال او دولت څه گټه
ورورسولى شي؟ غربي ټولنه د دې الهي قضاوت ډېر
عبرتناكه بېلگه ده ،هلته خلك اوچت مرفه ژوند لري،
هومره چي له نورو ملكونو سره ئې مقايسه گرانه ده ،خو
دا مرفه ژوند ئې له دې الري په برخه شوى چي دا څوومه
پېړۍ ده چي دوى د ټولو افريقايي او آسيايي ملكونو د
شتمنيو په غارت او لوټمار بوخت دي ،په دغو ملكونو كي
د فقر او لوږي ستر او اساسي عامل هغه وضعيت دئ چي
غربي ملكونو د دې هېوادو د اشغال په وخت كي پرې مسلط
كړ ،لومړى ئې دا هېوادونه د فوځونو په زور ونيول او
د دوى د شتمنيو د غارت لړۍ ئې پيل كړه او بيا هغه
وخت ترې ووتل چي په خپلو مستعمراتو ئې د خپلي خوښي
نظام ،اداره ،فوځ ،پوليس او چارواكي مسلط كړل او اوس
په غيرمستقيمه توگه حكومت پرې كوي او شتمنۍ ئې غارت
كوي ،خو دا دئ گورئ چي غرب اوس او له معنوي او اخالقي
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پلوه د سخت سقوط له كبله له كوم خطرناك حالت سره
مخامخ دئ؟ اوس په غربي ټولني كي د حالل او حرام توپير
له منځه تللى ،هرڅوك له هري الري مال ترالسه كولى شي،
حتى د خپل عزت او ناموس د پلورلو له الري ،نه په پټه
بلكي څرگند او د دولت په رسمي اجازې سره ،هلته
خيانت ،تېرى او گناه عام شوي ،د نورو ولسونو په سر،
مال او عزت تېرى عادي او جائز كار گڼل كېږي ،هري خوا
ته تشويش او اضطراب خور شوى ،په فرد او ټولني مسلط
اضطراب او پرېشاني هغه ځاى ته رسېدلې چي خلك چرس،
شراب او هيروئينو په څېر مخدره موادو ته پناه وړي،
ځان وژني ،جنسي انحرافات ،د كورنۍ متالشي كېدا ،د
كورنۍ له جوړولو بې زاري داسي خطرناك پړاو ته رسېدلي
چي زړه سواند مفكرين ئې د ډېري بدي راتلونكي خبردارى
وركوي ،دلته معيارونه بدل شوي ،د انسان د كړنو په
اړه د (ښه) او (بد)( ،ښايسته) او (ناښايسته) اعتقاد
له منځه تللى او خپل ځاى ئې د فضائلو او اخالقي او
معنوي وړتياوو نفي ته پرېښى ،د غربي هېوادو تر ټولو
د ستر هېواد جمهور رئيس په (اخالقي انحراف او د بل په
ناموس تجاوز) متهم كېږې ،د استنطاق په وخت كي دروغ
وايي او د قاضي په وړاندي په دروغو لوړه كوي ،د دغي
(رسوا ماجرا) له افشاء وروسته د دې په ځاى چي فرد
فرد ئې ورټي ،سپك او ذليل ئې وگڼي ،حيثيت او اعتبار
ئې ختم شي او په ولس كي د ده د محبوبيت كچه راكمه
شي ،برعكس د ده محبوبيت په هغي پرېوتې او لړلې ټولني
كي الزياتېږي ،د ده ځاى ناستى خپل ولس او ټولي نړۍ ته
پر عراق د حملې په اړه ستر دروغ وايي ،ادعاء كوي چي
عراق اتمي وسائل او د گڼ وژني وسلې لري ،خو له بريد
وروسته ټولي نړۍ ته معلومه شوه چي ده خپل قوم او نړۍ
ً دروغ ويلي وو ،خو د دې په ځاى چي دا ښكرور
ته عمدا
دروغ ئې اعتبار ختم كړي برعكس يو ځل بيا د جمهور
رئيس په توگه ټاكل كېږي!! دغه مال او دولت نه يوازي
د دوى اساسي ستونزي نه شي حل كولى بلكي له مزيد
خطرناكو ستونزو سره ئې مخامخ كوي.
 -12د دې آيت تر ټولو غوره تفسير دا دئ چي حكيم
خداى ،د خپل پراخ رحمت له كبله دا په خپلي ذمې
اخيستې چي په هر صورت كي د انسان الرښوونه وكړي ،د
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ليدو ،اورېدو ،پوهېدو ،احساس او ادراك توفيق وركړي،
غوږونه ئې له اورېدو ،سترگي ئې له ليدو ،عقل او شعور
ئې له فهم او پوهي محروم نه كړي ،د كفر او بې ايمانۍ
په حالت كي هم د ده دا استعداونه نه ځپي ،ځيني
مفسرين ئې دا تفسير غوره گڼي چي هللا تعالى دا په خپله
ذمه اخيستې چي د خپلو بندگانو د هدايت لپاره (الرښود
پيغمبر) او (الرښووونكى كتاب) ولېږي ،خو د آيت له
فحوى او سياق و سباق نه ئې معلومېږي چي لومړۍ توجيه
دقيقه او غوره ده.
 -16دا آيت وايي چي پيل او پاى د هللا دئ ،په څو معنى
وو:
الف :هللا تعالى ستاسو د (دنيا) او (عقبا) مالك دئ ،د
خپلي دنيا او آخرت خير او سعادت د هللا تعالى خوا كي او
په الهي الرښوونو كي ولټوئ.
ب :نه په دنيا كي د هللا تعالى له نيوني او مؤاخذې
خالصېدى شئ او نه په آخرت كي ،دا ځكه چي هللا تعالى د
دنيا او آخرت څښتن او مالك دئ.
ج :كه ئې منې او كه ئې نه منې هللا تعالى د دنيا او
آخرت مالك دئ ،نه په هللا تعالى ستا باور او عقيده او د
الهي الرښوونو متابعت د ده د اقتدار او واكمنۍ لمن
پراخولى شي او نه ئې ستا انكار او عصيان راكمولى شي،
په هر صورت هللا تعالى د دې ټول عالم او د دنيا او عقبا
بالمنازع ټولواك دئ.
د :هم د هر كار پيل د ده په توفيق سره دئ او هم ئې
پاى او پايله هغه تعيينوي.
كه له مخكنيو آيتونو سره د دې آيت ارتباط ته لږ
ځير شو په آسانۍ سره په دې خبري پوهېدى شو چي څلورمه
توجيه ډېره دقيقه او له نورو آيتونو سره ئې د تړاو
تقاضا همدا ده.
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 -14نو ومو ويرولئ له آ اوره چي لمبې كړي-11 .
ننوځي په كي نه مگر همغه چي ترټولو وي بدبخته.
 -13همغه چي تكذيب ئې كړ او شا ئې واړوله -13 .او
تر ټولو متقي به ترې ساتلى شي په ډډه -18 .هغه چي
خپل مال وركوي ،ځان تزكيه كوونكى -12 .هيچا ته،
له ده سره كوم داسي نعمت نه وي چي بدله ئې وركوى
شي -21 .مگر د خپل لوړ رب د رضاء لټول -21 .نو
خود به ژر راضي شي.
 21-14په دغو مباركو آيتونو كي د انسان د عملونو دوه
متضادي او متبايني بېلگي د يوې بلي خوا ته ږدي او د
دواړو پايله سره مقايسه كوي او فرمايي:
له هغه اور خبردارى دركوم چي لمبې ئې پورته كېږي،
دا د سرو او لوړو لمبو اور د هغه چا ځاى دئ چي تر
ټولو زيات (بدبخت او شقي) انسان دئ ،ترټولو بدبخت
انسان همغه دئ چي دې ستر اور ته به ننوځي او دا شقي
او بدبخت انسان همغه دئ چي د حق د تكذيب او له هغه د
اعراض الر ئې غوره كړه ،له دغه وېروونكي ،مخوف او
مهيب عاقبت به هغه څوك ژغورل كېږي چي تر ټولو زيات
(متقي او پرهېزگار) وي ،خپل مال د خپلي روح او نفس د
تزكيې لپاره انفاقوي او د دې لپاره هم د خپل مال يوه
برخه انفاقوي چي په دې سره خپل مال له هغي ناولتيا
پاك كړي چي ښايي په كومي حرامي او ناولې گټي سره به
ئې لړلى وي ،دا انفاق ئې د دې لپاره هم نه وي چي بل
ته د كومي مرستي يا ښېگڼي بدله وركړي ،د هيچا د داسي
كومي پېرزويني او احسان پوروړى نه وي چي عوض به ئې
وركوي او د هيچا لپاره له ده سره داسي څه هم نه وي
چي د بدلې طمع ئې وركړي ته وهڅوي ،له كومي طمعي پرته
له نورو سره مرسته كوي ،يوازينى هدف ئې دا وي چي د
خپل رب رضاء ترالسه كړي ،عطاء او بخښنه ئې له هري
شائبې پاكه وي ،خپل رب له دې ډېر لوړ گڼي چي د ده
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ترڅنگ د بل رضاء ولټوي او يا له بله د بدلې طمع
ولري .آيا كېدى شي له داسي ښكال ،قداست او نزاهت ډك
نېك عمل د هغه دروغجن ،بخيل ،له حق او حقيقت منكر
انسان له كركجن عمل سره ورته وگڼو او په ورته پايلي
ئې باور ولرو؟!! نه ،داسي هيڅكله نه شي كېدى ،يو د
اور د لمبو مستحق دئ او بل ئې له دې د خوندي پاته
كېدو مستحق ،دا بايد داسي بدله ترالسه كړي چي پرې
راضي شي .له داسي چا هللا تعالى راضي كېږي ،خود به د ده
د خوښي او رضاء وړ بدله وركوي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الضحى
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم الضحى (غرمه) دئ ،له لومړي
آيت ئې اخيستل شوى 11 ،آيتونه لري ،لومړي اته آيتونه
ئې د (ضحى) په څېر هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي ،دوه
ورپسې آيتونه ئې د (تقهر) او (تنهر) هموزنه فواصل
لري ،د آخري آيت د پاى د صيغې وزن دوو مخكنيو ته
ورته د (فحدث) صيغه ده .ډېر ښكلى غږ او خوندور مد او
جذر لري .دا سوره د مكي دور په هغو شپو ورځو كي
نازله شوې چي له يوې خوا پيغمبر عليه السالم د قريشو
له سخت مخالفت سره مخامخ وو او له بلي خوا د لنډي
مودې لپاره د وحي راتگ وځنډېدو ،له يوې خوا د وحي
موقتي انقطاع د ده د سختي پرېشانۍ او اندېښنې باعث
وو او نه پوهېدو چي د وحي د ځنډېدو سبب څه دئ ،داسي
نه چي كومه اشتباه ترې شوې وي ،داسي نه چي خپل رب
ترې ناراضه شوى وي او له بلي خوا د دښمن له پراخو
تبليغاتو سره مخامخ وو ،چي يوه بل ته به ئې ويل :هغه
خداى ،محمد(عليه السالم) پرېښى او خپلي اړيكي ئې
ورسره شلولې چي ده به ځان د هغه استازى گاڼو ،له هغه
سره ئې د ارتباط دعوى كوله او قرآن ئې د هغه له لوري
وحي گڼله!! دا د هللا تعالى له لوري وحي نه بلكي شيطاني
وسوسې وې ،دغه شيطان ترې بېل شوى او دى ئې يوازي
پرېښى .د دغو تبليغاتو او اندېښنو په دوران كي دا
مباركه سوره نازله شوې او په ترڅ كي ئې پيغمبرعليه
السالم ته ډاډ او اطمئنان وركړى شوى چي نه خو خپل رب
يوازي او گوښى پرېښى او نه ترې ناراض شوى ،بلكي د
وحي په موقتي ځنډ كي خاص حكمتونه مضمر دي ،لكه څنگه
چي د ټكنده غرمې او د ورځي د سختي گرمۍ وروسته د شپې
راتگ ضروري دئ ،انسان نه شي كولى په دوامداره توگه د
لمر تودوخه وزغمي ،بايد څو گنټې د لمر له پلوشو يوې
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خوا ته شي ،شپه خپل وزر پرې وغوړوي ،اعصاب ئې آرام
شي او بايللى صبر او زغم بېرته ترالسه كړي ،همداسي د
وحي موقت ځنډېدا ضروري وه ،ته اې پيغمبره! ال تر اوسه
د وحي د مسلسل او پرله پسې ترالسه كولو لپاره پوره او
بشپړ تيارى نه لرې ،دا كار درباندي گران تمامېږي ،څه
موده بايد وځنډېږي تر څو د بيا ترالسه كولو لپاره
كافي چمتووالى ومومې ،مطمئن اوسه چي تر مخكي ال ښه
راتلونكى درته انتظار كوي ،ستا رب به داسي پېرزويني
درپه برخه كړي چي ستا د بشپړ رضايت باعث شي ،نه
يوازي دا د شپې ورځي تگ راتگ بايد تا ډاډه او مطمئن
كړي او د وحي د راتلو موقتي انقطاع داسي وگڼې لكه له
ورځي وروسته د شپې راتگ ،بلكي د هللا تعالى هغه
پېرزويني او عنايات بايد ستا د اطمئنان لپاره كافي
وي چي تر دې د مخه ستا په برخه شوي ،مگر ته ئې يو
يتيم ونه موندې او د ټېكي ځاى او مأوى ئې دركړه؟ مگر
ته ئې الروركى او مشوش ونه موندې او ستا الرښوونه ئې
وكړه؟ آيا نېستمن ئې ونه موندې او شتمن ئې كړې؟ د
دغو الهي پېرزوينو تقاضاوي دا دي چي:
الف :په يتيم غصه نه شې،
ب :سائل ونه رټې،
ج :او د خپل رب نعمتونه بيان كړې.
د دې مباركي سورې خالصه دا ده :لكه چي كله غرمه وي
او كله تياره شپه ،همداراز كله به سوكالي وي او كله
ستونزي.
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 -1قسم په دې غرمه -2 .قسم په دغه شپه چي شي
تياره -6 .نه پرېښى يې خپل رب ،نه ئې گڼلى يې
دښمن -4 .او پايله تا ته غوره ده له پيل نه -1.او
ژر به دي خپل رب ،هومره دركړي چي راضي شې.
چي
كي
نه
به
چي

 :1-1په لومړيو دوو آيتونو كي په غرمه او په شپه
كله تياره شي ،لوړه شوې او ورپسې په دريو آيتونو
پيغمبر عليه السالم ته د الندي خبرو ډاډ وركړى شوى:
خپل رب پرېښى يې او نه ئې دښمن گڼ ى يې .تر پيل
پاي ه درته غوره وي .او رب به دي ژر دومره دركړي
پرې راضي شې.
د (ما ودعك ربك) له فقرې معلومېږي چي دښمن د
پيغمبر عليه السالم په خالف دا تبليغات كول چي كه دى
پيغمبر او هللا تعالى د ده مل وى نو دى به ئې په دې
سختو شپو ورځو كي يوازي نه پرېښودو ،چا ته به ئې د
دې موقع نه وركوله چي دى او ياران ئې وځوروي ،هللا
تعالى دلته ډاډ وركوي چي نه هللا تعالى يوازي پرېښى يې
او نه له تا بې پروا شوى.
د دې لپاره چي پوه شوو د قسمونو او ځواب تر منځ ئې
څه ارتباط شته ،الندي خبرو ته توجه وكړئ:
 د قسمونو او ځواب ترمنځ ئې ارتباط هغه وخت ښه درك
كولى شو چي هم د ټولي سورې مجموعي مضمون په پام كي
ولرو او هم هغه خاص شرائط چي دا سوره په كي نازله
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شوې.
 كه د دې مباركي سورې مضامينو ته لږ ځير شو نو
گورو چي دلته د پيغمبر ع يه السالم د ژوند ځينو لوړو
ژورو ته اشاره شوې او ورته ويل شوي :مگر ته ئې يو
يتي ونه موندلې او د ټېكي ځاى ئې دركړ؟ مگر ته ئې
يو َلروركى ونه موندلې او َلر ئې دروښودله؟ او نيازمند
ئې ونه موندلې ،خو غناء ئې درپه برخه كړه؟ كه ستا په
تېر ژوند كي دا لوړي ژوري راغ ې ،له ستونزو سره
مخامخ شوى يې ،خو ع تعالي ترې ژغورلى يې ،نو كه نن
له ستونزو سره مخامخ يې ،بايد مأيوس نه شې ،بايد
پاى ته
ډاډه وې چي د تېر په څېر به دا حالت ه
ورسېږي ،مگر نه گورې چي ع تعالى ك ه ټكنده غرمه
راولي او ك ه تكه تياره شپه ،په تياره شپو كي بايد د
رڼا ورځي او تودې غرمې رات و ته هي ه من وې.
 همدا راز دا سوره له هغه وروسته نازله شوه چي د
څه موقت وخت لپاره پيغمبر عليه السالم ته د وحي راتگ
متوقف شو ،پيغمبر عليه السالم له دې ناحيې سخت پرېشان
وو ،كله كله دا تشويش ورسره راپيدا كېدو چي مبادا هللا
تعالى ترې ناراض شوى وي ،مبادا كومه اشتباه ترې شوې
وي او همدا د وحي د قطع كېدو باعث شوې وي ،د دښمن
شديدو تبليغاتو د ده تشويش الزياتولو ،ياران به ئې
هره ورځ منتظر وو چي نوي هدايات به ئې ترالسه كړي وي،
څو اونۍ تېري شوې ،نوې الهي الرښوونه ئې د منتظرو
يارانو لپاره نه درلوده ،دې وضعيت د ده پرېشاني مزيد
زياتوله ،په همدې شرائطو كي دا مباركه سوره نازله
شوه .د دې سورې په قسمونو كي پيغمبر عليه السالم دې
ته متوجه كوي چي كله غرمه وي ،لمر تودې وړانگي
خوروي ،كه دا حالت د زيات وخت لپاره دوام وكړي،
انسان ئې نه شي زغملى ،حكيم خداى ،ورځ او په هغې كي
د تودو وړانگو خورېدل پاى ته ورسوي ،د څه وخت لپاره
لمر ترشا كړي ،د تودو وړانگو خورول ئې متوقف كړي ،په
ځاى ئې شپه راولي چي هم سړه وي او هم تياره او هم په
كي چوپه چوپتيا ،دا طبيعي تحول د دې باعث شي چي
انسان خپل تعادل له السه ورنكړي او د زمكي په سر ژوند
كول ورته آسان شي ،همدا راز په پيغمبر عليه السالم د
بعثت په لومړيو شپو ورځو كي د (وحي) مسلسل راتگ ده
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ته دومره ستونزمن او مشكل وو لكه په ټكنده غرمه كي
لمر ته دوامدار ودرېدل ،دې ته اړ وو چي د وحي دا
پلوشې د څه وخت لپاره متوقفي شي ،ترڅو پيغمبرعليه
السالم د وحي د لړۍ بعدي څپو ته تيار شي ،د دغه مطلب
د اثبات لپاره د شپې په تگ راتگ استناد شوى او
پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي نبايد د وحي له
موقت توقف پرېشانه شې ،دا داسي وگڼه لكه له يوې تودې
غرمې وروسته چي ورځ ورو ورو پاى ته ورسېږي او شپه
ً متوقف
راشي! ستا رب نه له دې كبله د وحي نزول موقتا
كړى چي تا ته اعتناء نلري او نه له دې كبله چي له تا
ناراض شوى ،برعكس ستا د (خير) او مصلحت لپاره ئې دا
كار كړى.
 -4د دې آيت څو تفسيرونه زموږ مخي ته راځي:
الف :آخرت تر دنيا درته غوره دئ.
ب :تر (تېري زمانې) غوره راتلونكى درته انتظار
كوي.
ج :له دې موقت ځنډ وروسته به پر تا باندي د وحي
راتگ تر مخكي په ښه او آسان حالت كي وي .له دې
وروسته به هغه ستونزي نه لرې چي مخكي دي درلودې .په
رواياتو كي راځي چي د وحي د راتلو په وخت كي به په
رسول هللا ﹽ باندي كله كله داسي حالت راغى چي په سخت
ژمي كي به خولې ترې بهېدې.
كه ټولي سورې ته ځير شو او له نورو آيتونو سره د
دې آيت ارتباط ته پام وكړو نو دوهمه توجيه دقيقه
برېښي ،دا ځكه چي هم په راتلونكي كي د وحي ښه او
آسان ترالسه كول افاده كوي او هم رسول هللا ﹽ ته هغه
ډاډېينه چي د راتلونكي حالت په اړه ئې وركوي.
 -1كه وروستنيو آيتونو ته چي د (الهي نعمتونو) تفصيل
په كي راغلى؛ پام وكړو ،په وضاحت سره معلومېږي چي
دلته د هللا تعالى له (عطاء) مراد هم مادي عطايا دي او
هم معنوي او د آيت معنى دا ده :ستا رب به دومره مادي
او معنوي نعمتونه ستا په برخه كړي چي ته به پرې راضي
او قانع شې!! او دا په حقيقت كي يوه الهي وړاندوينه
وه چي ډېر ژر ترسره شوه ،د دغي سورې د نزول په وخت
كي شرائط داسي وو چي هيچا دا تصور هم نه شو كولى چي
پيغمبرعليه السالم او ياران به ئې له دغي ستونزمني او
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سختي مرحلې ډېر ژر سرلوړي او بريالي تېر شي ،د ضعف
او ناتوانۍ دا مرحله به پاى ته ورسېږي او داسي
راتلونكى به ئې په برخه شي چي د دوى زړه ئې غواړي او
كامالً به پرې راضي وي ،هره ورځ چي په دغه الهي نهضت
تېرېږي نوې نوې برياوي به ترالسه كوي ،نن به ئې تر
پرون غوره وي او سبا تر نن ،دا ننني مشكالت به ئې ټول
له مخي لري شي ،خو همداسي وشول ،الډېره موده نه وه
تېره شوې چي دا الهي وعدې ټولي يوه په بلي پسي ترسره
شوې او همغه حالت راغى چي پيغمبر عليه السالم او
ياران ئې پرې راضي شول.




   





















 -3مگر نه ئې وموندلې يو يتيم او د ټېكي ځاى ئې
دركړ؟  -3مگر نه ئې وموندلې يو الروركى او الر ئې
وښودله؟  -8او نيازمند ئې وموندلې ،خو غناء ئې
كړه په برخه -2 .نو يتيم باندي قهر مه كړه -11.او
مه رټه سائل -11 .او په وينا شه د خپل رب په
نعمتونو.
 -3رسول هللا ﹽ يتيم دنيا ته راغى ،پالر ئې د ده له تولد
څو مياشتي د مخه وفات شوى وو ،تر شپږ كلنۍ پوري خپلي
مهرباني مور په خپلي غېږ كي وروزو ،خو له دې مهرباني
غېږي هم محروم شو ،مور ئې هم وفات شوه ،دروند نيكه
ئې د ده روزنه په غاړه واخيسته ،له ده سره ئې ډېره
مينه وه او تل به ئې دا خبره تكراروله چي كه خداى
كول زما له دې لمسي به ستر شخصيت جوړ شي ،د ده ساتني
او روزني ته ئې خاص پام او اهتمام كاوو ،خو دوه كاله
وروسته هغه هم وفات شو او دى د دغه دروند او زړه
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سواند شخصيت له پالني او روزني هم محروم شو ،له دې
وروسته ئې پالنه د خپل تره ابو طالب په غاړه شوه او
هغه تر يوه مهربان پالر هم زياته د ده پالنه او روزنه
كوله او د ژوند تر پايه ئې په ډېره مېړانه او شهامت
له ده دفاع كوله ،وروسته له هغه چي پيغمبرعليه السالم
په رسالت مبعوث شو او د قريشو زعماوو او سردارانو د
ده دعوت او بلنه د خپل اقتدار لپاره جدي گواښ وگڼلو،
ابوطالب ئې تر فشار الندي ونيولو چي بايد محمدعليه
السالم د دوى د مذهب له مخالفت او د دوى د بتانو او
اصنامو له هتك حرمت منع كړي ،خو ابوطالب دې فشارونو
ته تسليم نه شو ،د ده له مرستي او حمايې ئې الس وانه
خيست ،فشارونو ،گواښونو او سختو محاصرو او بنديزونو
د ده كلك عزم سست نه كړ او د خپل گران وراره يوازي
پرېښودو ته تيار نه شو.
په دې آيت كي دې خبري ته اشاره شوې چي پيغمبر عليه
السالم يتيم دنيا ته راغى ،د مهرباني مور له پالني
محروم شو ،خپل زړه سواند نيكه ئې هم له السه وركړ ،خو
هر ځل هللا تعالى د خپل رحمت او پېرزويني وزر پرې خور
كړى ،كه له يوې مهرباني غېږ محروم شوى بله ئې ورته
برابره كړې ،كه له يوه پالونكي محروم شوى بل ئې
وركړى ،دى ئې يوازي او بې پالونكي نه دئ پرېښى ،دا
بهير بايد دى ډاډه او مطمئن كړي چي هللا تعالى به ئې
يوازي او مهمل نه پرېږدي ،كه له يوې مأوى محروم شي د
بلي بند وبست به ورته وكړي.
 -3په دې آيت كي د (ضال) صيغه د رسول هللا ﹽ د هغه حالت
د بيان لپاره كارول شوې چي تر بعثت مخكي ئې درلود او
دا ئې د (هدايت) په مقابل كي كارولې ،بايد وگورو چي
د دې آيت معنى څه ده او د دغه لفظ د ترجمې په اړه څه
وكړو چي هم د دې ( لفظ) حق په سمه اداء شي ،هم د
رسول هللا ﹽ په شأن كي بې ادبي ونكړو او هم په الهي كالم
كي له بې ځايه تأويل او تحريف مصئون پاته شوو؟
په عربي كي د (ضال) لفظ په څو معانيو راځي:
الف :الر وركى او تېروتى.
ب :څوك چي د څو الرو په سر والړ وي او نه پوهېږي هغه
مستقيمه او سمه الر كومه يوه ده چي دى مخامخ خپل هدف
ته رسوي.

181پلوشې
د قرآن
الضحى

ج :ورك شوي ته ويل كېږي.
د :هغي وني ته هم ويل كېږي چي په صحراء كي يوازي
راشنه شوې وي او خوا ته ئې نوري وني نه وي.
هـ :د غفلت په معنى هم راځي.
و :او كله د ضائع شوي مفهوم هم افاده كوي.
دلته به له دغو معانيو كومه يوه رااخلو ،كومه معنى
ئې داسي ده چي په هغې سره مو هم د هللا تعالى د كالم په
ارتباط له ادب پښه آخوا نه وي غځولې او هم مو د رسول
هللا ﹽ په شأن كي بې ادبي نه وي كړې ،داسي نه چي د
پيغمبرعليه السالم د احترام لپاره هغه څه وكړو او
داسي څه ووايو چي د هللا د كالم په نسبت له بې ادبۍ او
بې احترامۍ سره مترادف وي ،كه موږ له يوې خوا په دې
مكلف يو چي د خپل گران پيغمبر په شأن كي به له هرراز
بې ادبۍ او بې احترامۍ ځان ساتو او د ده په اړه د
بحث په دوران كي به دې ته متوجه وو چي له خولې مو
داسي الفاظ ونه وځي چي د هغه د لوړ شأن په نسبت بې
ادبي گڼل كېږي ،له بلي خوا په دې هم مكلف يو چي د هللا
تعالى د كالم په وړاندي به د ادب زنگون پر زمكه ږدو
او الفاظ به ئې په ډېر احتياط او دقت سره ترجمه كوو،
د خپلي خوښي معاني به نه ترې اخلو او د خپلي خوښي
جامې به نه ور اغوندو .هغه څه به وايو چي هللا تعالى په
خپله ويلي او د خپل امين پيغمبر په ژبه ئې موږ ته
بيان كړي ،داسي نه چي د هغه په ويلو كي زړه نازړه وو
او د اصلي لفظ او د هغه د دقيقي معنى په ځاى بل څه
ووايو .دلته (ضال) د (هدايت) په مقابل كي راغلى او
ويل شوي :ته ئې (ضال) وموندې او (هدايت) ئې كړې.
قرآن فرمايي چي (انسان) د وحي له الرښوونو پرته او
مخكي له دې چي الهي الرښووني ورته الر وښيي ،ظلوم (ډېر
زيات ظالم) او جهول (ډېر زيات نادان او جاهل) دئ ،د
وحي له الرښوونو پرته هغه په خپلو قضاوتونو كي حتما
ً
ظلم كوي ،لږ هم نه ،ډېر ظلم ،او د حقائقو په ښه
پېژندو كي پاته راځي او الر ترې وركېږي ،انسان له وحي
پرته ډېر جاهل او الر وركى او ډېر ظالم او ستمگر دئ
ً جهوالً).
(انه كان ظلوما
رسول هللا ﹽ له وحي مخكي د لوړ ،شفاف او وتلي شخصيت
خاوند وو ،پاك لمنى ،صادق ،رښتينى ،امين ،له شرك او
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خرافاتو بې زار ،د مكې ټولو اوسېدونكوپه درنه سترگه
ورته كتل ،د ده په لوړ شخصيت ئې اعتراف كاوو ،هيڅوك
نه شي كولى د ده په پاكه لمن او شفاف شخصيت د كومي
گناه او كوم بد كار داغ په گوته كړي ،د خپلي ټولني
له خراب وضعيت سخت ځورېدو ،د نجات الر ئې لټوله ،د
خلكو په نسبت د ده زړه سوى او پر ټولني د مسلطي
دردونكې وضعي له ليدو د ده دردمن احساس دى شپه ورځ
په اندېښنو كي اچولى وو او دې احساس د يوه داسي
دروند پېټي بڼه غوره كړې وه چي د قرآن په وينا نږدې
وو د ده مال ماته كړي ،تر هغه چي پر ده وحي نازله
شوه ،د وحي ځالنده مشعل د ده اندېښنې پاى ته ورسولې،
خپله وركه متاع ئې پيدا كړه ،كمال ته د انسان د
رسېدو الر ئې ومونده ،له ظلم او جهل د نجات الر ئې پر
مخ پرانيستل شوه.
د پيغمبر عليه السالم په دوو حالتونو كي ،له وحې د
ً داسي ژور
مخه او له وحي وروسته حالت كي حتما
توپيرونه شته چي قرآن ئې په دغي صيغې يادوي( :وجدك
ضاالً فهدى) ،نه يوازي له وحي وروسته حالت ئې له مخكني
متمايز دئ او ژور توپيرونه په كي شته؛ بلكي له بعثت
وروسته ابتدائي حالت ئې له وروستي حالت دومره
تفاوتونه لري لكه د زمكي او آسمان ترمنځ دا اوږد
واټن ،هغه په تدريج سره لوړ تللى او هغي لوړي څوكي
ته رسېدلى چي هيڅ انسان ئې كنارو ته نه شي رسېدى.
متأسفانه ځيني ناپوه او جاهل كسان د پيغمبر عليه
السالم په اړه داسي غلو كوي لكه نصاراوو چي د عيسى او
مريمي عليهما السالم په اړه وكړه ،وايي چي پيغمبر
عليه السالم د بعثت له لومړۍ ورځي حتى تر دې هم د مخه
په هرڅه پوهېدو ،په غيب پوهېدو ،د ټول قرآن علم په
لومړۍ ورځ وركړى شو ،نه يوازي دى په غيب پوهېدو بلكي
دا پوهه له ده د ده لمسيانو ائمه ته په ميراث
رسېدلې!! حتى شپږ كلن كړوسى ئې امام زمان ،عالم
بالغيب او متصرف فى الكون دئ!! خو قرآن د ده په اړه
فرمايي:
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الشورى12 :
او همداسي مو تا ته د خپل امر ځانگړې وحي وكړه ،ته
نه پوهېدې چي كتاب څه دئ او نه د ايمان (په معنى او
حقيقت) پوهېدې ،خو موږ داسي نور وگرځاوو چي له خپلو
بندگانو ځني هغه څوك پرې هدايتوو چي غواړو ئې ،او بې
شكه چي ته د مستقيمي الري خوا ته الرښوونه كوې.
 -8رسول هللا ﹽ ته له پالر هيڅ څه په ميراث نه وو پاته
شوي ،هغه نه يوازي د مهربان پالر له پالني د محروميت
درد څكلى وو او په شپږ كلنۍ كي د مور له تودې او
مهرباني غېږي محروم شو ،بلكي خپله ځواني ئې په تنگسې
او نادارۍ كي پيل كړه اوږده موده ئې شپني وكړه ،خو
الډېر وخت نه وو تېر شوى چي د قريشو تر ټولو شتمني او
صالح مېرمني لومړى د تجارت په چارو كي ورسره شريك
كړ ،بيا ئې د ازدواج وړانديز ورته وكړ او په دې سره
ئې له تنگسې د وتلو الر پر مخ پرانيستل شوه.
 :11-2د دې لپاره چي هللا تعالى ته يتيم وموندې او مأوى
ئې دركړه ،الروركى ئې وموندې او الرښوونه ئې وكړه،
محتاج ئې وموندې شتمن ئې كړې ،نو د دغو نعمتونو
تقاضاوي دا دي:
الف :پر يتيم غصه مه كوه ،له يتيم سره په خپلي
معاملې او چلن كي هغه ورځي رايادوه چي يتيم وې او
متولي او پالونكي ته محتاج.
ب :څوك چي د هدايت كېدو تلوسه لري ،د الر موندو په
لټه كي وي ،ستا مرستي ته اړ وي ،خپله مرسته مه ترې
سپموه ،بايد په ډېر زړه سوي سره د هغه الرښوونه وكړې،
مگر هللا تعالى ته هدايت ته محتاج ونه موندې او پرتا ئې
پېرزوينه ونه كړه؟ د دې نعمت شكر دا تقاضا لري چي
هيڅ سؤال كوونكى او د الرښووني محتاج انسان ونه رټې
او د نه ځواب ورنه كړې ،كه څه هم د پوښتنو په وخت كي
بې ادبي ترې وشي او د الرښود د احترام له پولو واوړي.
كه څه هم دا آيت (و اما السائل فالتنهر) په مستقله
توگه او له مخكنيو آيتونو سره له ارتباط پرته بله
معنى هم وركولى شي او كېدى شي داسي ترجمه شي :او
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سؤالگر مه رټه ،كه كوم فقير او محتاج انسان له تا
مرسته وغواړي ،يا مرسته ورسره وكړه او كه د مرستي
توان نه لرې نو په خوږه ژبه ئې ځواب كړه او له رټلو
ئې ډډه وكړه .خو د دې لپاره چي دلته د مخكنيو او
وروستنيو آيتونو ترمنځ خاص تړاو شته او دا درې
وروستي آيتونه د مخكنيو دريو په مقابل كي په مرتب
ډول اود هغوى د فرعي او مقتضا په څېر راغلي او دا
لسم آيت (واما السائل فال تنهر) د اوم آيت (و وجدك
ضاال فهدى) په مقابل كي راغلى ،نو ځكه له (سائل) د
گدا او سؤالگر معنى نه شو اخيستى.
ج :د دې لپاره چي د كالم په ترتيب كي دا آيت د اتم
آيت (و وجدك عائال فاغنى) په مقابل كي ذكر شوى ،بايد
د همدې تړاو په رڼا كي توضيح شي .او معنى ئې دا ده:
ته خپل رب له احتياج او فقر وژغورلې ،شتمن ئې كړې،
له حاللو الرو ئې ستا اړتياوي پوره كړې ،د دې الهي
نعمتونو په مقابل كي پر تا الزم ده چي:
 :1خپله غنا او شتمني به الهي نعمت او پېرزوينه
گڼې ،نه د خپل هنر ،پوهي او هڅو نتيجه ،دا ځكه چي
ستا هنر ،كمال او تكل هم الهي پېرزوينه او عنايت دئ
نه ستا شخصي او ذاتي وړتيا .څوك چي خپله شتمني الهي
عنايت او پېرزوينه وگڼي ،شاكر بنده ترې جوړ شي ،په
نعمتونو كي د تصرف په وخت كي احتياط كوي او د حرامو
موخو لپاره ترې كار نه اخلي ،خو څوك چي خپله شتمني
خپل ذاتي كمال وگڼي او خپل مال او دولت د خپلو هڅو
او كمال نتيجه وگڼي ،د قارون په څېر به شي ،شتمني به
ئې مغرور كړي ،،پر نورو به د لويي احساس كوي ،نور به
د مال دولت نه درلودو له كبله سپك او حقير گڼي ،فساد
ته به مال تړي او خپل دولت به د فساد خورولو په الر كي
كاروي.
 :2بايد دهغه چا په څېر نه شې چي نه په ژبه د نعمت
شكر په ځاى كوي او نه ئې په څېرې كي آثار راڅرگندېږي
او نه ئې په تصرفاتو كي نښه ،يا ئې پټوي او يا ئې
حقير شمېري او د يادولو او شكر كولو وړ ئې نه گڼي.
كه په دې باور يې چي د هر څه وركړه د هللا له لوري ده،
نو په نعمتونو ئې اعتراف كوه او د محروميتونو يادول
او شكوه او شكايت كول پرېږده.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الشرح
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الشرح (پرانيستل) دئ ،اته آيتونه
لري ،د آيتونو اوږدوالى ،وزن او غږ ئې سره ورته او
ډېر ښكلى او خوندور دئ ،د لومړيو څلورو آيتونو فواصل
ئې د (صدرك) هموزنه صيغې دي ،ورپسې دوه آيتونه په
ً) پاى ته رسېدلي او دوه وروستي آيتونه ئې د
(يسرا
(فانصب) او (فارغب) په الفاظو پاى مومي .دا هم په
مكي دور كي نازله شوې سوره ده ،متن او محتوى ئې او د
(الضحى) له سورې سره ئې همغږي او ورته والى ښيي چي
دا دواړه سورې په يوه وخت كي يوه په بلي پسي ،لومړى
(الضحى) او ورپسې (الشرح) نازله شوې ،د دې سورې له
آيتونو هم معلومېږي چي په دې وخت كي پيغمبرعليه
السالم د سختو ستونزو او كړاوونو په محاصره كي وو ،د
فشارونو ،گواښونو او مشكالتو په دې توري او ستونزمني
شپې كي لومړى د الضحى د سورې په ترڅ كي ده ته ډاډ او
اطمئنان وركړى شو چي دا تياره شپه پاى ته رسي ،د
روښانه راتلونكي روڼ سباوون به راځي او هره راتلونكې
ورځ به دي تر مخكي غوره وي ،ورپسې د الشرح په سوره
كي راغلي چي آيا هللا تعالى تا ته (انشراح صدر) درپه
برخه نه كړه؟ آيا هغه (مال ماتوونكى بار) ئې ستا له
اوږو لري نه كړ؟ آيا ستا كار ته مو رونق ورنكړ؟ او
ستا نوم او شهرت مو لوړ نه كړ؟ لكه څنگه چي تر دې د
مخه ئې ستا ډېري ستونزي حل كړې ،بايد ډاډه وې چي
ً حل شي.
پاته ستونزي به هم حتما
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 او آيا-2  آيا ستا سينه مو نه كړه درته پراخه؟-1
 هغه چي ئې-6 كوز مو له تا نه كړ ستا دروند پېټى؟
-1 . او درته لوړ مو كړ ستا ذكر-4 .ستا مال ماتوله
 نو بې-3 .نو بې شكه هري ستونزي سره وه يوه آساني
 نو كله چي-3 .شكه هري ستونزي سره وي به آساني
 او په لوري د خپل-8 . بيا هاند پيل كړه،فارغ شې
.رب وكړه رغبت
 د (انشراح صدر) دقيقه معنى بايد لومړى په خپله په-1
 كه په دې موفق شوو چي واضح او څرگند،قرآن كي ولټوو
 نو بايد په همدې اكتفاء،مفهوم ئې په قرآن كي ومومو
 قرآن حكيم،وكړو او بلي مرجع ته له رجوع ډډه وكړو
 د (شرح،داسي دئ چي يوه برخه ئې بله برخه تشريح كوي
:صدر) په اړه څو آيتونه په قرآن كي داسي راغلي
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االنعام121 :
څوك چي هللا تعالى ئې الرښوونه وغواړي نو سينه ئې اسالم
ته پرانيزي او د چا بې الريتوب چي وغواړي نو سينه ئې
ورتنگه كړي ،داسي لكه آسمان ته چي خېژي ،همداراز هللا
پر هغو ناپاكي تپي چي ايمان نه راوړي.




    









    

الزمر22 :
نو آيا هغه چي هللا ئې د اسالم په لوري سينه ورته
پرانيستې ده او هغه د خپل رب له رڼا برخمن دئ ،نو
افسوس د هغو پر حال چي زړونه ئې د هللا د ذكر په اړه
سخت دي ،همدا دوى په څرگندي تېروتني كي دي،
د موسى عليه السالم د قصې په ترڅ كي هم دا لفظ
كارول شوى ،هغه وخت چي دى د مظلومو بني اسرائيلو د
ژغورني لپاره د فرعون مقابلې ته په تلو مأمور شو ،نو
هغه خپله ناتواني په دې صيغه اظهار كړه:












   

الشعراء13 -12 :
وئې ويل :اې زما ربه! زه وېرېږم چي تكذيب به مي كړي،
سينه مي تنگېږي او ژبه به مي سمه نه خوځېږي ،هارون
ته ئې ولېږه.
بيا وايي:










   




طه22 -23 :

وئې ويل :اې زما ربه! سينه مي راته پرانيزه ،كار مي
راته آسان كړه ،د ژبي عقده (غوټه) مي راته وسپړه ،تر
څو مي په خبره پوه شي.
په لومړيو آيتونو كي شرح صدر د سينې د تنگوالي په
مقابل كي راغلى او معنى ئې د هر ډول تشويش ،ذهني
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اضطراب او هر راز شك او شبهې رفع كول او د اسالم د
منلو لپاره د ده زړه تيارول او په دې ئې قانع كول دي
چي د اسالم الره حق ده او څه چي اسالم د عقيدې ،اخالق،
عدالت ،تمدن او تهذيب په اړه ويلي سل په سلو كي
حقيقت لري.
او په وروستيو آيتونو كي شرح صدر د سينې د هغي
تنگوالي په ارتباط راغلى چي وېره او خوف ئې المل وي،
د خپلي دندي او مأموريت له ستروالي وېره ،له دې وېره
چي د دې دروند بار د وړلو توان به ونه لري ،له دې
وېره چي مخاطب به پرې بد گماني وكړي ،په خبره به ئې
سم پوه نه كړى شي ،د پراخي حوصلې او د ضروري فصاحت
او د ژبي ښه طالقت د نشتوالي وېره.
د انشراح صدر دغو معانيو ته په پام سره د دې سورې
د لومړي آيت تفسير دا دئ :رسول هللا ﹽ تر بعثت مخكي په
ټولني له حاكم وضعيت ،له شرك ،جهل ،فساد او ظلم ،سخت
پرېشان او مضطرب وو او له دې دردناك حالت د خلكو د
ژغورني د الرو چارو په لټه كي وو .د وحي په نزول سره
هغه خپل ورك مشعل وموندو ،اضطراب او پرېشاني ئې رفع
شوه ،زړه ئې ډاډه او مطمئن شو چي له دغي الري او په
دغو الرښوونو سره كولى شي خپله ټولنه له تباهۍ وژغوري
او د دنيوي او اخروي سعادت په لوري ئې هدايت كړي.
نو د دې وينا چي آيا ستا سينه مو درته پراخه نه
كړه؟ معنى دا ده چي آيا تا ته مو پراخه حوصله
درنكړه؟ آيا ستا تشويشونه مو رفع نه كړل؟ آيا ستا
زړه مو ډاډه او مطمئن نه كړ؟ آيا تا ته مو راسخ عزم
او مضبوطه اراده درنكړه؟
رسول هللا ﹽ د دغي (انشراح صدر) له كبله وتوانېدو چي
د رسالت دا دروند پېټى پر خپلو اوږو يوسي ،د سترو
سترو مخالفتونو ،عنادونو او حسادتونو په وړاندي ثابت
قدم پاته شي ،د ستونزمن دعوت او اوږدې او مالماتوونكې
مبارزې ستونزي او لوړي ژوري ئې راسخ عزم او مضبوط
هوډ كمزور ى او متزلزل نه كړى شي ،د جهل وهلي او شرك
ځپلي قوم د جهالتونو او لجاجتونو په وړاندي په سړه
سينه او پراخه حوصله ودرېږي ،د هيڅ ځواك فشارونه او
گواښونه ئې له خپلي الري منصرف نه كړى شي ،هيڅ كله
مأيوس نه شي ،په ډاډه زړه او د حق په حتمي بري بشپړ
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باور او اطمئنان او په الهي مرستي كامل اعتماد سره
مخكي والړ شي ،نه ئې د ناپوه مخاطبينو له حيرت او
تعجب ډكي سترگي پرېشان او مأيوس كړي او نه ئې د كينه
كښو او حسودو مخالفينو قهرجني سترگي له خپل ځاى
وخوځوي.
 :6 -2دلته كوم دروند پېټى داسي گڼل شوى چي نږدې وه
د دې اولوا العزم پيغمبر مال ماته كړي؟ كه څه هم په
آيت كي نه دئ ښودل شوى خو له قرائنو په واضح توگه
معلومېږي چي دا دروند پېټى د هغه درد ،پرېشانۍ او
تشويش دروند پېټى وو چي پيغمبر عليه السالم له دې
بابته احساساوو چي خلك ئې په شرك ،جهل ،ظلم او فساد
كي ليدل او د ده حساس ضمير ئې ځوراوو ،د شرك او
خرافاتو بازار گرم وو ،خلك ئې ليدل چي په خپل الس به
ئې مجسمه جوړه كړه او په وړاندي به ئې سجده كوله،
فحشاء ،بىحيائي او اخالقي فساد هره خوا تر سترگو
كېدو ،خيانت ،دوكه او ظلم عام شوي وو او د ټولني په
ټولو مناسباتو ئې خپل تور وزر غوړولى وو ،زورور ظالم
او كمزورى مظلوم او له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم
وو او هيچا ئې د مظلوميت چيغي نه اورېدې ،لوڼي ژوندۍ
ښخېدې او ښځي په ذلت او سپكاوي كي ساتل كېدي ،په
ناروا قومي او نژادي نښتو كي د بې گناه خلكو ويني
تويېدي ،د دوو قبيلو ترمنځ به يوه وړه پېښه په داسي
خونړيو جگړو بدله شوه چي تر پېړيو پېړيو به ئې دوام
وكړ او په زرهاوو بې گناه خلك به په كي ووژل شول ،چا
چي وسله او لښكر نه درلود او د ځان دفاع ئې نه شوى
كولىنه به ئې سر خوندي وو او نه مال ،عزت او ناموس،
رسول هللا ﹽ د دغه دردناك وضعيت له ليدو سخت ځورېدو او
تل په دې لټه كي وو چي د نجات الر ورته پيدا كړي ،د
اندېښنو او تشويشونو په دغه حالت كي وحي پرې نازله
شوه او الهي الرښوونو ئې مخه ورته رڼا كړه ،په دې سره
ئې د اندېښنو او تشويشونو هغه دروند پېټى له اوږو
كوز شو ،د خلكو د ژغورني او نجات رمز په الس ورغى او
مطمئن شو چي توحيد ،په معاد ايمان او په رسالت باور
او د الهي الرښوونو متابعت ته د خلكو په رابللو سره
به نه يوازي د عربو جهل ځپلې ټولنه له دې درناك حالت
ژغورل كېږي بلكي له دې الري ټوله انساني نړۍ ژغورلى

121پلوشې
د قرآن
الشرح

او سعادت ته ئې رسولى شي.
له دې مبارك آيت معلومېږي چي پيغمبرعليه السالم د
خپل امت په اړه څومره زړه سواند وو ،په (انسان) ئې
څومره زړه سوى او د ده له ژغورني سره ئې څومره مينه
وه؟ خپل رب ئې څنگه پېژاندو او د يوه پيغمبر په توگه
ئې د خپل دروند مسئوليت په اړه څه احساس درلود؟ هره
شېبه ئې څه حالت او څه احساس وو؟ دلته قرآن فرمايي
چي دغه احساس نږدې وو د ده مال ماته كړي ،په بل ځاى
كي فرمايي:










الشعراء6 :
ښايي ته خپل ځان وژنې د دې لپاره چي دوى ايمان نه
راوړي ،يعني د دوى د ايمان نه راوړو له كبله دومره
اندېښنې كوې چي نږدې ده له اندېښنو ومرې؟
كله چي دا آيت نازل شو( :فاستقم كما امرت) ،داسي
استقامت وكړه لكه چي پرې گمارل شوى يې ،وئې ويل :دې
آيت سپين ږيرى كړم!! يعني خپل مأموريت ورته هومره
دروند او حساس برېښي چي په بشپړه توگه ئې ترسره كول
تر خپل وس او توان اوچت گڼي.
قرآن په بل ځاى كي فرمايي:
















التوبه122:
ً چي تاسو ته ستاسو له منځه داسي پيغمبر درغى چي
يقينا
هغه څه پر ده گران تمامېږي چي تاسو ځوروي ،ستاسو پر
(هدايت او الرښووني) حريص دئ او د مؤمنانو په اړه ډېر
زړه سواند او مهربان.
د درد او مسئوليت دغه احساس ،د خلكو د هدايت او
الرښوني ژوره تلوسه ،د مؤمنانو په اړه زړه سوى او
مهرباني همغه دروند پېټى جوړ كړى وو چي د رسول هللا ﹽ
پر اوږو ئې داسي دروندوالى كاوو چي نږدې وه د دې
اولوالعزم پيغمبر مال ماته كړي.
ډېره د حيرانتيا خبره ده چي ځينو نومياليو مفسرينو
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دلته (وزر) د گناه په معنى اخيستى او په شرح كي ئې
دا آيت رااخيستى چي هللا تعالى خپل پيغمبر عليه السالم
ته فرمايي:
َ
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مخكني او وروستني گناهونه وبخښي...
دوى ته په ځواب كي وايو:
الف -له دې آيت وروسته آيت خو په ډېر صراحت سره
وايي چي له دې (وزر) مراد (عسر) يعني ستونزي او
كړاوونه دي نه گناه.
ب -پيغمبر عليه السالم تر بعثت مخكي كومه داسي ستره
گناه كړې چي له دروندوالي ئې نږدې وه د ده مال ماته
شي؟!!
ج -نه يوازي د الشرح د سورې د نزول په وخت كي د
الفتح سورې دا آيت نه وو نازل شوى ،بلكي د مدني دور
په وروستيو كلونو كي او د حديبيې له معاهدې وروسته
نازل شوى.
همدا راز متأسفانه ځينو درنو مفسرينو (شرح صدر) د
(شق صدر) په معنى اخيستى ،دوى په خپل ضعيف تعبير كي
نه د شرح صدر هغي معنى ته اعتناء كړې چي د قرآن په
گڼو آيتونو كي راغلې او نه ئې هغه مطلب ته توجه كړې
چي دا آيت ئې له وروستيو سره په گډه افاده كوي ،دې
ته ئې نه دي كتلي چي كه دا د شق صدر په معنى واخيستى
شي نو بايد په وروستي آيت كي د (وزر) معنى هم د وجود
كوم غړى وي او دا خبره نه كوم قرآن پوه كولى شي او
نه ئې كوم عربي قاموس مني!!
 -4د دې آيت په اړه څو خبرو ته توجه ولرئ:
الف :دښمن هڅه كوي د پيغمبر عليه السالم په ضد خپلو
تبليغاتو سره د دعوت مخه ئې ونيسي او خلك په ده او د
ده په دعوت له ايمان راوړو منع كړي ،چي څوك به مكې
ته راتلو دوى به ورته ويل :دلته د محمد په نامه يو
څوك راپاڅېدلى ،د مكې په خلكو كي ئې شخړي راپيدا
كړې ،د پالر او زوى ،ورور او ورور ،ښځي او مېړه ترمنځ
ئې اختالفات راوالړ كړي ،له خپل پلرني دين ئې بغاوت
كړى ،جادوگر دئ ،خبرو ته ئې غوږ مه نيسئ ،د ده خوا
ته مه ورځئ ،داسي نه چي د جادو تر اغېز الندي ئې راشئ
او بې الري شئ ،دغه تبليغات د دې په ځاى چي د ده او
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خلكو ترمنځ حائل شي او د ده خوا ته د خلكو د ورتلو
مانع شي برعكس ئې خلك دې ته هڅول چي پلټنه وكړي او
ځان په دې پوه كړي چي دا محمد (عليه السالم) څوك دئ؟
څه غواړي؟ ولى ئې قريش مخالفت كوي؟ څوك چي د ده تر
اغېز الندي راغلي څه بدلون ئې په ژوند او افكارو كي
راغلى؟ د دښمن دا معاندانه تبليغات د دې باعث شول چي
نوم ئې تر هر چا ورسېږي ،شهرت ئې له مكې بهر ووځي او
له مكې بهر هم خلك د ده له نامه سره آشنا شي.
ب :دلته د (رفعنا ذكرك) په ځاى (رفعنا لك ذكرك)
راغلى او دا ښيي چي دغه شهرت له ده سره مرسته وكړه،
خلكو ته د ده د دعوت په رسېدو كي ئې گټه درلوده ،د
ده كار ئې ورته آسان كړ ،خلك ئې وهڅول چي د ده خوا
ته راشي ،د ده خبره واوري او د ده په دعوت ځان پوه
كړي ،د دښمن تبليغاتو د دې په ځاى چي ده او د ده
دعوت ته كوم تاوان ورسوي او د خلكو د راتلو مانع شي
برعكس ئې خلك د ده خوا ته راوستل ،هغه ځاى ته چي د
ده الس نه رسېدو او هغو خلكو ته چي د ده غږ نه رسېدو،
د (رفع ذكر) او د ده شهرت لوړېدو په نتيجه كي د نورو
سيمو خلك هم د ده له نامه او له هدف او دعوت سره
آشنا شول .كه څه هم ځينو درنو مفسرينو له (رفع ذكر)
دا مراد كړې چي تر قيامته به د هللا تعالى د نامه ترڅنگ
د محمد عليه السالم نوم اخيستل كېږي ،په آذانونو كي
به يادېږي او درودونه به پرې ويل كېږي ،خو دلته او د
سورې د بحث له موضوع سره په ارتباط كي ئې ښه او دقيق
تعبير مخكنى تعبير دئ.
ج :دا الهي وړاندوينه ترسره شوه ،چا گمان كاوو چي
د پيغمبرعليه السالم او د ده د دعوت كار به له ضعف،
ناتوانۍ ،د يارانو او پلويانو كمښت ،د قوم شديد
مخالفتونو ،گواښونو ،فشارونو ،محاصرو ،سره سره داسي
ژر هغي مرحلې ته ورسېږي چي د عربو ټوله پراخه سيمه
به د ده تر سلطې الندي راشي ،د سيمي ټول قومونه به د
ده دعوت ومني ،له ده سره به ملگري شي ،د ده د الهي
اهدافو لپاره به هري قربانۍ ته چمتو شي ،ټول به د هللا
تعالى د نامه ترڅنگ د ده نوم ياد كړي ،په مليونونو
او ملياردونو انسانان به تر قيامته په ده درودونه
لېږي ،د ده په نامه به افتخار كوي او خپل نوم به د
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ده په نامه ښايسته كوي؟
 :3 -1په دغو دواړو آيتونو كي څو ظريفو نقطو ته توجه
وكړئ:
الف :د دې په ځاى چي وويل شي :له هري ستونزي
وروسته به يوه آساني وي ،ويل شوي :له هري ستونزي سره
به يوه آساني وي ،يعني د ستونزي او آسانۍ ترمنځ
فاصله او واټن نشته ،خوا په خوا كي دي ،آساني د
ستونزو په منځ كي ولټوئ ،سختي ورځي ډېري اوږدې نه
وي ،ژر پاى ته رسي ،آساني به ئې په خوا كي ومومئ.
ب :په دوو آيتونو كي د دې مطلب تكرار ښيي چي يو ئې
په تېري زمانې پوري اړه لري او بل ئې په حال او
راتلونكي پوري ،په دې معنى :لكه څنگه چي دي مخكي
وليدل چي ډېري ستونزمني شپې ورځي تېري شوې ،په هري
ستونزي پسي آساني راغله ،همداسي به اوسنۍ سختي ورځي
هم تېري شي او د بريا او خوشحالۍ ورځي به راشي( ،كان
ً)
مع العسر يسرا ،سيكون مع العسر يسرا
او يا دا چي العسر (كړاو) په دواړو آيتونو كي د
معرفه په صيغه راغلى او مراد ئې يو دئ ،خو يسر
(آساني) په دواړو آيتونو كي د نكره په صيغه راغلى،
چي بېلي بېلي آسانۍ افاده كوي ،يعنى له هري ستونزي
سره دوه آسانۍ جوخت وي ،يوه ئې په دنيا كي او بله ئې
په آخرت كي ،نو بايد ډاډه وې چي له هري ماتي سره
برياوي شته ،په هري توري شپې پسي رڼا ورځ شته ،مأيوس
او ناهيلى كېږه مه ،ستا رب په هر كړاو پسي د دوو
آسانيو وعده دركړې ،داسي نه چي خپله روحيه له السه
وركړې ،مأيوس او ناهيلى شې ،سست شې ،شور ،شوق او
نشاط دي له السه وركړې ،د سختو ورځو په ليدو سره د
ناتوانۍ او ضعف احساس وكړې ،هيله من اوسه چي له هري
ستونزي وروسته دوه آسانۍ درته انتظار كوي ،دا د هللا
تعالى قطعي او نه بدلېدونكې وعده ده.
 -3دا آيت موږ ته وايي چي دنيا د قرار او فراغت ځاى
نه دئ ،د مسلسل ،پر له پسې او ستړيا نه منونكو هاند
او هڅو ځاى دئ ،د اسالم له نظره دنيا د كار او زيار
ځاى دئ ،چي كله له يوه كار فارغ شې بل ته بايد مټي
رابډوهې ،بايد تل هڅه وكړې ،سخته هڅه ،دوامداره او
په بشپړ انهماك سره ،د هللا تعالى په الر كي هڅه ،كله د
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هللا تعالى په عبادت كي ،كله د دعوت په كار كي ،كله د
تعليم او تربيې په كار كي ،كله د حالل رزق او روزي
راپيدا كولو په كار كي ،د قرار او آرام دار او كور
جنت دئ نه دنيا.
ډېره عجيبه ده چي ځينو د آيت تركيب او سياق او
سباق ته له پام كولو پرته ،په ډېر تكلف سره او د
ِب) كوي( ،ص)
َب) لفظ (فانص
مذهبي تعصب په حكم ،د (فانص
ته د (زور) په ځاى (زېر) وركوي او د نصبولو معنى ترې
راباسي او وايي :په دې سره پيغمبر عليه السالم ته امر
شوى چي له فارغېدو وروسته علي رضي هللا عنه خپل ځاى
ناستى وټاكه!! دغو جنابانو ته چي د قرآن په اړه ئې
بې باكي ته انسان حيران پاته شي ،وايو:
الف -دلته د (فانصب) لفط د (فرغت) په مقابل كي
راغلى ،داسي لكه له دې مخكي چي يسر د عسر په مقابل
كي راغلى ،معنى ئې د فراغت عكس يعني زيار ايستل ده،
نه بل څه ،بله معنى ترې اخيستل له كركجن تكلف پرته
بل څه نه شي كېدى .همدا راز د (فانصب) وزن بايد
َب) ته ورته وي ،د بالغت تقاضا همدا ده ،له دې
(فارغ
ِب) جوړول همغږي له منځه وړي.
(فانص
ب -د دې آيت د نزول په وخت كي علي رضي هللا عنه ال
بالغ شوى هم نه وو.
ج -د پيغمبر عليه السالم عظمت او حقانيت له دې خبري
هم معلومېږي چي هغه په داسي حال كي رحلت وكړ چي
ً له خپلي
هيڅوك ئې خپل ځاى ناستى ونه ټاكو ،مخصوصا
كورنۍ ،راشدينو خلفاوو هم له خپلي كورنۍ كوم كس ځاى
ناستى ونه ټاكو ،كه دوى دا كار كړى وى نو نن به هر
ظالم پاچا خپل زوى ،لور او مېرمن په دې نامه د تخت
او تاج وارث او د ځان ځاى ناستى او ولي عهد ټاكو چي
د پيغمبر عليه السالم په سنت عمل كوي او ډېرو دين
پلورونكو مفتيانو به دا فتوى وركوله چي د اعليحضرت
همايوني دا كار د شريعت او سنت مطابق كار دئ!! ډېر
ناپوه او د دين له حقيقت او روح بې خبر انسان به په
دې نه پوهېږي چي هر موروثي نظام ظالمانه او د عدل او
انصاف مغاير نظام دئ ،دين د دې لپاره راغلى چي دغه
ظالمانه موروثي نظامونه او د زور حكومتونه رانسكور
كړي او د خپل زعيم د ټاكلو اختيار ولس ته وركړي.
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د -محال ده چي پيغمبر عليه السالم ته د هللا تعالى له
لوري د چا د نصبولو امر شوى وى او هغه دا كار نه وى
كړى او محال ده چي د ده په الس روزل شوو صحابه وو د
ده له لوري د نصب شوي كس په ځاى بل څوك غوره كړى
وى!!
هـ -كه پيغمبر عليه السالم ته د هللا تعالى له لوري د
ځاى ناستي د نصبولو امر شوى وى ،نو دا امر به په
داسي صريح الفاظو په قرآن كي راغلى وو لكه د موسى
عليه السالم په څنگ كي چي د هارون عليه السالم ذكر
ً د علي رضي هللا عنه
شوى ،په ټول قرآن كي خو نه صراحتا
ً د ده په اړه څه ويل شوي!
نوم راغلى او نه اشارتا
 -8په هر حالت كي بايد ستا رغبت د هللا تعالى په لوري
وي ،داسي نه چي په كوم كار كي مشغولتيا تا د خپل رب
له ياده غافل كړي ،د هللا تعالى ياد به تل ستا په ژبه
او زړه وي ،يوه شېبه به نه ترې غافل كېږې ،په هر كار
كي به د ده رضاء لټوې او د زړه ميالن به دي تل د هللا
تعالى په لوري وي.
كه په دې وروستيو مباركو آيتونو كي راغلي دوه
مطلبه (دوامداره او ستړيا نه منونكې هڅه ،د هللا په
لوري رغبت) د ټولي سورې د آيتونو په رڼا كي وڅېړو،
معنى به ئې دا وي :ستونزي به هرومرو پاى ته رسي،
ډاډه اوسه چي د آسانۍ او خوشحالۍ ورځي راتلونكې دي،
خو داسي نه چي د سختو ورځو د پاى ته رسېدو او له
ستونزو او كړاوونو د فراغت په وخت كي له خپلو هڅو الس
واخلې ،خپله مبارزه متوقفه كړې او د دنيا زرق و برق
ته متمايل شې ،بر عكس بايد خپلو دائمي او ستړيا نه
منونكو هڅو ته دوام وركړې او رغبت دي يوازي د هللا
تعالى په لوري وي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

التين
د سورې معرفي
د دې سورې نوم التين (انځر) دئ ،چي له لومړي آيت
اخيستل شوى 8 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د
لومړي آيت د دوو صيغو په څېر دي ،لومړى او شپږم آيت
ئې د زيتون او ممنون په صيغو پاى ته رسېدلي ،نور ئې
(التين) ته ورته صيغو باندي ،د څلورم آيت د پاى صيغه
تقويم ده چي د غږ له پلوه التين ته ورته ده .په مكه
مكرمه كي نازله شوې ،د بحث محوري موضوع ئې د دې مطلب
ثابتول دي چي هللا تعالى (احكم الحاكمين) دئ او عملونو
ته عادالنه بدله وركوي .د دې ادعاء د اثبات لپاره د
انساني شخصيتونو دوه بېلگي او د دوى د عملونو پايلي
زموږ مخي ته ږدي ،يو هغه چي تر ټولو ټيټ او پرېوتي
مقام ته رسېدلى ،له اخالقي او معنوي پلوه د هللا تعالى
ترټولو مخلوقاتو ټيټ تللى ،دومره ټيټ پرېوتى چي هر
څه ترې لوړ او اوچت دي .بل ئې هغه مؤمن بنده دئ چي
عملونه ئې صالح او نېك دي او د خپلو نېكو عملونو
غوره بدله په دوامداره او پر له پسې توگه ترالسه كوي.
دا په داسي حال كي چي هللا تعالى دا دواړه انسانان ،له
هغو ټولو ژورو توپيرونو سره چي د دوى په كړنو كي
شته ،په ډېر غوره جوړښت او تقويم كي پيدا كړي ،ډېر
غوره او ښايسته استعدادونه او فضائل ئې د دوى په خټه
كي اېښي ،د استعدادونو له مخي ئې پر ټولو مخلوقاتو
دوى ته فضيلت وركړى ،خو يو ئې د فضيلت او شرف لوړو
لوړو څوكو ته ورسېږي او بل ئې د رذالت او سپكتوب په
ژورو ژورو كندو كي پرېوځي ،د دوى هر يو د دوو الرو
مقطع باندي ودرېدلى ،يوه ئې د الندي تلو هغه الر غوره
كړې چي ځوړه ده ،ورو ورو ټيټېږي او په هغه ځاى پاى
ته رسي چي تر ټولو ټيټ او پرېوتى ځاى دئ ،بل هغه الر
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غوره كړې چي لوړ درومي او ورو ورو لوړېږي او په هغه
ځاى منتهي كېږي چي تر ټولو لوړه څوكه ده او د عزت او
شرف تر ټولو لوړ مقام .دلته د انسان په متفاوت
انتخاب ،بېلو بېلو تگالرو او مختلفو عملونو او كړنو
بېل بېل نتائج مرتب كېږي او دا ښيي چي په دې عالم كي
د مكافات او مجازات سنت حاكم دئ ،هر عمل ته مناسبه
بدله او سزا وركول كېږي ،له هر چا سره د ده د كړنو
له مخي معامله كېږي .نو د دې حقيقت له مشاهدې او
ليدو سره سره څنگه او په كوم دليل له دې انكار كوې
چي يوم الدين د مكافات او مجازات وروستۍ ورځ په مخكي
لرې ،محاسبه به درسره كېږي او د خپلو عملونو مناسبه
او عادالنه سزا به گورې؟! د دې تكذيب لپاره څه دليل
لرې؟!! كوم څه ،كومه اندېښنه ،كومه وجه او كوم دليل
د دې باعث شوى چي په يوم الدين كي له الهي محاسبې
انكار وكړې؟! مگر ته په دې نه پوهېږې چي هللا تعالى
(احكم الحاكمين) دئ؟ مگر نه گورې چي (احكم الحاكمين
خداى) عمالً انسان ته د خپلو كړنو بدله او سزا وركوي؟
آيا دا د منلو ده چي په تا كي به د ښه او بد ترمنځ د
قضاوت او د حق او باطل او مظلوم او ظالم ترمنځ د
حكميت استعداد وي خو هغه هللا تعالى به په دې صفت متصف
نه وي چي تا ته ئې دا استعداد دركړى ؟!! په انسان كي
د حكميت صفت د دې نښه ده چي پيدا كوونكى به ئې حتما
ً
(احكم الحاكمين) وي.
د سورې په پيل كي د پيغمبرانو عليهم السالم د بعثت
او د وحي د مهبط په څلورو ځايونو لوړه شوې ،په شام،
فلسطين ،طورسينا او بلداالمين (مكه مكرمه) ،چي دا د
جليل القدر پيغمبرانو د بعثت ټاټوبي او د سترو سترو
الهي او ديني خوځښتونو او نهضتونو مهد او د نومياليو
او باعظمتو شخصيتونو زېږنتونونه دي ،دغه سيمي د دې
ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي كوي چي
انسان په ډېر غوره تقويم او جوړښت كي پيدا شوى ،د
پيغمبرانو لوړ لوړ شخصيتونه په دې شهادت وركوي چي په
انسان كي لوړ لوړ استعدادونه اېښودل شوي ،د وحي د
نزول په دغو څلورو سيمو كي د سترو سترو شخصيتونو
پيدايښت ښيي چي د انسان په فطرت كي ډېر لوړ
استعدادونه او اوچتي وړتياوي اېښودل شوې ،څوك چي
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توانېدلي د خپل ضمير دا استعدادونه ځالنده كړي او ترې
كار واخلي د عظمت او شرف لوړو لوړو څوكو ته رسېدلي.
دا په انسان پوري مربوطه ده چي د خپلو فطري وړتياوو
په كارولو كي كومه الر غوره كوي؟! د خپل غوره فطرت غږ
او غوښتنو ته مثبت ځواب وايي د شرف او عزت لوړو څوكو
ته د رسېدو په الر درومي او كه د رد ځواب وركوي ،د
ځوړ الر غوره كوي او د ذلت او رذالت ژورو كندو كي
پرېوځي؟!!

  







  
   
   
 -1په دې انځر او په دې زيتون باندي قسم -2 .په
طور سينين باندي قسم -6 .په دغه خوندي ښار باندي
قسم -4 .بې شكه چي انسان مو پيدا كړى دئ په ډېر
غوره جوړښت كي.
 :4-1دلته په څلورو شيانو لوړه شوې او د قسمونوپه
پاى كي ويل شوي چي :بې شكه چي انسان مو پيدا كړى دئ
تر ټولو غوره جوړښت كي.
د دغو قسمونو په اړه د مفسرينو ترمنځ د زيات اختالف
شاهد يو ،موږ د اختصار لپاره د كمزورو او ضعيفو
آراوو له راوړلو ډډه كوو ،يوازي هغه رأيه رااخلو چي
ترټولو دقيقه او د سورې له مضامينو سره مطابق او د
آيتونو ترمنځ دقيق ارتباط ئې تأييدوي .د وضاحت لپاره
الندي عرائض لرو:
پدې آيتونو كي د (طور سينين) او (بلداالمين) مفهوم
كامالً واضح او روښانه دئ او قرآن په خپله د هغوى
وضاحت كړى ،طور سينين د موسى عليه السالم مبعث دئ او
بلد االمين ،مكه مكرمه چي د اسمعيل عليه السالم او
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محمدعليه السالم مبعث دئ او په هغې كي د ابراهيم او
اسمعيل عليهما السالم په الس كعبه بنا شوې .كه د قرآن
د نورو آيتونو په رڼا كي غور وكړو نو دا خبره راته
جوتېږي چي د دغو دواړو ترمنځ يو ځانگړى شباهت او
مناسبت شته او هغه دا چي دواړه د پيغمبرانو مبعث او
د وحي مهبط دي ،په يوه كي موسى عليه السالم په
پيغمبرۍ مبعوث او د فرعون په مقابله مأمور شو او بل
ئې د ابراهيم ،اسمعيل او محمد عليهم السالم د بعثت او
دعوت غېږ ،له ځواب سره د دغو دواړو قسمونو ارتباط هم
ډېر څرگند او واضح دئ او هغه دا چي دا دواړه ځايونه
چي د نړۍ ستر ستر شخصيتونه ئې په غېږ كي پاته شوي،
ً انسان په ډېر غوره
په دې خبري شهادت وركوي چي واقعا
جوړښت كي پيدا شوى او ډېر ستر ستر استعدادونه په كي
اېښودل شوي ،د دغه اوچت او لوړ جوړښت څو څرگندي
بېلگي ئې دغه جليل القدر پيغمبران دي ،كه په انسان
كي دا اوچت استعدادونه نه وى نو د پيغمبرانو په څېر
عظيم او جليل القدر شخصيتونه به په دوى كي نه راپيدا
كېدل .مگر نه گورئ چي دغه جليل القدر پيغمبران د
عظمت او لوړوالي كوم كوم مقام ته رسېدلي ،هر يوه د
سترو انقالبونو الرښوونه كړې ،د دوى په الس ظالم
استبدادي نظامونه نسكور شوي ،د عدالت او آزادۍ ډيوه
ئې بله كړې ،د دې ډيوې په رڼا كي مظلومو او محرومو
انسانانو ته د ډاډمن او سرلوړي ژوند شرائط برابر
شوي ،په جهل وهلې ټولني كي د روڼ مشعل په څېر
ځلېدلي ،توري تيارې شپې ئې روښانه كړې ،آيا همدا
ً انسان په ډېر غوره تقويم
كافي نه ده چي ووايو :واقعا
كي پيدا شوى او په هغه كي ستر او عظيم استعدادونه
اېښودل شوي؟
خو له ځواب سره د دوو لومړنيو قسمونو په ارتباط
پوهېدل غور غواړي .په دې اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 د يوه بليغ كالم يو ستر خصوصيت دا وي چي د بېلو
بېلو برخو ترمنځ ئې تړاو ،نظم او تنسيق وي ،د دغه
اصل له مخي بايد دوه لومړي قسمونه له دوو وروستيو
سره شباهت ولري .كه دوه وروستي قسمونه خاصو ځايونو
ته اشاره كوي ،په كار دا ده چي دوه لومړي قسمونه هم
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دېته ورته ځايونو ته اشاره وكړي .خو بايد وگورو چي
په (التين) او (الزيتون) كي د دې امكان او احتمال
شته كه نه؟ ځواب دا دئ چي هو؛ په څو دليله :لومړى دا
چي د كالم له فحوى معلومېږي چي په لومړي آيت كي
(البلد) مقدر دئ ،د درېيم آيت له (و هذ البلد االمين)
همدا خبره معلومېږي ،يعني په لومړي آيت كي د انځر او
زيتون په سيمو لوړه شوې .دوهم دا چي د دې سورې د
نازلېدو په وخت كي فلسطين د اعلى زيتون په درلودو
مشهور وو او شام د اعلى انځر په درلودو ،چي چا به د
زيتون نوم واخيست نو فلسطين به ئې مخي ته راغى او چي
د انځر نوم به ئې واخيست نو شام به ئې ذهن ته راغى،
دا داسي وگڼئ لكه څوك چي په پاكستان كي د خربوزې نوم
ً ئې افغانستان ذهن ته راشي او كه په
واخلي نو فورا
ً ئې
افغانستان كي د ام يا كېلې نوم واخلي نو فورا
پاكستان سترگو ته ودرېږي ،دا ډېره عامه ده چي اكثرا
ً
ځايونه د خپلو خاصو مېوو په نامه يادېږي .عربانو
معموالً په خپلو محاوراتو كي مختلف ټاټوبي د خپلو
ځانگړو او خاصو مېوو په نامه يادول ،كه به چا د څو
ملكونو په څنگ كي د زيتون او انځر نوم اخيستو نو له
دې ئې د شام او فلسطين معنى اخيستله .درېيم دا چي
دغو دواړو ځايونو ته د قرآن په څو آيتونو كي اشاره
شوې او د طورسينين او بلد االمين په څېر د پيغمبرانو
د بعثت مبارك ټاټوبي گڼل شوي .څلورم دا چي كه د ځينو
مفسرينو د رأيي مطابق (التين) او (الزيتون) فقط مېوه
وگڼو او په خوا كي ئې (البلد) مقدر ونه بولو نو له
يوې خوا د دغو څلورو قسمونو ترمنځ شباهت او يووالى
نه شو په گوته كولى او له بلي خوا د قسمونو او ځواب
ترمنځ تړاو او ارتباط نه شو ښودلى .شام او فلسطين چي
دلته په (التين) او (الزيتون) سره ياد شوي ،له (طور
سينين) او (البلد االمين) سره له دې پلوه شباهت لري
چي هلته د سليمان ،داؤد ،عيسى او ابراهيم عليهم
السالم په څېر پيغمبران مبعوث شوي .او په دې سره د
ټولو قسمونو ژور او دقيق ارتباط په خپلو كي او له
ځواب سره څرگندېږي .يعني هغه باعظمت او ستر ستر
شخصيتونه چي په دغو څلورو سيمو شام ،فلسطين ،طور
سينين او البلد االمين كي راوالړ شوي ،تلپاته حماسې ئې
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جوړي كړې او د ډېر لوړ او اوچت انساني شخصيت بېلگي
ئې وړاندي كړې ،په دې شهادت وركوي چي هللا تعالى په
انسان كي څومره لوړ استعدادونه اېښي او په څومره
غوره او احسن تقويم او جوړښت كي ئې پيدا كړى!!
څوك چي التين او الزيتون يوازي د مېوو په معنى
نيسي او د قسمونو او ځواب تر منځ ئې د ارتباط په اړه
وايي :لكه څنگه چي په مېوو كي انځر او زيتون ډېري ښې
مېوې دي همداراز انسان هم په ډېر غوره جوړښت كي پيدا
شوى!! د دوى په ځواب كي وايو :دا به څنگه ثابتوئ چي
دا دواړه مېوې تر نورو غوره دي ،كه تر نورو ښې وى نو
په قرآن كي به د خرما او انگورو په ځاى دوى د جنت د
مېوو په سر كي يادي شوې وې!! د مېوو د ښه والي ئې د
انسان له غوره پيدايښت سره څه؟ له طورسينين او
بلداالمين سره به ئې تړاو او همغږي څنگه ثابتوو؟ د
قسم معنى خو دا ده چي قسم كوونكى مقسم به د خپلي
ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي كوي ،كه
په هللا تعالى قسم كوي او وايي :وهللا چي رښتيا وايم ،د ده
د دې قسم معنى دا ده چي هللا تعالى شاهد دئ چي زه رښتيا
وايم ،نو دلته په انځر او زيتون باندي د قسم معنى دا
ده چي دا دواړه شاهد دي چي انسان په ډېر غوره جوړښت
او تقويم كي پيدا شوى ،كه له دې دواړو دوى ته منسوب
سيمي؛ شام او فلسطين ونيولى شي ،دا دواړه سيمي يقينا
ً
په دې شهادت وركوي چي انسان په ډېر غوره جوړښت او
تقويم كي پيدا شوى ،دا ځكه چي په دغو سيمو كي ستر
ستر پيغمبران عليهم السالم تېر شوي او دوى د غوره
انسان او د ده د اوچت او لوړ جوړښت څرگندي بېلگي دي،
خو په هغه بل تعبير سره خو له دغو آيتونو بې ربطه
جملې جوړېږي.
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 -1بيا مو رد كړ دى تر ټولو ټيټو ټيټ ته -3 .مگر
هغه چي ايمان ئې وي راوړى او كړي ئې وي سم سم
عملونه ،نو وي به تلپاته بدله دوى ته -3 .نو څه
شي له دې وروسته د دين درواغ گڼلو ته ته اړ كړې؟
 -8مگر نه دئ خداى ،احكم الحاكمين؟
 :3-1خو همدغه انسان ،له همدې لوړ او ښايسته جوړښت
سره او له ټولو هغو لوړو لوړو او غوره استعدادونو
سره چي د ده په فطرت كي اېښودل شوي ،د ايمان له سمي
الري د كږېدو او انحراف په نتيجه كي او د كفر د الري
په غوره كولو سره ،د دنائت ،رذالت ،جهل او وحشت داسي
ژوري كندي ته پرېوځي چي تر هر ټيټ ټيټ شي ،تر هر
څيرونكي حيوان ډېر څيرونكى ،بې رحمه او وحشي شي ،نه
ئې په ظلم كي سيال پيدا كېږي او نه په جهل ،بې رحمۍ
او قساوت كي ،او عمالً گورو چي له دې سقوط او هبوط هغه
كسان ژغورل شوي چي د ايمان او صالح عمل الر ئې غوره
كړې او په دې الر كي ئې د خپلو نېكو عملونو تلپاته او
نه شلېدونكې غوره او نېكه بدله ترالسه كړې ،عزت او
سرلوړۍ ته رسېدلي .د يوه وېروونكى او (مدهش سقوط) او
د بل (عزت او لوړ تگ) ښيي چي دلته زموږ په نړۍ كي د
مكافات او مجازات لړۍ شته ،صالح هم د خپلو نېكو
عملونو بدله تر السه كوي او طالح هم د خپلو بدو كړنو
سزا گوري ،يو ئې فالح ،بريا او نجات مومي او بل ئې د
ذلت او سپكاوي او نامرادۍ په ژوري كندي كي پرېوځي،
هره شېبه عملونو ته د مناسبي سزا وركولو شاهد يو.
 :8-3نو د عملونو د مكافات او مجازات د عملي بېلگو
له مسلسل ليدو سره سره ،څنگه او په كوم دليل له (يوم
الدين) انكاركوې؟! او ولي له انسان سره حساب و كتاب
او محاسبه دروغ گڼې؟ مگر ستا رب (احكم الحاكمين) نه
دئ؟ مگر ودي نه ليدل چي په دغو څلورو سيمو كي ،د
پيغمبرانو د بعثت سيمو كي ،د حق او باطل ترمنځ د
پرله پسې نښتو په دغو څلورو ميدانونو كي ،په وار وار
د احكم الحاكمين رب پرېكړي ،د حق د بريا او د باطل د
ماتي په بڼه كي تكرار شوې؟!! حق پالونكي غالب شوي او
باطل پالونكي مغلوب شوي؟! كه څه هم د نزاع او نښتو په
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سر كي حق پالونكي ډېر كمزوري او ضعيف او د باطل سنگر
ډېر مضبوط او مجهز برېښېدو او هيچا ئې د ماتي او
زوال تصور نه شو كولى!! كه دلته او په دنيا كي د
مكافات او مجازات لړۍ نه وى نو مسلط ،مجهز او په
ظاهر كي ډېر مضبوط او ځواكمن ستمگران بايد تل برالسي
او غالب او پر ټولني د تل لپاره مسلط پاته كېدى او
مستضعفين به هيڅكله د دوى له منگولو نه شوى وتلى او
په دې نابرابري نزاع او جگړي كي به ئې هيڅكله بريا
نه په برخه كېده!! او دا مجهز ځواكونه به هيڅكله د
دوى په السونو نه رانسكورېدل او د زمكي خالفت به ئې نه
په برخه كېدو ،د ستمگرانو مؤاخذه او د شر او فساد پر
ځواكونو د الهي عذاب راپرېوتل دا ښيي چي هللا تعالى د
دې عالم (حَكم او حاكم) دئ او د احكم الحاكمين رب
پرېكړي په كي نافذي او حاكمي دي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

العلق
د سورې معرفي
د دې سورې نوم العلق (ځوړند شوي) دئ ،چي له دوهم
آيت اخيستل شوى 12 ،آيتونه لري ،دوه لومړي آيتونه ئې
د خلق او علق په هموزنو صيغو او ورپسې درې آيتونه د
اكرم ،قلم او يعلم په صيغو او له شپږم تر څوارلسم ئې
تقوى ته ورته هموزنو صيغو او له هغه وروسته څلور
آيتونه ئې ناصية ته ورته صيغو باندي پاى ته رسېدلي
او آخري آيت ئې د اقترب په صيغه داسي ختم شوى چي د
سورې خوندور غږ او ښايسته مد و جذر په ډېر ښكلي او
موزون توگه تكميل كړي .د اكثرو مفسرينو په اتفاق د
دې سورې لومړي پنځه آيتونه هغه لومړني نازل شوي
آيتونه دي چي د حرا په غار كي پر پيغمبر عليه السالم
نازل شول او په همدې سره د وحي د راتلو لړۍ پيل شوې.
دوهمه برخه ئې هغه وخت نازله شوې چي پيغمبرعليه
السالم په علني او څرگنده توگه د كعبې خوا كي په
لمانځه ودرېدو او د قريشو سردارانو د ده دا كار له
خپل دين او مذهب څرگند بغاوت وگاڼو او د جدي عكس
العمل پرېكړه ئې وكړه ،د ابوجهل جاهالنه حميت د دې
صحنې په ليدو سره چي رسول هللا ﹽ د كعبې خوا ته په
لمانځه والړ دئ ،د قريشو د مذهبي آدابو خالف په نوې
طريقه او بڼه عبادت كوي( ،جاهالنه حميت ئې) وپارېدو،
نه د دې لپاره چي په خپل مذهب غيرت وكړي بلكي دا ئې
د خپلي واكمنۍ او سلطې په ضد بغاوت گاڼو ،دا ئې د
هغه څه خالف بالو چي ده ته ئې اقتدار وركړى وو .له
گواښه په ډك غږ ئې پيغمبر عليه السالم ته وويل :نه
غواړم چي بيا دي په دې حالت كي وگورم ،خو پيغمبر
عليه السالم ورته اعتناء ونكړه ،عبد هللا بن عباس رضي هللا
عنهما روايت كوي چي يو ځلي پيغمبر عليه السالم په
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مقام ابراهيم كي په لمانځه والړ وو ،ابو جهل ئې خوا
ته تېرېدو ،ودرېد او پيغمبر عليه السالم ته ئې وويل:
آيا ته مي له داسي كار نه وې منع كړى؟ په توندو
الفاظو ئې هغه وگواښو ،پيغمبر عليه السالم په پرېكنده
الفاظو ځواب وركړ ،ابو جهل ورته وويل :ته په چا
نازېږې ،له چا مي وېروې ،په خداى قسم چي د دې ځاى
اكثر اوسېدونكي له ما سره دي او زما پلويان تر هر چا
زيات دي!! (احمد ،ترمذي او النسائي روايت كړى )
ً اذا صلى) د سورې
له نهم آيت (ارءيت الذى ينهى عبدا
تر پايه پوري دغه جريان بيانېږي.
د سورې په لومړيو آيتونو كي چي د وحي د پيل لومړي
آيتونه دي ،د (قرائت)( ،قلم) او (علم) يادونه ښيي چي
د اسالم له نظره ليك ،لوست او علم څومره اهميت لري او
په الهي وحي كي ئې مقام او منزلت څومره لوړ او مهم
دئ!!
د سورې دوهمه برخه ښيي چي پيغمبر عليه السالم د دغي
برخي د نزول په وخت كي خپل دعوت علني كړى او د لومړي
ځل لپاره د كعبې خوا ته په لمانځه ودرېدلى .او له دې
وروسته ئې د ټولني له حاكم نظام سره څرگنده او علني
مبارزه پيل شوې.

  












  






    
 -1ولوله په نوم د خپل رب ،هغه چي پيدا ئې كړ-2 .
انسان ئې له ځوړندو پيدا كړ -6 .ولوله چي رب دي
ډېر كريم دئ -4 .آ چي په قلم ئې پوهه وركړه-1 .
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انسان ته ئې ورزده كړل څه چي نه پرې پوهېدو.
 -1په لومړي آيت كي څو مهمي خبري زموږ پام ځان ته
جلبوي:
الف :د هللا تعالى له لوري وحي د اقرأ (ولوله) په امر
پيل شوې او دا ښيي چي د اسالم له نظره د (لوست) مقام
او منزلت څومره لوړ دئ او څومره اهميت لري ،دا د هللا
تعالى لومړى امر دئ ،په دغه امر سره ئې د وحي لېږل
پيل كړي.
ب :لوستل د خپل رب په نامه او د هغه په مرسته پيل
كړه ،هغه رب چي هر څه ئې پيدا كړي ،ته او دا هر څه
يوازي يو رب لرئ ،چي هم ستا رب دئ او هم د نورو ټولو
مخلوقاتو رب.
ج :د (اقرأ) له امر معلومېږي چي د وحي فرشتې بايد
دا لومړۍ وحي په ليكلې بڼي كي د پيغمبر عليه السالم
مخي ته اېښې وي .په دې اړه الندي روايت پوره وضاحت
كوي:
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عروة بن زبير رضي ع عنه له عائشې رضي ع عنها روايت
كوي چي پيغمبر ع يه السالم ته تر وحي د مخه رښتينو او
لادقو خوبونو مخه كړه ،هيڅ خوب به ئې نه ليد مگر دا
چي د سباوون د رڼا په څېر به روښانه خت و ،بيا
يوازيتوب ته متمايل شو ،څو شپې ورځي به ئې د حرا په
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غار كي په عبادت تېرولې ،څه خوراك څښاك به ئې له ځان
سره واخيست ،غره ته به وَلړ ،څه وخت به ئې ه ته يوازي
تېر كړ ،بيا به د خديجې رضي ع عنها خوا ته راغى،
ورته توښه به ئې له ځان سره واخيسته او غره ته به
وَلړ ،په همدغو شپو ورځو كي ناڅاپي يوه فرشته ورته
راغ ه او ورته وئې ويل :ولوله! رسول ع ﹽ فرمايي چي
ما ورته وويل :زه لوستونكى نه ي  ،فرشتې په غېږ كي
دومره ك ك ونيول چي حول ه مي سر ته ورسېده ،نو پرې
ئې ښودم او راته وئې ويل :ولوله! ما ورته وويل زه په
لوست و نه پوهېږم ،هغې بيا په غېږ كي ټينگ كړم،
دومره چي طاقت مي س ب شو ،نو پرې ئې ښودم او راته
وئې ويل ولوله! ما بيا ورته وويل زه لوستونكى نه ي ،
هغې بيا ټينگ ونيول  ،هومره چي بې طاقته شوم ،نو پرې
ئې ښودم او راته وئې ويل :ولوله په نوم د خپل رب،
هغه چي پيدا ئې كړ .انسان ئې له ځوړندو پيدا كړ،
ئې ښودنه
ولوله چي رب دي ډېر كري دئ ،هغه چي په ق
وكړه ،انسان ته ئې هغه څه ورزده كړل چي نه پرې
پوهېدو.
ً كومه ليكنه
د دې حديث له الفاظو معلومېږي چي حتما
د پيغمبر عليه السالم په مخي كي نيول شوې او ترې
غوښتل شوي چي وئې لولي ،كه داسي نه وى نو رسول هللا ﹽ
به نه ورته ويل چي زه لوستونكى نه يم ،د دې په ځاى
به ئې ورته ويل چي څه ووايم؟
 -2په دې اړه چي (انسان له ځوړندو پيدا شوى) څو خبري
د توجه وړ دي:
الف :علق د علقة جمع ده ،اصلي معنى ئې ځوړند ده او
دلته له دې كبله د جمع په صيغه راغلې چي له انسان
مراد ټول انسانان دي ،يعني ټول انسانان ئې له ځوړندو
شيانو پيدا كړي.
ب :قرآن د ټولو ژوو پيدايښت له اوبو او د انسان د
پيدايښت لومړۍ ماده خاوره او د جوړښت پيل ئې له نطفې
گڼي ،بايد وگورو چي ولي په دې آيت كي د انسان د
پيدايښت پيل له (علقه) ښودل شوى؟ دوه توجيه مومو:
 -1ادبي تركيب د دې تقاضا كوي چي د مخكني آيت په پاى
كي د (خلق) صيغې ته ورته صيغه د دې آيت په پاى كي
راغلې وى ،تر څو د دواړو فواصل او وزن يو شانته شوى

314
العلق
د قرآن پلوشې

وى.
 -2دلته د انسان د پيدايښت دوه ډېر متفاوت حالتونه
(كامل انسان) او (يو ځوړند توكى) يو د بل څنگ كي
اېښودل شوي ،ترڅو په دې سره خپل مخاطب ته ووايي :لكه
څنگه چي هللا تعالى انسان له يوه ځوړند توكي پيدا كړي،
وده وركړي او بشپړ انسان ترې جوړ كړي ،همداسي په
(وحي)( ،قرائت) او (تعليم بالقلم) سره انسان د پوهي
او علم داسي پوړي ته رسوي چي په ډېرو اسرارو پوه شي،
په هغه څه چي تر دې وړاندي او له دې الري پرته نه شو
پرې پوهېدى.
ج :انسان ډېر وروسته او په تېري پېړۍ كي په دې پوه
شو چي د مور په رحم كي او د انسان د جوړښت په پيل كي
د ماشوم لومړۍ جوړه شوې نطفه د رحم په جدار پوري
راځوړنده وي چي وروسته بيا د ژوول شوې غوښي ټوټې ته
ورته بڼه غوره كړي .دا آيت هم د قرآن يو داسي علمي
اعجاز زموږ مخي ته ږدي چي ساينس د ډېرو پرمختللو
وسائلو په مرسته څوارلس پېړۍ وروسته پرې پوه شو.
 :4-6ولوله چي ستا رب ډېر كريم دئ ،دا د هللا تعالى د
كرم او پېرزويني څرگنده نښه ده چي انسان د يوه
(ځوړند توكي) له حالت هغه ځاى ته رسوي چي (كامل
انسان) ترې جوړ شي ،ليك او لوست ورښيي ،انسان
يوازينى مخلوق دئ چي كولى شي د (لوستلو) له الري د بل
په خبره پوه شي او د (ليكلو) له الري خپل معلومات
خوندي كړي او خپل پيغام نورو ته ورسوي او په دې سره
د خپل سلف له قيمتي تجاربو گټه واخلي ،د معلوماتو د
ضائع كېدو مخه ونيسي او راتلونكي نسل ته ئې انتقال
كړي ،له انسان پرته دا وړتيا او امتياز په هيڅ ذيروح
كي نه گورو ،هللا تعالى په انسان كي دا استعداد او
وړتيا اېښې ده چي له (قلم) د تعليم او تعلم وسيله
جوړه كړي ،له دې اړخه ئې انسان ته پر ټولو نورو
مخلوقاتو فضيلت وركړى .له دې مبارك آيت څو اساسي
مطالب استنباطولى شو:
الف :په (قرائت)( ،علم) او (قلم) سره هم انسان ته
پر نورو مخلوقاتو فضيلت وركړى شوى او هم په خپله د
انسانانو تر منځ يوه ته پر بل فضيلت.
ب( :قلم) د زده كړي او پوهي ډېره اغېزمنه وسيله
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ده ،په دې سره انسان د دې مجال ترالسه كوي چي په ډېرو
هغو حقائقو پوه شي چي له بلي الري پرې پوهېدل ورته
ممكن نه وو
ج :لكه څنگه چي دلته د (علم بالقلم) الفاظ په دې
معنى دي چي انسان ته له قلم د استفادې استعداد وركړى
شوى ،هللا تعالى د هغه په فطرت كي دا ملكه اېښې چي قلم
جوړ كړي ،خپل ما فى الضمير وليكي او نورو ته ئې
انتقال كړي او له دې د زده كړي او تعليم او تعلم
وسيله جوړه كړي ،همدا راز په نورو آيتونو كي دې ته
ورته راغلي الفاظ لكه (علمه البيان) او (علم آدم
االسماء كلها) هم هغو استعدادونو ته اشاره كوي چي
انسان ته وركړى شوي ،انسان ته د (بيان) ملكه وركړى
شوې ،كولى شي خپل (مافىالضمير) اظهار كړي او له
كلماتو او الفاظو په استفادې سره خپل قصد ،هدف ،نظر
او پيغام تشريح او توضيح كړي ،هغه ته د هر څه د
پېژندو او په هر څه د يوه مناسب نوم اېښودو استعداد
وركړى شوى ،هغه كولى شي خپله پوهه د نومونو په قالب
كي ترتيب ،تنظيم او حفظ كړي او نورو ته ئې انتقال
كړي .دا د انسان يوه ځانگړتيا ده ،دا صفت په نورو
مخلوقاتو كي نشته ،په دې سره هللا تعالى انسان ته پر
ټولو مخلوقاتو فضيلت او شرف وركړى .هغه محترم مفسرين
چي د (علم آدم االسماء كلها) آيه په بلي بڼي تفسيروي
او وايي چي اسماء توقيفي دي ،د هللا له لوري وضع شوي او
آدم عليه السالم ته ښودل شوي ،سخته اشتباه ئې كړې،
تفسير ئې هم تفسير بالرأى دئ نه تفسير قرآن بالقرآن
او هم د واقع خالف ،عمالً گورو چي ټول نومونه انسان په
خپله وضع كوي ،د هر نوي توكي لپاره نوى نوم غوره
كوي ،كه د دوى دا تعبير ومنلى شي د (علم بالقلم) او
(علمه البيان) آيتونه به د دوى د اسلوب له مخي څنگه
تفسيروو؟ كه خبره داسي وى لكه دوى چي وايي ،نو بايد
د ټولو شيانو نومونه ،په ټولو ژبو كي سره ورته وى،
خو عمالً گورو چي خبره د دې عكس ده.
سره له دې چي قرآن (قلم)( ،ليك) او (لوست) ته
دومره اهميت وركړى او سره له دې چي پيغمبر عليه
السالم ته د وحي په پيل كي لومړۍ الرښوونه د قرائت او
قلم په اړه ده او ورته ويل شوي چي قلم د تعليم او
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تعلم ستره وسيله ده ،خو متأسفانه زموږ په زړو ديني
مدرسو كي (قلم) هېر شوى ،له دغو مدرسو چي څوك
فارغېږي په ليكلو نه پوهېږي!!
 :1له دې مبارك آيت څو مطالب ترالسه كولى شو:
الف :د انسان پر مخ چي د معرفت هره دروازه
پرانيستل كېږي او په هري نوې خبري چي د پوهېدو توفيق
ترالسه كوي ،د ده هر( كشف) او په هر سر او راز پوهېدل
ئې په حقيقت كي د هللا تعالى يوه پېرزوينه ده ،دا
دروازه د ده له لوري ورته پرانيستل كېږي ،په دغو
حقائقو د پوهېدو توفيق دى وركوي او د دغو اسرارو د
كشف توان دى وركوي ،لكه څنگه چي قرآن دا مطلب په بل
ځاى كي په دې الفاظو بيانوي:
ِشئٍ
اء :او دوى د ده له
ش
ا
ِم
ب
ِ إ
ِه
ْم
ِل
ْ ع
ِن
ء م
َ ب
يحِيطُون
و
ََال ُ
َِّال َ َ َ
علم يوازي په دومره څه احاطه كولى شي چي دى ئې
وغواړي.
هر چا ته علم او پوهه دى وركوي ،سترگي ،زړه،
غوږونه ،دماغ او اعصاب ئې د ده په اراده ورته كار
كوي ،الر ورته ښيي او د ښه او بد ،مفيد او مضر په
پېژندلو كي ئې مرسته كوي ،په هر څه چي انسان علما
ً
احاطه كوي او په كوم څه د پوهېدو توفيق ترالسه كوي نو
دا ټول د هللا په خوښه او اذن او په همغه حد كي وي چي
هللا ئې وغواړي.
ب :د دې عالم يوه برخه داسي ده چي انسان ئې له وحي
پرته له بلي هيڅ الري نه شي پېژندى ،هللا تعالى د وحي په
لېږلو سره انسان ته په هغه څه د پوهېدو امكان هم
ميسر كړ چي له دې پرته درك كول او پېژندل ئې ورته
ممكن نه وو.
ج :په اصل كي انسان (بې علمه) دئ ،په تدريج سره
زده كړه كوي او علم ترالسه كوي .د انسان د پوهي او
علم تفاوت د نورو ژوو له شعور او پوهي سره په دې كي
دئ چي نور ژوي ثابت او محدود علم لري ،له مخكي د دوى
په خټه او دماغ كي اېښودل شوى ،په فطري او الهامي
توگه ورته تفهيم شوې چي څنگه ژوند وكړي ،كوم كوم
كارونه وكړي ،څه وخوري او د څه له خوراكه ډډه وكړي،
څنگه مفيد او مضر سره بېل كړي ،خو انسان كولى شي چي
تر هغه څه زيات هم زده كړي چي په فطري او الهامي
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توگه ورښودل شوي او په ضمير كي ئې اېښودل شوي .دى
كولى شي زده كړه وكړي ،د خپلي پوهي سطح لوړه كړي،
اسرار كشف كړي او پټ حقائق ځان ته معلوم كړي ،په
(لوستلو)( ،ليكلو) او له (قلم) په استفادې سره د
خپلي حافظې ظرفيت لوړ او پراخ كړي او په هغه څه هم
پوه شي چي نور پرې پوهېدلي او دى ترې غافل وو او له
پېژندو ئې عاجز .كه انسان ته له (قلم) د استفادې
استعداد نه وى وركړى شوى او په ليك او لوست نه
پوهېدى نو د هر چا علم او پوهه به له ده سره پاته
كېده ،نه به په دې توانېدو چي د نورو له پوهي او
تجربو گټه واخلي او نه به ئې خپل تجارب او علم نورو
ته انتقالولى شو.








   
  
ً طغيان
 -3نه ،داسي نه ده ،بې شكه چي انسان حتما
كړي -3 .كه ئې ځان بې نيازه وليد -8 .بې شكه چي
ورتگ دئ ستا د رب په لوري.
ً د خپل اكرم رب د دغو
 -3داسي نه ده چي هر انسان حتما
ټولو سترو سترو نعمتونو قدر كوي ،د هغو پېرزوينو هم
چي د ده مهربان او منعم رب د انسان په شا وخوا كي
خواره بې شمېره مخلوقات د ده لپاره او د ده په خدمت
كي پيدا كړي او د (علقه) په څېر له وړوكي توكي ئې دى
په خپله راپيدا كړ ،وده ئې وركړه كمال ته ئې ورساوو،
ليك او لوست او له قلم استفاده ئې وروښوده ،خپل
خاطرات ليكلى شي او خپله پوهه او تجارب تر نورو
انتقالولى شي ،د دې په ځاى چي د غو پېرزوينو قدر
وكړي ،د هللا تعالى د عناياتو ممنون او مرهون وي ،برعكس
هغه داسي (ناسپاس) ،كفور او كم ظرف دئ چي د نعمتونو
وفرت او كثرت په ده كي د امتنان د احساس په ځاى د
عصيان او طغيان اراده او عزم راپاروي ،سركښي ته ئې
هڅوي ،چي كله ځان ورته مستغني او بې نياز معلوم شي،
سركښي او طغيان كوي ،تكبر او لويي كوي او هغه وخت له
طغيان او عصيان لوېږي او له كبر او لويي الس اخلي چي

318
العلق
د قرآن پلوشې

د استغناء او بې نيازۍ په ځاى د احتياج او نيازمندۍ
احساس په كي راپيدا شي او ځان محتاج وگوري او دا
احساس يوازي هغه وخت په انسان كي راپيدا كېدى شي چي
هم خپل رب ښه وپېژني او هم خپل مقام او منزلت او هم
د هللا تعالى په وړاندي خپله اړتيا او احتياج ،د خپل
حيثيت او مقام ښه پېژندا او د هللا تعالى پېرزوينو ته د
احتياج او اړتيا ژور احساس ،انسان دې ته هڅوي چي د هللا
تعالى په وړاندي د عجز سر ټيټ كړي ،د دعاء السونه
اوچت كړي او عبادت ته ئې مخه كړي ،خو د بې نيازۍ او
استغناء كاذب احساس او په خپلو شته وو اتكاء او
اتكال او په خپلو شتمنيو اعتماد ئې طغيان او عصيان
ته هڅوي ،قرآن كريم د انسان دغه د ضعف نقطه څومره
ښكلې انځور كړې هلته چي فرمايي:
    




    
    
    







   











لقمان62 -61 :
آيا نه گورې چي دا بېړۍ د هللا په فضل سره په بحرونو كي
ً چي په دې كي
خوځي ،تر څو خپل آيتونه دروښيي ،يقينا
هر صابر او شكر كوونكي ته ډېري نښي دي او چي كله ئې
څپې د سيوري په څېر راگير كړي ،نو هللا ته په داسي حال
كي دعاء كوي چي خپل دين ئې ورته خالص كړى وي ،خو چي
كله ئې د وچي لوري ته وژغوري نو يوازي ځيني ئې منځ
الري شي (او نور ئې بېرته ظلم او تېري ته مخه كړي) او
زموږ له آيتونو انكار نه كوي مگر هر عهد ماتوونكى او
ناسپاس انسان.
گورئ چي د عجول ،ناسپاس او بې عهد انسان وضع څنگه
وي ،د ستونزو او كړاوونو په وخت كي هللا تعالى ته پناه
وړي ،هغه ته دعاء كوي ،مرسته غواړي ،د اخالص او
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 خو څو شېبې وروسته او كله،مخلصانه بندگۍ ژمنه كوي
 له خطرونو،چي د مصيبتونو او كړاوونو څپې تېري شي
 بيا نو خپلي ټولي ژمني، ساحل ته ورسېږي،وژغورل شي
 د هللا تعالى د پېرزوينو ناشكري كوي!! د هر،هېري كړي
.ناسپاس او بدعهد انسان حال او كار داسي وي
:په بل ځاى كي فرمايي
   




     
     
   








    




   
   













   




    







    











23 -21 :يونس

او كله چي خلكو ته له هغه وروسته چي كړاو وررسېدلى د
كومي پېرزويني (خوند) وروڅكو (گورې به چي) ناڅاپه به
: ووايه،ئې زموږ په آيتونو كي د پټ تدبير (اراده) وي
ً چي
 يقينا.هللا په پټ تدبير كي تر ټولو ډېر چابك دئ
 هللا هغه ذات دئ.زموږ استازي ستاسو پټ تدبيرونه ليكي
 تردې چي تاسي په،چي تاسي په وچه او اوبو كي بيايي
بېړۍكي وئ او بېړۍ له سورو سره يوځاى له ماليم او
 خو،خوندور نسيم سره وخوځي او پدې سره خوشحال شي
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ناڅاپه تېز باد او طوفان ورباندي راشي او له هر لوري
څپې ورباندي راتاو شي او گمان وكړي چي محاصره شول،
(پدې وخت كي) هللا ته پداسي حال كي دعاء كوي (او مرسته
ترې غواړي) چي په خپل ديانت كي ورته مخلص شوي وي او
ً به شكر كوونكي
وايي :كه دي لدې وژغورلو نو حتما
بندگان وو ،خو كله چي نجات وركړو بيا د خپل تعهد خالف
په ناحقه په زمكي كي سركښي او بغاوت كوي .اې خلكو!
په يقين سره چي ستاسي سركښي او بغاوت ستاسي په ضرر
ده (دا دركړى شوى فرصت) د دنيوى ژوند يوه متاع ده،
بيا مو زمونږ لوري ته راتگ دئ او په هغه څه به مو
خبر كړو چي تاسو كول.
همدا راز فرمايي:




   






















يونس12 :
او كله چي انسان ته څه تكليف ورسېږي ،نو په داسي حال
كي موږ مرستي ته بلي چي په اړخ به پرېوتى وي ،يا به
ناست وى ،يا به والړ وي ،خو كله چي ده ته هغه رسېدلى
مصيبت لري كړو بيا به داسي درومي لكه چي موږ ئې له
هغه تكليف خالصون ته نه وو وربللي ،مسرفينو ته خپل
عملونه داسي ښاېسته او مزين كړى شوي.
د االسراء د سورې په  32 -33آيتونو كي راغلي:
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اَلسراء73-74 :
او كله چي په بحر كي كوم ربړ درورسېږي؛ له ده (هللا)
پرته ټول هغه ورك شي چي (مرستي ته ئې) دربلئ ،خو چي
كله مو وچي ته وژغوري نو اعراض او ډډه كوئ او انسان
ډېر ناسپاس دئ ،آيا له دې خوندي شوي يئ چي د وچي په
ژۍ كي مو ښخ كړي او يا تونده سيلۍ درباندي راولېږي،
بيا هيڅ وكيل درته ونه مومئ او آيا له دې خوندي شوي
يئ چي يو ځل بيا مو بېرته وروگرځوي او ستاسو د كفر
او ناسپاسۍ له كبله د باد تونده سيلۍ درباندي
راولېږي او غرق مو كړي او بيا د دغي سزا په وجه پر
مونږ كوم نيوونكى ونه مومئ.
په دغو ټولو آيتونو كي دا حقيقت ستاسو مخي ته راځي
چي انسان هغه وخت هللا تعالى ته مخه كړي ،دعاء ورته كوي
او عبادت ته ئې چمتو كېږي چي د احتياج او اړتيا
احساس وكړي ،د (عبادت) اراده ئې د (احتياج له احساس)
راوالړېږي ،خو چي د استغناء او بې نيازۍ احساس وكړي
نو له هللا تعالى مخ واړوي ،د عصيان او طغيان الر غوره
كړي ،په دې ترتيب گورئ چي د هللا په اړه د انسان معرفت
او د ده د ربوبيت په اړه د ده علم او پوهه په انسان
كي د احتياج احساس راوالړوي ،د ده دعاء له هغه
(معرفت) خړوبه كېږي چي د رب العالمين په اړه ئې لري.
 -8د دې مبارك آيت لپاره دوه د پام وړ تفسيرونه
مومو:
الف :اې ناشكره ،عجول او كم ظرف انسانه! بيا
گرځېدنه دي د هللا په لوري ده ،د دنيا دا څو ورځنۍ غناء
او شتمني دي مغرور نه كړي او ستا د طغيان سبب دي نه
شي ،مرگ درته په كمين كي دئ ،تر خوا به ئې تېرېږې،
په دام كي به ئې لوېږې ،ستا طغيان او سركښي به پاى
ته ورسوي او د هللا تعالى په لوري به دي بوځي.
ب :ستا هر څه په اصل كي د هللا تعالى دي ،ته چي څه په
واك كي لري ،ټول الهي امانتونه دي ،اصلي مالك ئې هللا
دئ ،ستا ثروت او شتمني ،ستا توان او طاقت ،ستا
وړتياوي او استعدادونه ،ستا هنر او كمال ،ستا جاه او
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جالل ،وجاهت او اعتبار ټول الهي عطايا دي ،اصلي
(مرجع) ئې هللا تعالى دئ ،هغه به د دې په اړه وروستۍ
فيصله كوي او په پاى كي به دا ټول په ميراث پرېږدې
او ايكي يوازي به د ده په لوري درومې.
پدې دواړو تعبيرونو كي دوهم ئې زيات دقيق او د آيت
له سياق او سباق سره متناسب دئ.

   












  

















  
   
  




  
 -2آيا ودي ليد هغه چي مخنيوى كړي؟  -11د بنده چي
كله لمونځ كړي -11 .آيا ودي ليد كه دى په هدايت
وي -12 .او گمارنه په تقوى كړي -16 .آيا ودي ليد،
كه دى تكذيب كړي او دى شا اړوي -14 .آيا نه
پوهېږي چي هللا خو ويني؟  -11نه ،داسي نه ده ،كه دى
ً به ئې راكښ كړو د تندي له وېښتو.
منع نه شو ،حتما
 -13له درواغجن او خطاكار تندي -13 .نو راودي بلي
ً وبلو
دى د خپل مجلس ملگري -18 .او مونږ به حتما
څارن پلي ځواكونه -12 .نه ،داسي نه ده ،اطاعت ئې
مه كړه ،سجده وكړه او ځان نږدې كړه.
 :11-2آيا هغه څوك دي ليدلى چي د يوه لمونځ كوونكي
بنده مخنيوى كوي ،د (هللا بنده) د (هللا له عبادت) منع
كوي ،خپل زور ځواك د هللا تعالى له عبادت د مخنيوي په
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الر كي كاروي ،له هغه چا سره ئې دښمنۍ ته مال تړلې چي
د هللا تعالى عبادت كوي ،دښمني ئې له هغه چا سره نه ده
چي د ده په خالف ئې د جنگ جبهه پرانيستې ،وسلې ته ئې
الس اوږد كړى او د ده په ضد ئې جگړي ته تيارى نيولى،
بلكي له هغه چا سره دښمني كوي او جگړي ته ئې درومي
چي نه ئې له ده سره كوم بد كړي او نه كومه گناه ،له
دې پرته بله گناه نه لري چي په خپل لمانځه سره د خپل
رب عبادت كوي .څومره ستر ظلم ،څومره ستره ،قبيح او
شنيع جفا!؟
 -12-11له لمانځه ممانعت او د هللا له عبادت د يوه عابد
مخي ته خنډ كېدل ،هغه وخت ال ډېر قبيح او شنيع حالت
او بڼه غوره كړي چي لمونځ كوونكى يو هدايت شوى انسان
وي او تقوى او پاك لمنۍ ته بلنه وركوي .د قرآن له
نظره دا هم شنيع او مردود عمل دئ چي څوك د هغه چا
مخي ته خنډ شي او د ده په خالف زور زياتى وكړي چي د
(خپل خداى) عبادت هغسي كوي چي د ده خپل زړه ئې
غواړي ،خو كه دا (عابد) بنده په حقيقت پوه او هدايت
شوى وي او په ډېره غوره او صحيح طريقه د حقيقي معبود
عبادت كوي او نور تقوى ،پاك لمنۍ ،له ظلم ،فساد او
فجور پرهېز ته رابلي ،په دې صورت كي له ده سره
مخالفت او له داسي عبادت ئې مخنيوى ،ډېر قبيح او
شنيع ظلم دئ!! او كه دا منع كوونكى له حقائقو انكار
كوي ،دروغ وايي او په حق او حقيقت له پوهي وروسته
ً ترې مخ اړوي او داسي هم نه وي چي يوازي د (جهل)
قصدا
او ړوند ،احمقانه (تعصب) له كبله ئې دې مخالفت ته مال
تړلې وي ،نو په دې صورت كي تر ټولو د قبيح او شنيع
ظلم او جرم مرتكب شوى .قرآن د دې ستر ظالم په اړه
فرمايي:
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ودي ليد ،كه دى تكذيب كوي او دى شا اړوي .آيا نه
پوهېږي چي ع خو (ئې) ويني؟
مگر دا د لمانځه او عبادت مانع او د لمونځ كوونكي
عابد بنده په وړاندي خنډ ،دروغجن او له حق او حقيقت
مخ اړوونكى ،څنگه دا جرأت كوي او څنگه ئې دغه شنيع
ظلم ته مال تړلې ،آيا گمان كوي چي هللا تعالى ئې نه
ويني؟! آيا په هللا تعالى نه ايمان بې باكه كړى او ده
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ته ئې د دې شنيع او قبيح ظلم جرأت وركړى؟ د دې
مباركو آيتونو لمن ډېره پراخه او نطاق ئې ډېر وسيع
دئ او يوازي د پيغمبر عليه السالم په خالف د ابو جهل
په هغه سپك چلن پوري محدود نه دئ ،بلكي ټولو هغو
كسانو ته متوجه دئ چي د هللا تعالى له لمانځني او عبادت
سره حساسيت لري ،مخه ئې نيسي او له عبادت كوونكو سره
دښمني ته مال تړي.
 -14داسي نه ده چي دوى ئې انگېري ،هللا تعالى د دغو
ً به له دغو
ټولو دردوونكو صحنو شاهد او ناظر دئ ،حتما
ظالمانو سره محاسبه كوي ،كه له خپل (ممانعت) الس وانه
خلي او د (حقيقت له تكذيب) او له (حق اعراض) ډډه
ً به ئې د تندي له وېښتانو كلك ونيسو او د
ونكړي ،حتما
دوزخ خوا ته به ئې راكښ كړو ،هماغسي لكه په دنيا كي
چي ذليل او سپك مجرم تر وېښتانو نيول كېږي ،محكمې ته
راكښ او مجازات كېږي.
 -11په دې مبارك آيت كي د تندي ويښتان (الناصيه) د
كاذبه (دروغجن) او خاطئه (خطاكار) په نامه ياد شوي
او دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي؛
د شلمي پېړۍ په وروستيو او د هغو څېړنو په ترڅ كي چي
د انسان د مغز د مختلفو برخو د وظائفو په اړه وشول،
څېړونكي پوهان په دې حقيقت پوه شول چي په سترو سترو
جنايتكارانو كي د دوى د مغز ځانگړې برخه زياته وده
كوي ،د مغز دغه برخه د تندي تر وېښتانو الندي پرته
ده.
 -13نو دا ستر مجرم دي د خپلي جرگې ملگري راوبلي ،له
چا چي د مرستي ،حمايت او ملگرتيا طمع لري ،د چا
ملگرتيا چي دى ئې مغرور كړى ،هماغه چي ابوجهل او
امثال ئې پرې حساب كوي ،د ټولو مرسته دي ترالسه كړي
او ودي گوري چي پايله به ئې څه وي؟!!
 -13موږ به هم خپل زبانيه (انضباطان) راوغواړو،
زبانيه هغو انضباطانو ته ويل كېږي چي د واكمنانو په
دربار كي تيار او د هر امر تعميل ته چمتو والړ وي او
هغه څوك له درباره باسي چي بې ادبي وكړي او د واكمن
د قهر او غصې وړ وگرځي .نو دى دي خپل (ناديه) راوبلي
او موږ به خپل (زبانيه) ته د رټلو امر وكړو.
 -18داسي نه ده چي دىگمان كوي ،د ده ناديه هيڅ نه شي

321پلوشې
د قرآن
العلق

كولى ،گواښونو ته ئې اعتناء مه كوه ،د تهديدونو پروا
ئې مه لره ،د ده پرېكړي مه منه ،په ډاډه زړه او د ده
گواښونو او الفو باټو ته په بشپړي بې اعتنائي سره د
خپل رب عبادت كوه ،خپل لمونځ كوه او د خپل رب په
وړاندي خپلي سجدې كوه او له دې الري خپلي اړيكي له
خپل رب سره مزيد ټينگي كړه او ال زيات ورنږدې شه .د
دوى گواښونه د دې په ځاى چي تا له خپل رب لري كړي،
برعكس بايد الزيات دي ورنږدې كړي .گورئ چي دلته
(سجده) او (تقرب) توأم ،يوه د بل څنگ ته او پرله پسې
راغلي او ښيي چي سجده د تقرب ستره او اساسي وسيله
ده ،انسان خپل رب ته نږدې كوي ،فاصله ئې له خپل موال
سره رالنډوي .څوك چي كبر او لويي كوي ،د (زبانيه) په
الس به د هللا تعالى له درشل رټل كېږي او څوك چي (سجده)
كوي د خپل رب په وړاندي خشوع او خضوع كوي د آسمانونو
لوړو ته اوچت درومي او ذوالعرش العظيم رب ته نږدې
كېږي.
سجده په حقيقت كي د هللا تعالى په پښو كي لوېدل دي،
داسي لكه يو ډېر محتاج او نيازمند انسان چي د بل په
پښو كي لوېږي او له هغه د ترحم او زړه سوي طمع كوي
او مرسته ترې غواړي ،اسالم دا حركت له هللا تعالى پرته د
بل په وړاندي تحريم كړى او هللا تعالى ته ئې مختص كړى،
د هللا په وړاندي سجده موږ ته دا درس راكوي چي د بل په
پښو كي به له لوېدو ډډه كوو .د ثوبان رضي هللا عنه په
روايت كي راځي:
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له ثوبان رضي هللا عنه روايت دئ چي په دې اړه مي له
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وپوښتل نو راته وئې فرمايل:
سجدې دي زياتي كړه ،ته چي هللا تعالى ته هره سجده كوې
نو هللا تعالى په دې سره ستا مقام يوه درجه لوړوي او په
دې سره يوه گناه درنه رژوي.
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ابو هريره رضي هللا عنه روايت كوي چي رسول هللا صلى هللا عليه
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وسلم وفرمايل :انسان د سجدې په حالت كي تر بل هر
حالت هللا ته ورنږدې وي ،نو په خپلو سجدو كي خپلي
دعاگاني زياتي كړئ (چي اجابت ته نږدې وي).
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بسم هللا الرحمن الرحيم

القدر
د سورې معرفي
د دي سورې نوم (القدر) دئ چي له لومړي آيت اخيستل
شوى ،پنځه آيتونه لري ،چي ټول ئې د لومړي آيت وروستي
لفظ (القدر) ته په ورته هموزنو صيغو پاى ته رسېدلي.
په مكه مكرمه كي نازله شوې .كه څه هم ځيني مفسرين ئې
مدني سوره گڼي خو د سورې له متن ،د بيان له انداز او
څرنگوالي او له مكي سورتونو سره ئې له يورنگوالي او
شباهتونو معلومېږي چي دا سوره په مكي دور كي نازله
شوې.
د بحث محوري موضوع ئې د قرآن عظمت بيانول ده ،د
قرآن جالل او عظمت دومره لوړ او اوچت دئ چي د نزول
شپه ئې هللا تعالى د ليلة القدر (د قدر شپه) ونوموله ،د
ارزښت شپه ،نه باارزښته شپه ،هغه شپه چي په خپله
ارزښت دئ او د ارزښتونو لپاره مالك او معيار ،تر زرو
مياشتو غوره ،يعني د انسان تر ټول عمر غوره ،دا د
برخليك شپه ده ،په دې كي د انسان او ملتونو برخليك
ټاكل كېږي ،چا چي د دې شپې قدر وكړ او هغه ستر الهي
نعمت ته ئې په درنه سترگه وكتل چي په دې شپه كي د
انسانانو په برخه شوى ،دا ئې خپل كړ ،وئې ساتو او
شكر ئې په ځاى كړ ،عزت او عظمت ته به رسي او چا چي د
دې شپې عظمت ته اعتناء ونكړه ،هغه نعمت ته ئې پام
ونكړ چي دا د (قدر شپه) ئې ظرف وو ،په همدې كي له
لوړ آسمان زمكي ته راغلى ،نو له سپكاوي او ذلت سره
به مخامخ او په الهي عذاب او نقمت به اخته شي.
د (مقدراتو) په دې باعظمته شپې كي د هر انسان
برخليك د ده د ژوند په ټولو برخو كي ټاكل كېږي ،دا
ځكه چي په هر كار د گمارل شوو فرشتو له هري ډلي او
صنف ځيني له خپل ساالر جبرئيل عليه السالم سره يو ځاى
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زمكي ته راځي ،د خپل رب په حكم او الرښوونه ټول له
نظره تېروي ،د هر يوه (ارزښت) معلوموي ،د هر چا دريځ
د دې (ليلة القدر) او د هغې د مظروف (قرآن) په اړه
معلوموي ،د ده د مقدراتو په پاڼي كي ئې ليكي او د دې
له مخي د ده برخليك ټاكي .دا شپه تر سباوون د
(سالمتۍ) او له هر آفت او بال د نجات پيغام له ځانه
سره لري او فرشتې د هغه چا په لټه كي وي چي په دې
ارزښتناكي شپې كي د سالمتيا او نجات الري لټوي او هغه
(قرآن) ته مخه كوي چي په دغي شپې كي نازل شوى او
دومره اهميت ئې دې شپې ته وركړى ،د (قدر شپه) هغه چا
موندلې چي په هغې كي دا عزم او هوډ وكړي چي له دغي
شېبې وروسته به (قرآن) د ده د ژوند د تيارو شپو مشعل
وي.

  

   









   





   
    
   
 -1بې شكه چي نازل مو كړ د قدر په شپه -2 .او څه
شي ته خبر كړې چي څه ده دا د قدر شپه -6 .تر زرو
مياشتو غوره ده د قدر شپه -4 .په دې كي راكوزېږي
د خپل رب په اذن ،روح او د هركار فرشتې -1 .سالمته
ده دا شپه د سباوون تر ختو.
 -1د لومړي آيت په اړه څو اساسي ټكي د ذكر وړ دي:
الف :كه څه هم په (انزلنه) كي د ضمير مرجع نه په
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خپله همدې آيت كي او نه په ټولي سورې كي ښودل شوې،
خو د كالم له فحوى معلومېږي چي قرآن ته اشاره كوي او
په دې كي ټول مفسرين سره متفق دي.
ب :د قرآن انزال او راكوزول هم په دې معنى دئ چي
دا الهي پيغام بر له آسمانونو الندي زمكي ته رالېږل
شوى او هم په دې معنى چي د دې لوړ الهي كالم اوچته
مستوى د انسان د درك او فهم كچي ته راكوزه شوې ،يعني
هللا تعالى د خپل لوړ او باعظمت كالم مستوى دومره راكوزه
كړې چي د زمكي پر سر اوسېدونكي انسان ته د فهم وړ
شي.
ج :د انزلنه (موږ قرآن نازل كړ) په اړه ځيني وايي
چي قرآن د وحي د پيل په دغي شپې كي ټول يو ځاى پر
پيغمبر عليه السالم نازل شوى!! خو دا رأيه د قرآن د
هغو صريح آيتونو مغايره ده چي د قرآن په تدريجي نزول
باندي تأكيد كوي .ځيني مفسرين دا وايي چي قرآن د
ليلة القدر په دغي شپې كي ټول يو ځاى له عرشه د دنيا
آسمان ته رالېږل شوى ،دوى د عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه
په يوه روايت استناد كوي .راشئ وگورو چي د قرآن نور
آيتونه د قرآن د نزول په اړه څه وايي ،په كار ده د
دې آيت تفسير تر هر څه د مخه په خپله په قرآن كي
ولټوو او هغه رأيه لري وغورځوو چي له قرآني شرحي سره
تصادم كوي .قرآن په دې اړه په ډېر صراحت سره فرمايي:


   
   

االسراء113:
او قرآن مو ټوك ټوك كړ ،ترڅو ئې په ځنډ ځنډ سره پر
خلكو ولولې او په ځانگړي كوزولو سره مو راكوز كړ.
همدا راز فرمايي:



















فرقان62 :
او كافرانو وويل :ولي دا قرآن په يوه وار ټول يو ځاى
پر ده نه دئ نازل شوى؟ داسي مو وكړل تر څو ستا زړه
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پرې مضبوط كړو او ورو ورو ئې ولولو.
دا آيتونه په ډېر وضاحت سره ښيي چي د قرآن (نزول)
تدريجي ،ټوك ټوك ،ورو ورو او له ځنډ او وقفې سره
توأم وو او دا د هغو خلكو په رأيي د بطالن كرښه
راكاږي چي پر پيغمبر عليه السالم د قرآن په يو وار او
يو ځاى نزول باور لري.
د :هغه څوك چي اورېدلي ئې دي يا گمان كوي د انزال
او تنزيل تر منځ توپير شته ،يو ئې تدريجي راكوزېدل
او بل ئې يو ځايي راكوزېدل افاده كوي ،اشتباه ئې كړې
او دا ځكه چي قرآن په ځاى ځاى كي د باران د ورېدو
لپاره د (انزلنا) صيغه كارولې ،چي په ټولو كي تدريجي
ورښت ترې مراد دئ نه د ټولو اوبو يو ځايي راتويېدل.
د دوى اصلي مشكل دا نه دئ چي د نحوي په كوم كتاب كي
ئې دا قاعده لوستلې ،اصلي مشكل ئې دا دئ چي رسول هللا ﹽ
او ائمه عالم الغيب گڼي او دا خبره د دوى له غلطي
عقيدې سره سمون نه خوري چي پيغمبر عليه السالم په سر
كي او د وحي په لومړۍ ورځ د قرآن له هغو برخو خبر نه
وو چي وروسته وروسته پرې نازلي شوې .د غلطي عقيدې په
نسبت جاهالنه تعصب دغسي وي ،د دې په ځاى چي خپله غلطه
عقيده د سمي خبري په اورېدو تصحيح كړي برعكس سمه
خبره غلطه توجيه كوي ،حتى د قرآن خبره.
هـ :قرآن په دې خبري شهادت وركوي چي پر پيغمبر
عليه السالم باندي د وحي د نزول پيل د روژې په مباركي
مياشت كي شوى ،لكه چي فرمايي:




   







....    

البقرة181 :
د روژې مياشت هغه ده چي قرآن په كي نازل شوى ،د خلكو
الرښود ،څرگندي الرښووني او فرقان (د حق او باطل تر
منځ د تفريق او توپير ذريعه) ...
له دې آيت په بشپړ وضاحت سره معلومېږي چي ليلة
القدر د روژې د مياشتي يوه شپه ده .د دغي مياشتي د
درنښت لپاره پر موږ د دې مياشتي روژه فرض شوې او دا
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د هغه ستر نعمت د شكر اداء كولو لپاره ده چي د قرآن
په بڼه كي هللا تعالى پر موږ پېرزو كړى او د دې مياشتي
هغه ځانگړې شپه چي قرآن په كي نازل شوى د دې لپاره د
(قدر شپه) نومول شوې او تر زرو مياشتو غوره گڼل شوې
چي د قرآن د نزول ستره پېښه په كي رامنځ ته شوې ،د
دې مياشتي او هغي ځانگړې شپې اهميت ئې د هغي ستري
حادثې له كبله دئ ،كه نه نو ايام او اوقات ټول يو
شانته دي او څه توپير په كي نشته.
(قدر) د ارزښت او اندازې په معنى دئ ،قرآن په هغي
شپې كي نازل شوى چي د ارزښتونو شپه ده ،داسي نه دي
ويل شوي چي باارزښته شپه ده ،بلكي ويل شوي چي دا د
ارزښت شپه ده ،ولي دا شپه د (قدر شپه) ده؟ دا د دې
لپاره چي عظيم الشأن قرآن په كي نازل شوى او دا شپه
د برخليك او تقدير شپه ده او دا ځكه چي په دې كي هغه
قرآن نازل شوى چي د انسانانو برخليك ورپوري تړل شوى،
د انسانانو او ملتونو برخليك د دغه قرآن له مخي ټاكل
كېږي ،چا چي پرې ايمان راوړ او هغه ئې د خپل ژوندانه
مشعل او الرښود وگرځاوو؛ عزت ،سعادت او د دنيا او
آخرت فالح او بريا ترالسه كوي او چا چي ترې مخالفت
وكړ؛ له سپكاوي او ذلت سره به مخامخ كېږي .نو ځكه د
قرآن د نزول شپې ته د (قدر شپه) ويل شوي ،هغه مياشت
چي قرآن په كي نازل شوى ،د رمضان مياشت ،د هللا په نزد
كي دومره ارزښت لري چي نفل ته ئې د فرض اجر وركوي او
فرض ته ئې د نورو وختونو د اوياوو فرضونو په اندازه
اجر ،او د دغي خاصي شپې مقام او منزلت هومره لوړ دئ
چي تر زرو مياشتو (د انسان د ټول عمر معادل) غوره
دئ ،له دې معلومېږي چي له قرآن سره يوه شېبه تېرول
تر هغو كلونو كلونو غوره دي چي په بل څه كي تېرېږي،
له دې پوهېدى شې چي له قرآن سره ستا د مشغولتيا قدر
او ارزښت په الهي معيارونو كي څومره لوړ دئ.
پيغمبرعليه السالم په دغه كتاب سره چي د (قدر په
شپې) كي نازل شو ،د تاريخ مسير بدل كړ ،د عربو
برخليك ئې په خاصه توگه بدل كړ او د ټولو انسانانو
برخليك په عامه توگه ،له يوه وېشلي صحرأئي قوم او له
مختلفو ولسونو او قومونو ئې داسي ستر متحد امت جوړ
كړ چي په تاريخ كي ئې بېلگه نه شو موندلى ،د دعوت په
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پيل كي ئې له دې قرآن پرته هيڅ څه نه درلودل ،نه
سالح ،نه مال دولت ،نه د قوم مالتړ ،نه لښكري ،نه د
زمكي پر سر مل او مالتړى ،يتيم دنيا ته راغى ،په
وړوكتوب كي د پالر ،مور او نيكه له پالني محروم شو،
خپل قوم او سردارانو ئې ورسره د شديد مخالفت مال
وتړله ،له خپل كلي هجرت ته اړ شو ،خو په دغه (قرآن)
سره د شر او فساد په ټولو مجهزو او مسلطو ځواكونو
غالب شو.
و :له دې آيت په څرگنده معلومېږي چي د رسول هللا ﹽ
بعثت د رمضان په مياشت كي او د (ليلة القدر) په شپه
واقع شوى هر هغه روايت چي د رسول هللا ﹽ د بعثت لپاره د
بلي نېټې ښودنه كوي ،بې بنسټه او له قرآن سره متصادم
روايت دئ.
ز :اما دا چي د روژې د مياشتي كومه شپه (ليلة
القدر) ده ،په دې اړه متعدد روايات او بېل بېل
نظريات شته ،د امت اكثر علماء په دې نظر دي چي د قدر
شپه بايد د روژې د مياشتي د وروستۍ لسيزي په طاقو
شپو كي ولټوو ،يوه د دغو شپو22 ،23 ،21 ،26 ،21 :
 :6-2آيا پوهېږې چي (ليلة القدر) څه ده؟ ،تر زرو
مياشتو غوره ،په دې شپه كي عبادت د زرو مياشتو تر
عبادت زيات ارزښت او اجر لري او كه د دې شپې قدر دي
وكړ ،ويښ او په دعاء او عبادت لگيا وې ،دا پرېكړه دي
وكړه چي قرآن ،د دې شپې د قدر او ارزښت اصلي المل به
له دې وروسته ستا د الري مشعل او د ژوند الرښود وي ،نو
په دې صورت كي ستا دغه شپه ستا تر ټول عمر غوره ده،
خو كه داسي ونكړې ،قرآن ته اعتناء ونكړې ،رجوع ورته
ونكړې او د متابعت ژمنه ورسره ونكړې او له همدې شپې
وروسته د دې قرآن په رڼا كي خپل ژوند او حركت پيل نه
كړې ،هيڅكله به د قدر شپه ونه مومې او د (ليلة
القدر) د موندلو په طمع ستا ويښ پاته كېدل به بې
نتيجې او بې حاصله وي.
 -4يو له هغو مواردو چي په ترجمه كي ئې د مفسرينو تر
منځ زيات اختالف شته ،د دې آيت دا برخه ده( :من كل
امر) ،چي د ځينو په اند (من) د (ب) په معنى ،د ځينو
د (ل) په معنى او د ځينو له نظره (من سببيه) او الندي
ترجمې ئې كړې دي:
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 مالئكي د هر كار له امر سره زمكي ته راځي.
 مالئكي د هر كار د سرته رسولو لپاره زمكي ته راځي.
 مالئكي د هر كار لپاره زمكي ته راځي.
ځيني نور بيا وايي چي دا فقره په امر نه بلكي په
سالم پاى ته رسي او دا برخه په اصل كي داسي گڼي :من
كل امر سالم .او داسي ئې ترجمه كوي :د قدر شپه له هره
پلوه سالمتيا ده.
خو د پورتنيو تعبيرونو هيڅ يوه ته د انسان د زړه
ور نه پرانيستل كېږي ،په څو دالئلو:
الف :دا آيت بايد د (امر) په صيغې پاى ته رسېدلى
وي ،دا ځكه چي د مخكنيو او وروستنيو آيتونو فواصل د
همدې تقاضا كوي .نور آيتونه په دغو الفاظو پاى ته
رسېدلي :القدر ،شهر او فجر ،دې ته په پام سره بايد
دا آيت هم د (امر) په صيغې پاى ته رسېدلى وي نه په
(سالم) سره ،په سالم سره ئې پاى ته رسول د سورې ښكلى
وزن او تركيب له منځه وړي.
ب :په پورتنيو ټولو تعبيرونو كي (من) په خپلي اصلي
معنى نه دئ اخيستل شوى ،اصلي معنى ئې د پښتو (له)
ده.
كه لږ ځير شو نو متوجه كېږو چي د (من كل امر) فقره
يوازي له (المالئكه) سره مربوطه كېدى شي او په اصل كي
د الفاظو تركيب او ترتيب داسي دئ( :تنزل المالئكة من
كل امر و الروح باذن ربهم) ،خو د وزن او قافيې د
مراعات لپاره (من كل امر) د آيت پاى ته انتقال شوى
او د آيت معنى داسي ده :د هر كار مربوط ځيني فرشتې
او په هر ځانگړي كار مؤظف ټولگي به ځيني له جبرئيل
عليه السالم سره يو ځاى د هللا تعالى په إذن زمكي ته
راكوزېږي .په دې پوهېږو چي فرشتې بېل بېل ټولگي لري،
په دوى كي هم د وظائفو او دندو له لحاظه توپيرونه
شته او هم د ځواك او توان له پلوه ،هر ټولگى په خاص
كار گمارل شوى ،د قدر په شپه د فرشتو له هر ټولگي
ځيني ،نه ټول ،له خپل ساالر جبرئيل عليه السالم سره يو
ځاى زمكي ته راځي.
 -1دا شپه تر سباوون پوري سالمتيا ده .خو د دې خبري
معنى څه ده؟
په دې پوهېږو چي دا سالمتيا نه خو په دې معنى ده چي
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په دې شپه به هيڅ آفت او مصيبت نه نازلېږي او نه په
دې معنى چي هيڅ گناه به په كي نه كېږي او نه په دې
معنى چي په دې شپه كي به له هر شر او ضرر خوندي وو،
دا تعبيرونه له واقعيتونو سره اړخ نه لگوي او هغه څه
چي دا آيت ئ ې افاده كوي له دغو تعبيرونو پرته بل څه
دئ .د دې لپاره چي د دې آيت صحيح او سمه معنى پيدا
كړو بايد په خپله قرآن ته رجوع وكړو ،قرآن په بل ځاى
كي د قدر د شپې په اړه فرمايي:







    







الدخان7-2 :

قسم په دې څرگند كتاب .چي موږ په مباركي شپې كي نازل
كړى ،بې شكه چي د هر حكيمانه كار پرېكړه په (دې شپه)
كي كېږي.
په دې مباركو آيتونو كي د قرآن د نزول دشپې په اړه
څو خبري شوې:
الف :مبين كتاب په كي نازل شوى.
ب :دا شپه ډېره بختوره او مباركه شپه ده.
ج :د هر حكيمانه كار پرېكړه په دې شپه كي صادرېږي.
دغو آيتونو ته په پام سره دا خبره درك كولى شو چي
سالمتيا هم د دغي شپې يو صفت دئ ،داسي لكه د الدخان د
ٍ) صفت دئ،
سورې په پورتنيو آيتونو كي چي ئې (مباركة
يعني دا د (سالمتيا) شپه ده ،ستا سالمتيا په دغي
بختوري ،مباركي او له سالمتيا ډكي شپې كي مضمره ده،
دا شپه د سالمتيا له پيغام سره ستا خوا ته درځي ،ستا
برخليك په كي ټاكل كېږي ،كه په دې شپه كي د هللا تعالى
مأمور فرشتې تا داسي ومومي لكه چي د دې مباركي شپې
تقاضا ده ،ټولي به ئې پر تا سالم وايي او ستا په
برخليك پاڼي كي به سالمتيا درته ليكي ،خو كه ته د دې
شپې د سالمتيا له پيغام څه ترالسه نه كړى شې ،ستا
وضعيت او ستا عزائم د دې شپې د غوښتنو او مقتضياتو
مغاير وو ،نو د دې شپې له فضيلت او بركاتو به محروم
وې او دا سعادت به دي په برخه نه شي چي دا فرشتې ستا
د برخليك په پاڼي كي د حكيمانه او غورو كارونو د
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سرته رسولو توفيق وليكي ،د مخكي په څېر به په ناسمو
كارونو كي مشغول پاته شې.
ځيني داسي گمان كوي چي (ليلة القدر) او په دې كي
(د دعاء د اجابت شېبې) ،لنډي څو شېبې دي ،چي د كومي
صاعقې او برېښنا په څېر ،سريع او په منډه د انسان له
څنگه تېرېږي ،كه په دغو لنډو شېبو كي ويښ وې ،دعاء
دي وكړه ،نو د قدر شپه دي موندلې او د زړه مراد ته
رسېدلى يې ،كه نه نو ترې محروم شوې او دعاگاني دي
هدر شوې!! نه پوهېږو دا غلط تصور او ناسمه انگېرنه
ئې له كوم ځاى ترالسه كړې؟ په داسي حال كي چي قرآن په
صراحت سره فرمايي چي دا ټوله شپه د قدر شپه ده ،د
شپې له پيل د سباوون تر راختو ،د دې شپې په هر ساعت
او هري شېبې كي ستا عبادت ارزښتمن كېږي او دعاءگاني
دي مستجاب.
ښايي څوك ووايي :ما د روژې د مياشتي د وروستۍ
لسيزي ټولي طاقي شپې په ويښه او دعاء او عبادت كي
تېري كړې ،خو نه مي د قدر شپه ومونده او نه مي
دعاگاني قبولي شوې!! دې گران دوست ته دوه عرائض لرو:
الف :تا د قدر شپه موندلې ،په هغې كي ويښ وې ،دعاء
او عبادت دي كړى ،خو هغه نه پېژنې ،په معنى ئې نه
پوهېږې ،د دې شپې غوښتني دي نه دي پوره كړې ،هغه
پيغام دي نه دئ ترې اخيستى چي دا شپه ئې له ځان سره
لري او هغه څه ته دي پام نه دئ كړى چي دې مباركي شپې
ته ئې دا مقام او منزلت وركړى!!
ب :ته په دې هم ال نه ئې پوه چي هللا تعالى د خپل بنده
هره دعاء قبلوي ،د قدر په شپه كي هم ،په نورو شپو او
شېبو كي هم ،رسول هللا ﹽ فرمايي چي هللا تعالى ته له دې
حيا ورځي چي د هغه دعاء كوونكي بنده السونه تش
پرېږدي ،چي د ده په لوري ئې اوږده كړي ،هللا تعالى د
بنده هره دعاء اوري او قبلوي ئي ،يا خو همغه څه
وركوي چي ده په خپلي دعاء كي غوښتي ،يا ئې تر دې
غوره عوض وركوي ،يا ئې د ده آخرت ته ذخيره كوي او يا
د دغي دعاء له كبله هغه مصيبت له ده دفع كوي چي ورته
مقدر شوى .په دې كي شك مه كوه چي هللا تعالى هره دعاء
ً د قدر د شپې دعاء.
قبلوي مخصوصا
د انس رضي هللا عنه په يوه روايت كي راغلي:
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عن أنس قال :قال النبى صلى هللا عليه وسلم" :إذا كان
ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من المالئكة ،يصلون
ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر هللا تعالى .رواه
البيهقي
له انس رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :چي كله د قدر شپه وي ،جبرئيل د فرشتو
په ټولگي كي راكوز شي او په هر هغه بنده ثنا او سالم
وايي چي په والړه يا ناسته د هللا تعالى ذكر كوي.
د رمضان د مياشتي د وروستۍ لسيزي په طاقو شپو كي
څو كارونه وكړئ ترڅو د قدر د شپې (فيض) مو په برخه
شي:
 -1كلك او صادقانه تصميم ونيسئ چي له دې وروسته به د
ژوند په ټولو برخو كي قرآن ستاسو الرښود وي.
 -2دا شپې په عبادت او د قرآن په تالوت كي تېري كړئ.
 -6د رسول هللا ﹽ له مبارك ارشاد سره سم د دې شپې دعاء
مو بايد دا وي:
بخارى و
َنى.
ُ ع
ْف
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َ ف
ْو
َف
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ُّ ْ
تحِب
ي
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ُو
َف
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ِن
ه َّ إ
ٌّ َ ِ ٌ ُ
الَُّ
مسند احمد
اې بارئ خدايه! بې شكه چي ته كريم عفو كوونكى يې،
عفو دي خوښېږي ،ما ته عفو وكړه( .زما له گناهونو
راتېر شه)
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البينة
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم (البينه) دئ چي له لومړي آيت
ئې اخيستل شوى ،اته آيتونه لري ،ټول آيتونه ئې ورته
فواصل لري او د لومړي آيت د (بينة) په څېر دي ،په
مدينه منوره كي نازله شوې .ځيني مفسرين گمان كوي چي
دا به مكي سوره وي ،په داسي حال كي چي د سورې متن او
د آيتونو تركيب ئې په دې شهادت وركوي چي دا دي په
مدينه منوره كي نازله شوې وي ،دا ځكه چي د اهل كتاب
ً چي دلته د اهل كتاب نوم
يادونه په كي شوې او مخصوصا
له مشركينو مخكي اخيستل شوى ،له اهل كتاب سره منازعه
په مكې كي سابقه نلري ،په مكي سورتونو كي د دوى او
له دوى سره د منازعې يادونه نه كېږي ،دا منازعه په
مدينه كي پيل شوه او يوازي په مدني سورتونو كي د دوى
په اړه مفصل بحثونه گورو .د آيتونو اوږدوالى ئې هم
مدني سورتونو ته ورته دئ.
د سورې په پيل كي د پيغمبرانو د بعثت (فلسفه) او
(ضرورت) بيان شوى ،بيا د اهل كتابو تر منځ د (تفرقې
او اختالف) الملونه او د هغو خلكو د ډلي ډلي كېدو
عوامل توضيح شوي چي پيغمبران له څرگندو الرښوونو سره
ورغلي او دا موږ ته واضح كوي چي په (كتاب د پوهي) او
د (كتاب د حمل) دروغجنو مدعيانو نه د (جهل) او د
(حجت او بينې) د نشتوالي په سبب او نه هم د دې لپاره
له دېن او پيغمبرانو عليهم السالم سره اختالف كړى چي
په دين او هغو الرښوونو كي چي پيغمبرانو عليهم السالم
دوى ته وړاندي كړې ،كوم اغماض او ابهام وو او دوى ئې
په حقيقت نه دي پوه شوي ،د هيڅ زمانې الهي دين له
مخكني او وروستني سره هيڅ توپير نه لري ،پيغام ئې،
محتوى ئې ،اصول ئې ،الرښووني ئې ،احكام او غوښتني ئې
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ورته دي ،دين تل خلكو ته ويلي :يوازي د يوه هللا عبادت
وكړئ ،خپل دين په شرك مه لړئ ،ماسوى هللا ته مه سر
ټيټوئ او مه الس اوږدوئ ،له سمي الري كيڼ او ښي لوري
ته مه كږېږئ ،لمونځ وكړئ او زكات وركړئ ،د رښتيني او
قيم دين مشخصات تل دغه وي .په پاى كي دا توضيح كوي
چي خلك د پيغمبرانو او د دوى د دعوت په وړاندي په
دوو ډلو وېشل كېږي:
 -1ځيني په څرگنده د كفر ،انكار او مخالفت الره غوره
كړي او ځيني ئې له دې سره سره چي په پيغمبر او كتاب
ئې د ايمان دعوى كوي خو په حقيقت كي كافر وي ،گمان
كوي چي په هللا تعالى باور لري خو مشرك وي ،دوى د زمكي
په سر تر ټولو بد مخلوق او پاى ئې دوزخ دئ چي د تل
لپاره به په كي پاته وي.
 -2ځيني د ايمان او صالح عمل الر غوره كړي ،دوى تر
ټولو غوره مخلوق او ځاى ئې تلپاته جنت دئ ،هللا به له
دوى راضي وي او دوى به له هللا تعالى ،دا هغه كسان دي
چي خپل رب ئې سم پېژندلى او د هغه په وړاندي له
عصيان او سرغړاوي وېره لري.
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 -1كافر شوي كتابيان او مشركان به رابېل شوي نه
وو ،تر څو راغلې نه وى دوى ته (څرگندونكې) بينه.
 -2د خداى له لوري يو رسول ،چي لولي پاكيزه
صحيفې -6 .په كي سمي سنجيده ليكني -4 .او بېل بېل
نه شول هغه چي دا كتاب وو وركړى شوى ،مگر وروسته
له هغه چي ورته راغله دا څرگنده نښه -1 .او نه وو
گمارل شوي له دې پرته په بل څه؛ چي ولمانځي هللا،
خالصوونكي ورته دين ،يومخيزي ،او پر دې چي لمونځ
قائم كړي ،زكات وركړي او همدا دئ قيم دين.
 -1د دې مبارك آيت دوه تفسيرونه شوي:
الف :دا آيت د كافرو كتابيانو او مشركانو (حال)
بيانوي ،په دې معنى چي كافران ،كه دا (اهل كتاب) دي
چي په خپل پيغمبر او خپل كتاب د ايمان دعوى كوي او
كه دا مشركان دي چي نه په كوم كتاب باور لري او نه
په كوم پيغمبر ،هيڅ يو ئې له خپل كفر الس اخيستو ته
تيار نه دي ،له خپلو غلطو انگېرنو ،باورونو او تگالرو
نه تېرېږي ،نه په خپلو زړو باورونو كي تغيير ته تيار
دي او نه د خپلي ټولني په مخكني وضعيت كي بدلون ته،
ورسره عادت شوي ،د خپلي ټولني د گنده محيط او د خپلو
گنده افكارو گنده بوى نه شي احساسولى او دې ته چمتو
نه دي چي ترې ووځي ،مگر دا چي كوم پيغمبر ورته راشي،
له څرگندو نښو سره ،د دوى سترگي پرانيزي ،له تيارو
ئې وباسي او سمه الر وروښيي.
ب :په دوهمي توجيه كي دا آيت د كافرانو د (حال)
بيانولو په معنى نه بلكي د (مقال) په معنى اخيستل
شوى ،يعني دلته د كافرانو دا وينا رانقل شوې چي :كه
پيغمبر له څرگند كتاب سره راته راشي ،موږ به خامخا
ايمان راوړو او له خپلو مخكنيو كړنو او تگالرو به الس
واخلو ،په داسي حال كي چي د پيغمبر له بعثت وروسته
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ئې له ايمان راوړو ډډه كړې او د پيغمبر مخالفت ته ئې
مال تړلې.
خو دا دوهمه توجيه په څو دالئلو ضعيفه ده:
اول :د آيت له هيڅ برخي داسي نه معلومېږي چي دا دي
د كافرانو قول وي.
دوهم :په څلورم آيت كي د اختالف په ځاى د (تفرق)
لفظ ښيي چي د پيغمبر له بعثت وروسته دوى په بېالبېلو
ډلو وېشل شوي ،ځينو ئې ايمان راوړى او ځيني پر خپل
كفر او انكار ټينگ پاته شوي.
درېيم :د پيغمبر توصيف په (البينه) سره او صحيفې
ئې په (مطهره) سره او د دغو صحيفو الرښووني او احكام
په (قيمه) سره ښيي چي دا په هيڅ صورت كي د كافرانو
مقال نه شي كېدى.
څلورم :مشركان په پيغمبر او كتاب باور نه لري ،دوى
ته د دې وينا انتساب اشتباه ده ،مشركان هيڅكله نه
ً ايمان پرې راوړو.
وايي چي كه پيغمبر راغى حتما
 -2هغه (بينه او څرگندونكې) چي له خپل موجوده حالته
د كافرانو وتل د هغې په راتلو پوري مربوط او منوط
دئ ،د هللا تعالى له لوري رالېږل شوى هغه پيغمبر دئ چي
(پاكيزه صحيفې) ورسره وي او پر خلكو ئې (لولي) .يعني
د (پيغمبر د بعثت) فلسفه دا ده چي مخكني (اهل كتاب)
كافر شي او مخكني (اهل اعتقاد) مشرك شي او دواړه
كافر شوې ډلي په خپلو غلطو او كافرانه انگېرنو،
باورونو او تگالرو داسي كلك ونښلي چي ترې بېلېدل ئې
يوازي له يوې الري امكان لري او هغه دا چي نوى پيغمبر
ورته راشي ،نوى كتاب ،له تحريف ،شرك او خرافاتو پاك
كتاب ورته راوړي ،له دې پرته نه خپله زړه عقيده
پرېږدي او نه له خپل زوړ دود او دستور الس اخلي او نه
په خپلي ټولني كي تبديلي ته چمتو كېږي .دا مبارك
آيتونه موږ ته د دې مهمي خبري درس راكوي چي
انقالبونه ،فكري او اجتماعي بدلونونه له (الرښود)،
(كتاب)( ،پيغام)( ،د پيغام حامل)( ،واضح شعار)،
(څرگند آرمان) او له (قائد او قدوې) پرته ممكن نه
دي( .بې پيامه او بې الرښوده) انقالبيون هيڅكله نه شي
كولى انقالب راولي او د ټولني حالت بدل كړي.
څو ظريف نقاط د دې مباركو آيتونو په الفاظو كي
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توجه جلبوي:
الف( :پيام راوړونكى) د (البينه) په نامه توصيف
شوى او دا ښيي چي د ده په شخصيت كي هغه څه په څرگنده
توگه ليدل كېږي چي د ده د دعوت او رسالت په حقانيت
شهادت وركوي .نه ئې په شخصيت كي څه ابهام شته او نه
ئې په پيغام ،تگالري او عمل كي ،د خپل پيغام او دعوت
عيني تجسم او په خپلي تياره او جهل ځپلې ټولني كي د
روڼ او ځالنده څراغ په څېر.
ب :د ده صحيفې ئې (مطهره) گڼلې دي چي ښيي بلنه او
پيغام ئې پاكيزه او شفاف دئ ،نه د كذب او درواغو
شائبه په كي شته ،نه د ناحقي او باطلي خبري څه اثر،
نه د خرافاتو او غلطو عقيدو كومه بېلگه او نه اخالقي
فساد او ناولو كړنو ته د بلني او ترغيب كومه وينا،
بلكي له دې ټولو (پاكيزه) دي او په ټولني كي د طهارت
او پاكيزه گۍ باعث ،د (دين) او (ديانت) له خيرني شوې
څېرې گردونه پاكوي ،د خلكو (باورونه) له شرك او
خرافاتو تزكيه كوي ،د جهل او شرك ځپلي انسان د ضمير
صفحې ته ځال وركوي او ټولنه له ظلم ،گناه او فساد
ژغوري.
 -6په قرآن كي د كتاب لفظ كله د كتاب د يوه ټوك په
معنى راځي ،كله د ليكني په معنى او كله د (حكم) په
معنى .او دلته له (كتب قيمه) يا هغه ليكنه مراد ده
چي په الهي صحيفو كي درج شوې ،سمه ،دقيقه او له هر
ډول كوږوالي خوندي ،يا ئې مراد په دغو صحيفو كي ذكر
شوي هغه احكام دي چي مضبوط ،دقيق او حكيمانه دي،
يعني د دې پاكيزه صحيفو ليكني ،الرښووني او احكام د
انسان ژوند ،عقائدو او افكارو ته قوام او سموالى
وركوي او له كوږوالي او انحراف ئې ساتي.
 -4د تاريخ په اوږدو كي تل او په وار وار داسي شوي
چي كله كوم پيغمبر مبعوث شوى ،مخاطبين ئې؛ كه دا
(كتابيان) وو او په مخكني پيغمبر ئې د ايمان ادعاء
كوله او كه هغه چي د لومړي ځل لپاره د نوي پيغمبر په
كتاب ايمان راوړو ته بلل شوي او ترې غوښتل شوي چي
(اهل كتاب) شي ،د نوي دعوت په وړاندي په بېلو بېلو
ډلو وېشل شوي ،ځينو ايمان راوړى ،ځينو مخالفت ته مال
تړلې ،ځينو د منافقت او دوه مخي توب الر غوره كړې،
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ځيني ئې بې تفاوت پاته شوي او ځيني د انتظار په حالت
كي ،تر څو وگوري چي روانه شخړه او منازعه د كوم لوري
په بريا او د كوم لوري په ماته منتج كېږي ،تر څو د
فاتح په خوا كي ودرېږي او د ده تگالره او دعوت ومني
او شعارونه ئې زمزمه كړي .د دوى اختالف غيرشعوري او
ً او له اتمام حجت او د
په ناپوهۍ كي نه وي ،بلكي عمدا
بينې او څرگندي نښي له راتلو وروسته مخالفت ته مال
تړي.
 -1په دې آيت كي د پيغمبرانو عليهم السالم د دعوت
اساسي بنسټونه او مباني او د دوى د پيغام خالصه ذكر
شوې ،هر پيغمبر چي د زمانې په هر پړاو كي مبعوث شوى،
خلكو ته ئې ويلي :ستاسو د رب له لوري مي دا پيغام
درته راوړى:
الف :د هللا تعالى (عبادت) وكړئ ،يعني ستا باور بايد
دا وي چي ته ( بنده) يې او هللا تعالى ستا آقا او
بادار ،خپل هر څه به د ده گڼې او ستا هر كار به د ده
د حكم او امر مطابق ،ته به نه ځان د خپل ځان ټولواك
گڼې او نه د خپلو مادي او معنوي شتمنيو او نه به په
خپلو شتمنيو كي د خپلي خوښي مطابق تصرف كوې ،دا ځكه
چي تا خپل اختيار هللا تعالى ته سپارلى ،دوست دي هماغه
دئ چي د ده دوست وي او دښمن دي هغه چي د ده دښمن وي
او په خپل هر كار كي به د ده رضاء لټوې ،دا ځكه چي
ته مريى او (عبد) يې ،د مرييتوب او (عبادت) تقاضا او
غوښتنه همدا وي ،هر هغه كار چي د دې مغاير وي د
بندگۍ له پولي تېرى دئ او بغاوت.
ب :خپل دين د هللا لپاره (سوچه او خالص) كړئ ،په شرك
او له بل څه سره په گډولو ئې مه لړئ( ،دين) يعني د هللا
تعالى (عبادت) ،عبادت مو منزه وساتئ ،په عبادت كي بل
څوك له هللا تعالى سره مه شريكوئ ،نه له هللا تعالى پرته
بل ته غاړه ږدئ او مه له ده پرته بل ته د احتياج او
دعاء السونه اوږدوئ( ،عبادت) او (دعاء) مو بايد يوازي
او يوازي د هللا تعال لپاره وي ،خپل (عبادت) او (دعاء)
له هر راز ككړتيا پاكيزه وساتئ.
ج( :حنيف) اوسئ ،له سمي الري كيڼ او ښي الس ته مه
منحرف كېږئ ،د دين په مستقيمي الري مخامخ د هللا په لوري
والړ شئ.

346پلوشې
د قرآن
البينه

د :لمونځ وكړئ او خپلي اړيكي له خپل رب سره تل
مضبوطي وساتئ.
هـ :زكات وركړئ ،له خپل هغه مال او دولت چي د خپل
الس په تڼاكو مو له حاللو الرو ترالسه كړى يوه برخه ئې د
هللا تعالى په الر كي او د بې وزلو او محرومانو د الس
نيوي او مرستي لپاره انفاق كړئ.
(قيم دين) همدغه دئ او ټولو مخكنيو پيغمبرانو
عليهم السالم دغه دين ته بلنه وركړې او اوسنى پيغمبر
عليه السالم هم تاسو دغه دين ته رابلي ،نو اې
كتابيانو! له دې نوي پيغمبر عليه السالم او د دغه قيم
دين په لوري د ده له بلني سره ستاسو د اختالف وجه څه
ده؟!!

   





   













  
   





    




   

 -3بې شكه كافر شوي كتابيان او مشركان به د دوزخ
په اور كي وي ،تلپاته په هغه كي ،همدا دوى دي
ترټولو بد مخلوق -3 .له شك پرته چا چي ايمان راوړ
او صالح عمل ئې وكړ ،دوى دي تر ټولو ښه مخلوق-8 .
بدله ئې د خداى خوا كي تلپاته جنتونه چي ترې الندي
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به ويالې بهېږي ،تل پاته په هغه كي ،هللا لدوى راضي
او دوى له ده راضي ،دا د هغه چا لپاره چي له خپل
رب ئې وېره وكړه.
 -3دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي كه څوك د حق
بيانوونكي پيغمبر له راتلو وروسته او په داسي حال كي
چي ده ته ئې له ځان سره پاكيزه صحيفې راوړې او په
داسي حال كي چي قيم دين ته ئې رابلي ،د كفر او له
بينې د انكار الر غوره كړي ،دا تر ټولو بد مخلوق دئ،
تر هر حيوان بد او په اسفل السافلين كي پرېوتى ،لكه
چي قرآن فرمايي:
   ...









االعراف132 :
 ...دوى د څارويو په څېر دي بلكي الزيات الروركي ،همدا
دوى غافل او بې خبره دي.
    







اَلنفال22 :
بې شكه چي د هللا په نزد كي تر ټولو بد خوځېدونكي هغه
كاڼه او گنگيان دي چي تعقل نه كوي( .نه حق خبره
اوري ،نه په حقيقت اعتراف كوي او نه خپل عقل كاروي).
 -3انسان په (ايمان) او (صالح عمل) سره هغه لوړ مقام
ته رسېږي چي هيڅ بل مخلوق نه شي وررسېدى ،د معنوي
مقام او د شرف ،عزت او افتخار هغو لوړو لوړو څوكو ته
چي د هللا تعالى ټول مخلوقات به تر ځان الندي ومومي ،هيڅ
داسي مخلوق به په نظر ورنشي چي دغو لوړو لوړو ته د
رسېدو جوگه وي.
 -8د دوى اخروي بدله او اجر به هغه تلپاته جنتونه وي
چي د تل لپاره به په كي اوسېږي ،د خپل رب په
پېرزوينو به راضي وي او د هللا تعالى رضاء به ئې ترالسه
كړې وي .له هللا تعالى وېري دې مقام ته رسولي ،دغه ستر
او لوړ مقام ته يوازي هغه څوك رسېدى شي چي له هللا
تعالى وېريږي .دا آيت په ډېر وضاحت سره موږ ته وايي
چي له (هللا تعالى وېره) دې لوړ مقام ته د رسېدو اصلي
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المل دئ ،هغه څوك دا مقام ترالسه كولى شي چي د خداى ښې
پېژندني دې ځاى ته رسولى چي له هللا تعالى وېرېږي ،دغه
وېره ئې له دې منع كوي چي د خپل رب له حكم سركښي
وكړي او د ده د قهر او غضب وړ وگرځي ،همدا وېره ئې
دې ته اړ كوي چي له خپل رب سره په معامله كي بې باكه
نه وي ،په احتياط سره گام واخلي ،عملونه ئې صالح وي،
ښي او كيڼ لوري ته منحرف نه شي ،يوازي داسي خلك دې
مقام ته رسېدى شي او دا شرف او عزت ترالسه كولى شي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الزلزال
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الزلزال دئ چي له لومړي آيت ئې
اخيستل شوى 8 ،آيتونه لري ،د پنځو لومړنيو آيتونو
فواصل ئې هموزنه او ورته صيغې دي چي په (ها) پاى ته
هم) په لفظ سره د توقف او
رسېدلې ،شپږم آيت ئې د (ُ
ودرېدو غږ لري اوم او اتم آيتونه ئې د (يره) په ورته
صيغو ختم شوي .ځيني مفسرين ئې مكي سوره گڼي او ځيني
ئې مدني ،خو د سورې مضمون ،د آيتونو تركيب او د بيان
څرنگوالى ئې ښيي چي مكي ده ،دا ځكه چي د بحث اصلي
موضوع ئې آخرت او معاد ده ،چي د مكي سورتونو د بحث
محوري او اساسي موضوع وي ،آيتونه ئې مكي سورتونو ته
ورته لنډ لنډ ،د شعارونو په څېر ،چي خاص وزن او غږ
لري او په هغوى كي ژور او پراخ مطالب په محدودو
الفاظو كي افاده كېږي .سوره خپل بحث له هغي زلزلې
پيلوي چي د قيامت په دوهم پړاو كي به رامنځ ته شي،
بيا له قبرونو د انسانانو راپاڅېدل ،د زمكي له لوري
په ټولو هغو پېښو شهادت وركول چي د دې پر سر تېري
شوې او انسان ترسره كړي او خلك د خپلو عملونو او
باورونو له مخي په ډلو ډلو وېشل په كي انځور شوي او
په پاى كي وايي چي په دې ورځ به هر انسان خپل ذره
ذره ښه او بد عمل په څرگنده او مجسمه توگه په خپلو
سترگو مخامخ وگوري.
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 -1كله چي ولړزي دا زمكه په خپلي لړزېدا -2 .او
راوباسي دا زمكه خپل درانه درانه -6 .او ووايي
انسان چي څه پرې شوي؟  -4په دې ورځ به خپل اخبار
بيانوي -1 .دا ځكه چي ستا رب به ورته وحي كړې وي.
 -3راوبه وځي په دې ورځ خلك بېل بېل ،ترڅو وښودى
شي دوى ته خپل اعمال -3 .نو چا چي د وړې ذرې په
قدر نېكي كړې ،ويني به ئې -8 .او چا چي د وړې ذرې
په قدر د شر كار كړى ،ويني به ئې.
 -1زمكه به ولړزېږي ،نه يوه برخه ئې ،بلكي ټوله زمكه
او نه يو ځل بلكي پر له پسې او په هيبتناكي لړزېدا
سره .كه څه هم ځينو مفسرينو دا زلزله د قيامت د
لومړۍ مرحلې زلزله گڼلې ،خو له وروستيو آيتونو په
څرگنده معلومېږي چي دا آيت هغي زلزلې ته اشاره كوي
چي د انسان تر مجدد بعثت او بياژوندون مخكي به راشي،
د النازعات د سورې لومړي  16آيتونه هم په دې مطلب
تأكيد كوي چي د انسانانو بيا ژوندون به هم د زمكي له
يوې زلزلې او شديد ټكان سره پيل شي او ورپسې به هر
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يو له خپل خپل قبر راپاڅي ،د محشر په لوري به وخوځول
شي او په آوار ميدان كي به د هللا تعالى په وړاندي د
محاسبې لپاره ودرېږي.
 -2دا چي د زمكي (اثقال) څه دي ،د مفسرينو تر منځ
دوه رأيي مومو:
الف :دا به هغه سره او سپين زر او قيمتي تيږي وي
چي انسانانو ئې د الس ته راوړو لپاره د كفر او نفاق،
خيانت او ظلم الر غوره كړه ،د هغوى په ميني كي ئې
خداى او آخرت هېر كړ ،د هغوى پر سر په خپلو كي
وجنگېدل ،يوه د بل ويني توى كړې ،خپل عزت او شرافت
ئې ورپوري تړلى وو ،د هغوى لپاره ئې هر ذلت ،دنائت
او سپكاوي ته غاړه اېښوده ،په دې ورځ چي زمكي به دا
ټول بهر راغورځولي وي ،هري خوا ته به د بې ارزښته
متاع په څېر خواره واره پراته وي ،د مال او دولت
بنده انسان به پوه شي چي د څومره بې ارزښتي متاع
لپاره ئې خپله دنيا او آخرت تباه كړ او نن ئې د هغو
ټولو هڅو او هلو ځلو پايله څه ده چي د دغو د الس ته
راوړو لپاره ئې كړې وې؟!!
ب :له (اثقال) مراد انسانان دي ،دا ځكه چي قرآن
انسانان په دې نامه ياد كړي او په گڼ شمېر آيتونو كي
د هغه انسان په اړه چي د دنيا او مال دولت بنده دئ،
په زمكي پوري نښتى ،زړه ئې د دنيا له متاع نه شلېږي،
د بر تلو او لوړ الوتو لپاره پياوړي وزرونه نه لري،
د داسي خلكو لپاره ئې دغه صيغه په ډېرو ځايونو كي
كارولې ،د دغو مفسرينو له نظره له اثقال مراد
انسانان دي چي زمكه به ئې بهر راوباسي.
كه لومړي دوه آيتونه د قيامت په لومړۍ مرحلې پوري
مربوط وى ،نو كېدى شوى چي (اثقال) د سرو او سپينو
زرو او قيمتي ډبرو په معنى ونيسو ،خو څلورم آيت په
صراحت سره ښيي چي دا حوادث د هغي مرحلې پېښي دي چي
زمكه به خپل ټول اسرار او اخبار بيانوي .له دې په
وضاحت سره معلومېږي چي دوه لومړي آيتونه د قيامت د
دوهمي مرحلې پېښي بيانوي.
 :4-6بايد وگورو چي څه به په دې ورځ د انسان د
حيرانتيا سبب شي؟! د زمكي كوم حركت به دى په حيرت كي
واچوي او دې ته به ئې مجبور كړي چي ووايي :په دې
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زمكي څه شوي؟ آيا د زمكي هيبتناكه زلزله به ئې حيران
كړي؟ يا له قبرونو د انسانانو راپاڅېدا او يا د
انسان په خالف د زمكي شهادت؟
په لږ دقت سره په دې خبري پوهېدى شو چي په دې آيت
كي ښودل شوى حيرت به نه خو د زمكي د سختي زلزلې له
كبله وي ،ځكه چي دا زلزله به مخكي او له قبرونو د
انسانانو له راپاڅېدو د مخه وي او نه به له قبرونو د
انسانانو د راوتو په سبب وي ،ځكه چي دوى په خپلو
سترگو له قبر خپل راوتل نه گوري او نه پرې پوهېږي،
داسي لكه چي له مور خپل راپيدا كېدا نه گوري او نه
وروسته ور په ياد وي .دا هم سمه نه ده چي ووايو ځيني
به د ځينو نورو بياراپاڅېدا گوري ،ځكه د دې خبري
لپاره هم څه دليل نشته .د يس د سورې  12آيت ښيي چي د
آخرت منكران به له راژوندي كېدو وروسته يو له بله
پوښتنه كوي چي موږ چا له خپلو قبرونو راپاڅولو؟ من
بعثنا من مرقدنا؟ په ځواب كي به ورته ويل كېږي :هذا
ما وعدالرحمن و صدق المرسلون :دا همغه څه دي چي
رحمان خداى ئې وعده كړې وه او پيغمبرانو رښتيا ويلي
وو .دا آيت ښيي چي د قيامت په ورځ به انسانان په دې
نه پوهېږي چي څنگه بياراژوندي شوي .مؤمنان به نورو
ته وايي چي دا خو د هللا تعالى همغه وعده وه چي د
پيغمبرانو له الري ئې له موږ سره كړې وه او دا ده نن
ثابته شوه چي پيغمبرانو عليهم السالم رښتيا ويلي وو.
له دې ټولو معلومېږي چي د انسان د حيرت سبب به د
زمكي هغه شهادت وي چي د انسانانو د كړنو په اړه به
ئې وركوي .قرآن فرمايي چي په دې ورځ به د زمكي تر
څنگ د انسان سترگي ،غوږونه ،الس او پښې او پوستكى هم
د ده په عملونو شهادت وركوي
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فصلت 21-21
تر هغه چي (اور ته نږدې) ورشي ،غوږونه ،سترگي او
پوستكي به ئې په هغه څه شهادت وركوي چي دوى كول .او
خپلو پوستكو ته به وايي :ولي زموږ په ضد شهادت
وركوئ؟ ورته وايي به :هغه هللا په خبرو راوستي يو چي هر
څه ئې په خبرو راوستي او هغه په اول ځل پيدا كړئ او
د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.
دا آيت ښيي چي د زمكي هر څه به هغه ورځ شهادت
وركوي .ابوهريره رضي هللا عنه روايت كوي چي پيغمبر عليه
السالم دا آيت (يومئذ تحدث أخبارها) تالوت كړ او وئې
فرمايل :آيا پوهېږئ چي زمكه به كوم اخبار بيانوي؟
صحابه وو وويل :هللا او رسول ئې ښه پوهېږي ،پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :د زمكي اخبار بيانول هغه شهادت دئ چي
زمكه به ئې د بندگانو د هغو عملونو په اړه وركوي چي
د زمكي پر سر ئې كړي ،وايي به :په فالنۍ ورځ ئې فالنى
فالنى كار وكړ ،دا د زمكي اخبار دي چي هغه به ئې
بيانوي.
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عن ربيعة الجرشى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
تحفظوا من األرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل
رواه الطبرانى
عليها خيرا أو شرا إال وهى مخبرة.
له ربيعة الجرشي رضي هللا عنه روايت دئ چي پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :له زمكي سره په خپل چلن كي احتياط
كوئ ،ځكه چي زمكه ستاسو مولد او بنسټ دئ (چي ترې
پيدا شوي يئ) او هيڅ داسي عمل كوونكى نشته چي د زمكي
پر سر ئې ژوند كړى وي او دا دي د ده په ښه او بد عمل
شهادت ورنكړي.
د على رضي هللا عنه په اړه راځي چي كله به ئې د بيت
المال اموال په مستحقينو ووېشل او هغه به ئې تش كړ
نو دوه ركعته لمونځ به ئې هملته اداء كړ او بيت
المال ته به ئې په خپل خطاب كي وويل :ته شاهد يې چي
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ما په حقه ډك او په حقه تش كړې (يعني نه مي څه حرام
مال دركي واچاوو او نه مي ستا كوم څه په حرامه الر
مصرف كړ).
پيغمبر عليه السالم فرمايي( :چي كله د لمانځه وخت
راورسېږي په لوړ غږ آذان وكړئ ،د غرونو او زمكي څه
ئې چي واوري د قيامت په ورځ به شهادت وركوي.
دغه زمكه چي ته ئې مړه او بې حسه گڼې او په بې
باكۍ سره ئې پر سر گناهونه كوې ،د قيامت په ورځ به
ستا ټول ښه او بد عملونه بيان كړي.
ما ته ووايئ 1411 :كاله مخكي به د دې وينا په اړه
د مخالفينو عكس العمل څنگه وو ( چي زمكه به خپل ټول
اخبار بيان كړي)؟ آيا په دې خبري به ئې په خپلو كي
ډېر ډېر نه وي خندلي او په ټوكو ټوكو به ئې يوه بل
ته نه وي ويلي چي دا دئ محمد دا ادعاء هم وكړه چي دا
مړه زمكه به په خبرو راشي او د انسان په ښه او بد
عمل به شهادت وركوي؟!! خو راشئ د قرآن دا وينا نن
يوه داسي ساينس پوه ته وكړئ چي د علمي څېړنو په
نتيجه كي دا ورته معلومه شوې چي د زمكي سطح او فضاء
د انسان هر هر غږ او هر هر حركت ثبتوي ،هغه ساينس
پوه چي نن په ډېر قاطعيت سره وايي :د انسان د غږ او
خوځښت څپې د زمكي په سطح او فضاء كي داسي ثبت كېږي
چي د تل لپاره دوام كوي او زرگونو كاله وروسته هم
كولى شو دا امواج او اثرات په پرمختللو وسائلو كشف
او ترالسه كړو .كه دغه ساينس پوه ته ووايئ چي قرآن
څوارلس پېړۍ مخكي دا خبره كړې ،عكسل العمل به ئې څه
وي؟ آيا كېدى شي له دې پرته بل څه ووايي چي قرآن
ً له داسي مرجع راغلى چي په ټولو اسرارو پوه دئ؟
حتما
ستا ژبه او شونډى ،ستا ستونى او حنجره چي ستا د
تكلم وسائل دي او په دې سره د خپل زړه خبري بيانوې،
ټول له دغو خاورو جوړ شوي ،همدا خاوره ده چي ستا د
ژبي ،شونډو او حنجرې ماليكولونه ترې جوړ شوي او د ما
في الضمير په بيانولو كي ستا مرسته كوي ،د قيامت په
ورځ به په خپلواكه او مستقله توگه په خبرو راشي او
شهادت به وركوي.
 -1ولي به زمكه په هغه ورځ خپل اسرار راباسي ،ټولي
خبري به بيانوي او هر هغه څه به په ډاگه كوي چي د دې
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پر سر تېر شوې؟ دا ځكه چي هللا تعالى ورته وحي كړې چي
نن هر څه ثبت او د قيامت په ورځ ئې بيان كړه.
د (يوحى) په ځاى د ( اوحى) د صيغې راوړل ښيي چي
زمكي ته له مخكي (الهام) شوى چي ټول جريانات به
ثبتوي او د قيامت په ورځ به ئې بيانوي ،يعني زمكه دا
اوس اوس د ټولو جرياناتو شاهده او ناظره ده ،هر څه
احساسوي ،حفظ كوي ئې او د قيامت په ورځ به ئې د
انسان مخي ته ږدي.
 -3د دې آيت په اړه دوه تفسيرونه مومو:
الف :هر انسان به بېل او له نورو جال له خپل قبر او
مدفن راپاڅېږي او د هللا تعالى په لوري به خوځول كېږي،
له دوستانو او خپلوانو ،قوم او قبيلې ،حزب او ډلي،
پلويانو او سپاهيانو ،حاميانو او ملگرو او له ټولو
هغو چي په دنيا كي ئې د ده شاوخوا نيولې وه او ده
پرې حساب كاوو ،نن به له دوى هيڅوك په خپلي خوا كي
نه مومي ،گوښى او يوازي به د هللا په لوري درومي .لكه
چي قرآن فرمايي:









مريم21 :
او هر يو به ئې د قيامت په ورځ يوازي ورته راشي.
همداراز فرمايي:
   
   



    
  
    
    




األنعام24 :
ً چي موږ ته همغسي يوازي راغلئ چي په لومړي
او يقينا
ځل مو (يوازي) پيدا كړئ او څه مو چي درباندي پېرزو
شوي وو ټول مو ترشا پرېښودل او هغه شفاعت كوونكي مو
هم درسره نه گورو چي گمان مو كاوو دوى به ستاسو په
(پيدايښت او پالني كي د خداى) شريكان وي ،يقينا
ً
اړيكي مو سره شلېدلې دي او هغه درنه ورك دي چي (دا)
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گمان مو پرې كاوو.
ب :د انسان له پيدايښت د قيامت تر ورځي د زمكي پر
سر ټول پيدا شوي انسانان به له خپل خپل مدفن او
مقبرې راپاڅېږي او د خپلو عملونو له مخي به په بېلو
بېلو ډلو كي راغونډ او د هللا تعالى په لوري درومي او د
حشر په ميدان كي به راغونډيږي.
په لږ دقت سره پوهېدى شو چي د لومړۍ ډلي مفسرينو
رأيه دقيقه ده ،د دوهمي برخي دا الفاظ (ليروا
اعمالهم) ښيي چي خلك به د دې لپاره بېرته راژوندي
كېږي او له خپلو خپلو قبرونو به بېل بېل راوځي چي
خپل تېر عملونه وگوري او سزا ئې وركړى شي ،هغه
آيتونه چي د قيامت په ورځ د انسانانو د ډله ييز حركت
په اړه بحث كوي د قيامت په وروستۍ مرحلې پوري مربوط
دي ،دا بايد په دغي مرحلې تطبيق نه كړو.
په هغه ورځ به هر چا ته خپل عمل وروښودى شي ،هر
څوك به هغه اعمال چي په دنيا كي ئې كړي ،خپلي مخي ته
مجسم ومومي ،يوازي دا نه چي خپل عملونه به په خپلي
عملپاڼي كي وگوري او سزا او بدله به ئې وركړى شي،
بلكي پر دې سربېره به خپل ټول ښه او بد عملونه خپلي
مخي ته څرگند او مجسم ومومي ،له  4او  3آيت معلومېږي
چي د انسان عملونه له (غږ او بڼي) سره ضبط كېږي او د
قيامت په ورځ به انسان هم د خپلو عملونو (اخبار)
واوري او هم به ئې (بڼه) وگوري.
څوارلس پېړۍ مخكي هيچا ته په دې خبري پوهېدا ممكنه
نه وه چي كېدى شي د انسان (غږ) او د خوځښت (انځور)
او فيلم ئې ثبت شي او له څه مودې وروسته بيا وليدى
او واورېدى شي ،خو اوس او له هغه وروسته چي ټيپ
ريكارډر او كامرې اختراع شوي ،هر چا ته دا خبره جوته
شوه.
( :8-3خير) او (شر) ،كه ستر وي او كه ووړ ،حتى كه د
يوې وړې ذرې په اندازه وي ،ټول به په خپلي عملپاڼي
كي وگورې ،ټول به ستا مخي ته مجسم كړى شي ،وبه گورې
چي هيڅ څه دي له پامه نه دي غورځېدلي ،هر څه په ډېر
دقت سره ثبت شوي او د دغو له مخي به ستا برخليك او
راتلونكى ټاكل كېږي ،كه ستا د (ښېگڼو) تله پر (بدو
كړنو) درنه شوه ،جنت ته به درومې ،خو كه د (بدو
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كړنو) تله دي درنه وه او ښېگڼي دي سپكي او بې وزنه
وختې ،دوزخ ته به درومې ،د هري نېكۍ په بدل كي به لس
برابره بدله ترالسه كوې او بدي به دي يا مهربان او
بخښونكى رب درته وبخښي ،يا د هغو مصيبتونو ،بيماريو،
دردونو او ستونزو په خاطر به ئې درته معاف كړي چي په
دنيا كي دررسېدلي او يا به عادالنه سزا دركوي.
بايد متوجه وئ چي د دې آيتونو الفاظ داسي نه دي چي
وښيي انسان به د هر وړوكي عمل سزا گوري ،داسي نه دي
ويل شوي چي كه د ذرې په اندازه د خير او شر عمل ئې
كړى وي ،سزا به ئې گوري ،نه ،بلكي عمل به گوري او
ضروري نه ده چي سزا به ئې هم گوري.
په دې اړه مو څو نوري خبري هم بايد په پام كي وي:
الف :د عملونو وزن او ارزښت به د دوى د ظاهري بڼي
له مخي نه ټاكل كېږي ،د كافر ،مشرك او منافق هغه
عملونه به بې وزنه او بې ارزښته وي چي په ظاهر كي
ً ئې كوم ښه كار كړى وي
نېك او ښه ښكاري .كه احيانا
بدله به ئې په دنيا كي ترالسه كړې وي .په دې ورځ به
فقط (حق) عمل ته وزن او ارزښت وركوي ،نه ظاهري بڼه
ئې ،لكه چي قرآن فرمايي:
ُّ...
َق
الح
ْ
مئذ
يو
ن
َز
الو
ْ
و
ُْ
َْ
َ
َ
االعراف8 :
او په دې ورځ به حق دروندوالى وي (كوم عمل چي له
(حق) او (حقيقت) تش وي هغه به سپك وي).
ب :د بد عمل سزا به ورسره برابره او متناسبه وي،
خو د نېك عمل بدله به له لس برابره تر اوه سوو او
حتى تر دې هم زياته وي.
ج :چا چي ايمان راوړى ،حساب به ئې آسان وي ،د خپل
غوره عمل له مخي به ثواب ترالسه كړي ،كه له كبيره
گناهونو ئې ډډه كړې وي صغيره به ئې هللا تعالى ورته
وبخښي.
انس رضي هللا عنه روايت كوي چي ابوبكر صديق رضي هللا عنه
له پيغمبر صلى هللا عليه وسلم سره يو ځاى ډوډۍ خوړله چي
دا آيتونه (   










 )    نازل
شول ،ابوبكر رضى هللا عنه له خوراكه الس راتم كړ او وئې
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ويل :يا رسول هللا! آيا د خپلو وړو وړو گناهونو په سبب
به هم مجازات كېږم؟ پيغمبر عليه السالم وفرمايل :اې
ابوبكره! هغه ستونزي چي په دنيا كي ئې گورې دا ستا د
وړو وړو گناهونو په سبب وي ،خو كه د ذرې په اندازه
نېك عملونه دي كړي وي نو هللا تعالى ئې درته ذخيره كوي
تر څو ئې د قيامت په ورځ بشپړ ترالسه كړې.
عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبى صلى هللا عليه
وسلم فنزلت هذه اآلية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر يده وقال
يا رسول هللا إنى أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر
فقال يا أبا بكر مارأيت فى الدنيا مما تكره فبمثاقيل
ذر الشر ويدخر هللا لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم
القيامة
َـان
َ ك
َان
دع
بن
َسُول
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ْ ُقل
لت
ِشَة
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ِى اْ
َ
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َُ
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ُه
َع
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ُ َقال
ُه
ِع
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لع
يف
و
َِّ
ُكُّ اْ
ُ َ
َاكَ َ
ْ
لمْ َ
َ « الَ َ
ََ
ََ
رواه مسلم
الدينِ ».
يو
َت
ِيئ
ِى خَط
ْ ل
ِر
ْف
ِّ اغ
َب
ما ر
يو
ِّ
ِى َ
َ
ْمَ
ًْ
عائشه رضي هللا عنها وايي :له رسول هللا ﹽ مي و پوښتل:
عبدهللا بن جدعان ،په جاهليت كي خپلوي پالـله ،مسكينانو
ته ئې خوراك وركاوو ،مېلمه پال وو ،اسيران او غالمان
ئې آزادول ،آيا دا نېك عملونه به څه گټه ورورسوي؟
پيغمبر عليه السالم وفرمايل :نه؛ گټه نه وررسوي ،ځكه
ده يوه ورځ هم دا ونه ويل چي اې زما ربه! د قيامت په
ورځ مي گناهونه راوبخښه.
د قرآن دا آيتونه او د پيغمبر عليه السالم دا
احاديث موږ ته الرښوونه كوي چي نه ووړ نېك عمل حقير
وگڼو او نه وړه گناه عادي او بې اهميته وبولو ،دا
ځكه چي دواړه زموږ په دوسيه كي درج كېږي او زموږ په
برخليك او اخروي سعادت او شقاوت باندي اغېز لري.
ِ
ْه
ََي
ََّىَُّع ع
لَِّع ل
ل ر
ل :ق
ِ  ،ق
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ِي بن ح
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َسََّ َ
َِ
َة" .رواه البخارى
َيب
مة ط
ِ
ك
ب
َ
َ
فِ َ
عدي بن حاتم رضي هللا عنه وايي چي پيغمبر عليه السالم
فرمايلي :د دوزخ له اوره ځان وساتئ كه څه هم د يوې
خرما په ټوټې وي او كه ئې ونه مومئ نو په يوې ښكلې
او غوره خبري سره.
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همدا راز فرمايي:
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هكَ ُ
ُْ
رواه البخارى
هيڅ نېك كار حقير مه گڼئ كه څه هم د يوه تږي په جام
كي له خپلي سلواغې اوبه توى كړې او يا له خپل ورور
سره په ورين تندي خبري وكړې.
عوف بن الحارث رضي هللا عنه د عائشې رضي هللا عنها دا وينا
روايت كوي چي پيغمبر عليه السالم ورته ويل :اې عائشې!
له هغو وړو وړو گناهونو ځان وساته چي حقير گڼل كېږي،
دا ځكه چي د دې هم د هللا تعالى له لوري پوښتنه كېږي.
َُّهللا ﹽ :
َسُوِ
ل
ِى ر
َ ل
ْ َقال
لت
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َائ
ْ ع
َن
ِثِ ع
لحَار
بن
ْف
َو
و عن ع
ُ اْ
َ َقاَ
ُ ْ
ِبًا
ََّهللا طَال
ِِ
ن
ها م
إن
ِ ف
مال
َاتِ األَع
َّر
محَق
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َائ
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« َ
لَ
َْ
َُ
» .رواه النسائى
عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه روايت كوي چي پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :له صغيره گناهونو ځان وساتئ ،ځكه دا
په انسان راغونډي شي ،احاطه ئې كړي او د هالكت سبب ئې
شي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

العاديات
د سورې معرفي
د دې سورې نوم العاديت (زغاستونكي) دئ چي له لومړي
آيت ئې اخيستل شوى 11 ،آيتونه لري ،لومړي پنځه
ً په هموزنو صيغو پاى ته رسي ،درې
آيتونه ئې د ضبحا
ورپسې آيتونه ئې د كنود ،شهيد او شديد په صيغو
ختمېږي او درې وروستي آيتونه ئې د صدور ،قبور او
خبير په صيغو ،چي دوه لومړي ئې كنود ته ورته او خبير
ئې شهيد او شديد ته ورته وزن لري .د دې مباركي سورې
د نزول د زمانې په اړه مختلف روايات لرو ،خو د سورې
له مضمون او د آيتونو د تركيب له څرنگوالي معلومېږي
چي نه يوازي د مكي دور سوره ده بلكي د مكي دور په
لومړيو كي نازله شوې.
د بحث اساسي موضوع ئې دا خبره ثابتول دي چي انسان
د خپل منعم رب په وړاندي ډېر ناشكر او ناسپاس دئ ،د
دې ادعاء د اثبات لپاره هغو آسونو ته زموږ پام اړوي
چي د خپل خاوند د عادي او معمولي پالني له كبله سخت
ورته مطيع او تر پښو الندي ئې توندي زغاستي ته چمتو
وي!! د دې سورې لومړي آيتونه خپل مخاطب له السه نيسي،
د آسونو د توندي زغاستي يوې حيرانوونكې صحنې ته ئې
ودروي او ورته وايي :گورې! دا پياوړي آسونه ،څنگه د
خپل سپور د الس په يوه حركت سره ،په زغاسته شي ،هر يو
تر بل د مخكي كېدو هڅه كوي ،له سخت شور ځوږ ئې
پوهېدى شې چي خپل ټول زور ځواك ئې كارولى ،ترڅو
ترنورو د مخه خپل آقا مقصد ته ورسوي ،نه گورې چي
څومره تېز زغلي ،هغه سپرغۍ گورې چي له تيږو سره ئې د
نعل په كلك لگېدو اوچتي شي ،په تياره سباوون كي په
دښمن بريد كوي ،له دې بې پروا چي په يوې يا بلي گوښې
كي به دښمن ورته په كمين كي وي ،ناڅاپي به ئې په كوم
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غشي سره په نښه كړي ،لږ ئې دوړو ته پام وكړه چي له
مستانه او بې باكانه منډي ئې پورته شوې ،گوره چي
ناڅاپي د دښمن له مجهز صف سره مخامخ شو ،له ايستلو
تورو سره ،خو په ټوله بې اعتنائي ئې صف مات كړ او د
دښمن په مزدحمو صفوفو كي ننووت ،كله چي د آسونو دې
خېل ته خپلو سپرو ال د زغاستي اشاره نه وه كړې ،هغه
وخت تا ليدل چي هر يو د خپل سپور تر پښو الندي ،په
شور شوق خوځېدو ،پښه ئې كلكه كلكه په زمكه وهله ،د
خپل سر غاړي په حركاتو سره ئې دا ښودله چي خپل آقا
ته مطيع دئ او يوازي يوې اشارې ته ئې منتظر!! دا له
ده سره خپل خاوند څه كړي چي دومره مطيع دئ؟ له خوراك
څښاك پرته ئې څه وركړي؟ په سر غاړه ئې د الس راكښلو
پرته څه ورسره كړي؟ د دومره څه په وړاندي دا وفا او
اخالص د څه نښه ده؟ او كه تا اې انسانه! له دغه
(حيوان) سره مقايسه كړي ،د خپل منعم په وړاندي ستا
وفا او اخالص ،ستا اطاعت او مننه ،د خاوند په وړاندي
د ده له چلن سره مقايسه كړي ،ما ته ووايه :ستا په
اړه به عادالنه قضاوت څه وي؟ آيا له دې پرته بل څه
كېدى شي چي ته د خپل رب په وړاندي سخت ناشكر يې ،بې
ً چي
ود * يقينا
لكَن
به
ِر
َل
َّ االنسن
ِن
وفا يې ،بې اخالصه يې!! إ
َِ
ُ ٌ
َِّ
انسان خپل موال ته ډېر ناشكر دئ .دا په داسي حال كي
چي آس يوازي همدا دوه درې نعمتونه پېژني ،له واښو
اوبو او په سر غاړه له الس راكښلو پرته په نور څه نه
پوهېږي ،خو انسان د خير او نعمت په اړه جامع تصور
لري ،ټول هغه بې شمېره نعمتونه پېژني چي هللا تعالى
ورباندي پېرزو كړي او دى ورسره كلكه مينه لري ،خو
سره له دې ډېر ناشكر دئ او د دغه حيوان په اندازه هم
ً چي انسان د خپل
د خپل موال مننه او شكر نه كوي .يقينا
رب په وړاندي سخت ناسپاس دئ ،د سپرو تر پښو الندي
زغاستونكي آسونه همدا وايي.
دا كوم څه دغه ناسپاس بنده تر هغه حيوان هم زيات
ناشكر كړى؟ آيا وجه ئې دا ده چي گمان كوي نه آخرت
شته ،نه بيا ژوندون او نه محاسبه او مكافات او
مجازات؟ آيا داسي ئې انگېرلې چي د هر چا د سينې
اسرار به نه سپړل كېږي او له ده پرته به هيڅوك په دې
نه پوهېږي چي په زړه كي ئې څه وو ،موخي ئې كومي او
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عزائم ئې څنگه وو؟! ده اشتباه
راځي چي انسانان له خپلو خپلو
اسرار ئې بربنډ شي او د هغه
ودرېږي چي هيڅ څه ئې ترې پټ
كفران او ناشكرۍ سزا وگوري.

كړې؛ هغه ورځ به خامخا
قبرونو راووځي ،د سينو
خبير خداى په وړاندي
نه دي او بيا د خپل

  

  



























    




   







 
 -1په ځوږ سره زغاستونكو قسم -2.بيا په سُم
(پونده) سپرغۍ شيندونكو قسم -6.او په سباوون يرغل
كوونكو قسم -4 .په كوم سره چي دوړي كړي خورې- 1 .
په كوم سره چي ننوځي په منځ د يوه ټولي كي-3 .
ً چي انسان دئ خپل موال ته ډېر ناشكر -3 .او
يقينا
په خپله دى په دې باندي شاهد دئ -8.او په ميني كي
د خير خو ډېر شديد دئ -2 .آيا نه پوهېږي ،كله چي
راپاڅوى شي هغه چي قبرو كي دي -11 .او وسپړى شي
هغه چي سينو كي دي -11 .په دې ورځ به خامخا د دوى
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رب ښه په دوى خبر وي.
 :8 -1دلته تر ټولو د مخه څو ټكي په پام كي ولرئ:
 دا پنځه قسمونه د تعقيب (فاء) په توري سره په
خپلو كي تړل شوي او ښيي چي دلته د يوه څيز مختلفو
حالتونو او صفتونو ته اشاره شوې ،يعني همدا
زغاستونكي دي چي د خپلي توندي او تېزي منډي له كبله
ئې له ټټر شور او ځوږ اوچت دئ او همدغه زغاستونكي دي
چي كله ئې سم په تيږو لگېږي نو سپرغۍ ترې اوچتي شي
او همدا دي چي په سباوون كي د يرغل لپاره كارول شوي
او همدا دي چي په خپلي چټكي زغاستي سره دوړي بادوي
او همدا دي چي د مقابل لوري په ليكو كي شق اجراء
كوي ،صفونه ئې څيري او د دوى په منځ كي ننوځي.
 د بيان له الفاظو په ډاگه معلومېږي چي له دغو
زغاستونكو هدف آسونه دي نه بل څه ،ډېر بې سليقې اديب
به هم له دې پرته بل مفهوم ترې وانخلي.
 اما دا چي دا قسمونه څنگه په دې خبري شهادت وركوي
چي انسان د خپل پالونكي رب په وړاندي سخت ناشكر دئ،
ځواب ئې دا دئ :دا پياوړي آسونه چي تر انسان ځواكمن
او پياوړي دي ،خو گورې چي د خپل خاوند د څو محدودو
نعمتونو په پاس د ده كلك اطاعت كوي ،نه گورې چي څنگه
د خپل خاوند د الس په يوه حركت سره په زغاسته شي ،د
سينې او سپوږمو له شور ځوږ ئې پوهېدى شې چي خپل ټول
زور ځواك ئې كارولى ،ترڅو ژر او تر نورو د مخه خپل
آقا مقصد ته ورسوي ،گورې چي څومره تېز زغلي ،چي كله
ئې نعلونه په تيږو لگي سپرغۍ ترې اوچتي شي ،دې ته
چمتو وي چي په تياره سباوون كي په دښمن بريد وكړي،
له دې بې پروا چي په يوې يا بلي گوښې كي به دښمن
ورته په كمين كي وي ،ناڅاپي به ئې په كوم غشي په نښه
كړي ،دغو دوړو ته پام نه كوې چي د ده له مستانه او
بې باكانه منډي آسمان ته پورته شوې ،گورې چي د دښمن
په مجهز صف كي ،كه څه هم توري ئې له تېكو ايستلې وي،
په بې پروايۍ ننوځي ،صفونه مات كړي او د دښمن په
مزدحمو ليكو كي داخل شي ،كله چي ال د زغاستي امر ورته
نه وي شوى ،نه گورې چي څنگه د خپل سپور تر پښو الندي
په شور او شوق سره خوځېږي ،پښه كلكه كلكه پر زمكه
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وهي ،د خپل سر غاړي په حركاتو سره ښيي چي خپل آقا ته
مطيع دئ او يوازي يوې اشارې ته ئې منتظر؟! دا له ده
سره خپل خاوند څه كړي چي دومره مطيع دئ؟ له خوراك
څښاك پرته ئې څه وركړي؟ په سر غاړه ئې د الس له
راكښلو پرته څه ورسره كړي؟ د دومره څه په وړاندي دا
وفا او اخالص د څه شي نښه ده؟ او كه تا اې انسانه! له
دغه آس سره مقايسه كړو ،د خپل منعم رب په وړاندي ستا
وفا او اخالص ،ستا اطاعت او مننه ،د خاوند په وړاندي
د ده له چلن سره مقايسه كړو ،ما ته ووايه :ستا په
اړه به عادالنه قضاوت څه وي؟ آيا له دې پرته بل څه
كېدى شي چي ته د خپل رب په وړاندي سخت ناشكر يې ،بې
ٌ  :يقينا
ُود
لكَن
به
ِر
َل
َّ االنسن
ِن
وفا يې ،بې اخالصه يې؟!! إ
َِ
ً
َِّ
چي انسان خپل موال ته ډېر ناشكر دئ .دا په داسي حال
كي چي آس يوازي همدا دوه درې نعمتونه پېژني ،له واښو
اوبو او په سر غاړه له الس راكښلو پرته په نور څه نه
پوهېږي ،خو انسان د خير او نعمت په اړه جامع تصور
لري ،ټول هغه بې شمېره نعمتونه پېژني چي هللا تعالى
ورباندي پېرزو كړي او دى ورسره كلكه مينه لري ،خو
سره له دې ډېر ناشكر دئ او د دغه حيوان په اندازه هم
د خپل موال مننه او شكر نه كوي.
يوه يادونه:
نږدې دېرش كاله وړاندي په دې لټه كي وم چي د دې
سورې د قسمونو او د قسمونو د ځواب تر منځ په دقيق
ارتباط پوه شم ،ډېر تفاسير مي وكتل ،په تفسيرونو كي
مي زيات مختلف آراء تر سترگو شول ،نتيجې ته ونه
رسېدم ،ډېره موده همداسي راباندي تېره شوه ،په پېښور
كي د اقامت په دوران كي يوه ورځ د جمعې د لمانځه
لپاره يوه جمات ته والړم ،گورم چي خطيب د دغي سورې په
اړه خبري كوي ،د قسمونو په اړه د ده توجيه او تفسير
مي هومره دقيق وموند چي په هيڅ تفسير كي مي نه وو
موندلى ،متأسفانه په دې ونه توانېدم چي ترې پوښتنه
وكړم؛ دا رأيه ئې له كوم تفسير اخيستې او آيا داسي
كوم مشهور مفسر راښودى شي چي له دې رأيي سره موافق
وي؟ په هر صورت د ده په زړه پوري وينا زما لپاره ښه
الرښوونه شوه او زما د پوښتنو ښه ځواب .هللا تعالى دي
اجر وركړي.
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 :11-2دا آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي د انسان د
قبيح كفران ،د نعمت ناسپاسي ،د منعم قدر نه كول ،د
احسان انكار او د محسن هېرونه په اصل كي له دې
راوالړېږي چي دى دنيا بېهوده او بې هدفه گڼي ،په بيا
ژوندون باور نه لري ،داسي نه انگېري چي د هللا په لوري
به درومي او د خپلو كړنو له مكافات او مجازات سره به
مخامخ كېږي ،د چا چي دا عقېده وي هغه به خامخا يو
ناسپاس انسان وي ،خو ده اشتباه كړې؛ قيامت او د الهي
محاسبې ورځ به خامخا راځي ،انسانان به له خپلو خپلو
قبرونو راووځي ،د سينو اسرار به ئې بربنډ شي او د
هغه خبير خداى په وړاندي به ودرېږي چي هيڅ څه ئې ترې
پټ نه دي او بيا به د خپل كفران او ناشكرۍ سزا
وگوري.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

القارعة
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم القارعة (ټكوونكې) ده ،دا ئې
هم نوم دئ او هم د مضامينو لپاره عنوان 11 ،آيتونه
لري ،د دريو لومړيو آيتونو فواصل ئې القارعة دي،
ورپسې دوه آيتونه ئې د مبثوث او منفوش په هموزنو
صيغو ،شپږم او اتم ئې د موازينه په صيغه او اوم،
نهم ،لسم او يولسم ئې راضيه ته په ورته هموزنو صيغو
پاى ته رسېدلي .د لسم آيت د پاى صيغه په اصل كي
(ماهي) ده ،خو د وزن لپاره ئې (ماهيه) كړې .د سورې
له مضمون ،د بيان له څرنگوالي او له ادبي اسلوبه ئې
په واضح توگه معلومېږي چي د مكي دور په لومړيو كي
نازله شوې .د دې سورې په دغو محدودو آيتونو كي چي
لنډ لنډ دي او د الفاظو شمېر ئې ډېر لږ ،د قيامت
دواړه مرحلې په داسي بڼي كي انځور شوې چي هيبتناكي
صحنې ئې د انسان مخي ته مجسم كېږي او لوستونكى ئې
ځان د دغو صحنو په منځ كي احساسوي .په لومړيو دريو
آيتونو كي د قيامت د پېښي د انځورولو لپاره د (
قارعة) لفظ درې ځلي كارول شوى ،دا لفظ ځپل او له
هيبتناك غږ سره توأم تصادم او ټكول افاده كوي او درې
ځلي تكرار ئې د دې پېښي عظمت او هيبت بيانوي او ښيي
چي دا پېښه به داسي وي چي هر څه به سره وځپي ،د عالم
دا اوسنى نظام به دړي وړي كړي ،هر څه به ئې په خپلو
كي سره وجنگوي ،دا بې شمېره ستوري او سماوي اجرام به
له خپل خپل مدار ووځي ،په خپلو كي به تصادم وكړي ،د
دې هيبتناكو تصادمونو درانه غږونه به له هري خوا
اورېدل كېږي ،غرونه به له خپل خپل ځاى وخوځي ،په
خپلو كي به ټكر شي ،ذرې ذرې به شي او دوړي به ئې
آسمان ته پورته شي ،داسي به شي لكه حالجي شوې وړۍ چي
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په زمكه خورې وي ،ورپسې د قيامت بله مرحله انځوروي،
هغه وخت چي انسانان به بېرته راژوندي شوي وي ،د زمكي
مخكنى جوړښت به بدل شوى وي اوس به هغه مخكنۍ لوړي
ژوري نه لري ،غرونه به له منځه تللي وي او آثار به
ئې د خورو وړيو په څېر تر سترگو كېږي ،د انسانانو
بيا راپيدا كېدا او له قبرونو راپاڅېدا به له بر نه
داسي برېښي لكه خېل خېل ملخان چي پر زمكه خواره شوي
وي او يو پر بل لوېږي ،په پاى كي انسانان د محشر په
ميدان كي د محاسبې په حالت كي انځوروي او ښيي چي د
هر چا برخليك به د ده د عملونو د (وزن) او (ثقل) له
مخي ټاكل كېږي ،كه ئې عملونه د قدر وړ وو ،وزن او
ارزښت ئې درلود ،نو جنت ته به درومي او كه سپك او بې
وزنه وختل نو ټاټوبى به ئې د دوزخ كنده وي ،ځيني به
داسي گورې چي د وزن شوو تله ئې درنه ختلې ،خوښ او
راضي دي او ځيني داسي چي وزن شوي ئې سپك ختلي ،دوزخ
ورته خپله غېږ پرانيستې او داسي به ئې په خپلي غېږ
كي كلك نيسي لكه مور خپل زوى.
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 -1آ ځپونكې -2 .څه ده دا ځپونكې؟  -6او څه پوه
كړې چي څه ده دا ځپونكې؟  -4هغه ورځ چي خلك وي د
خورو ورو ملخانو په څېر -1 .او غرونه د خورو ورو
وړيو په څېر -3 .نو د چا چي درانه شول تلل شوي.
 -3نو وي به راضي كوونكي ژوند كي -8 .او هغه چي
ئې سپك شول تلل شوي -2 .نو مور (مېشت ځاى) به ئې
وي كنده -11 .او څه پوه كړې چي څه ده دغه كنده
؟ -11تاوناك اور.
 :6-1قارعة د (قرع) له مادې اخيستل شوې او معنى ئې
داسي كلك ځپل او سره وهل دي چي جگ غږ ترې پورته شي،
قرآن دلته د (قيامت) د پېښي لپاره دا نوم كارولى ،په
نورو ځايونو كي ئې د الحاقة ،الطامة ،الصاخة،
الغاشية او په گڼ شمېر نورو نومونو ياد كړى ،هر نوم
د قيامت يو خاص حالت بيانوي ،دلته القارعة د دې
آيتونو په ترڅ كي داسي راغلى او د آيتونو د بيان
لهجه داسي چي دا مطلب بيانوي :هماغه ځپونكې ،چي توند
او جگ غږ سره به هر څه وځپي ،پوهېږې چي دا څنگه پېښه
ده؟ څنگه به په دې پوه شې چي دا هيبتناكه پېښه به
څنگه وي؟ ته نه شې كولى د دې حادثې هيبت او عظمت درك
كړې!!
 :4په دې ورځ به ټول انسانان له قبرونو راووځي ،داسي
لكه ملخان چي له خاورو راووځي او د زمكي پر سر به
داسي خواره واره وي لكه خېل خېل ملخان چي پر زمكه
خواره شوي وي او يو پر بل لوېږي ،كله يوې خوا ته سېل
سېل مخه كړي او كله بلي خوا ته .د آيت الفاظ او د
بيان انداز ئې داسي دئ لكه څوك چي په دې ورځ له كوم
لوړ ځاى د زمكي ننداره كوي او انسانان داسي په نظر
ورځي لكه ملخان چي له خاورو راووځي او هري خوا ته
خواره واره شي .دلته ښايي انسانان د دې لپاره له
ملخانو سره تشبيه شوي چي ملخان له خاورو راوځي ،مور
ئې خپلي هگۍ په خاورو كي اچوي او بيا ئې بچيان له
خاورو راوځي ،د قيامت په ورځ به له قبرونو د
انسانانو راوتل دوى ته ورته وي.
 -1دا ستر ستر او دنگ دنگ غرونه چي جرړي ئې د زمكي
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زړه كي او سر ئې ورېځو ته رسېدلى ،د (القارعة) په دې
ورځ به داسي سره وټكول شي او ذرې ذرې به شي لكه وړۍ
چي د حالجي كولو په وخت كي خورې ورې شي .قرآن په بل
ځاى كي د غرونو د دې حالت په اړه داسي فرمايي:











الواقعة3-1 :
او غرونه به په ځانگړي رېژولو سره ورېژول شي او خوره
وره دوړه به شي.
له دې آيت او د قرآن له نورو آيتونو معلومېږي چي د
انسان پيدايښت به پر داسي زمكي وي چي لوړي ژوري به
نه لري او غرونه به ئې ذرې ذرې شوي وي.
 :11 -3په دې ورځ به عملونه څېړل كېږي ،په داسي تلو
ً معلومولى شي،
به تلل كېږي چي د هر عمل ارزښت دقيقا
ځيني به درانه ،گران او باارزښت وخېژي او ځيني به
سپك ،پوچ ،بې وزنه ،بې ارزښته او بې قدره ،په دې تلي
كي به يوازي هغه عمل دروند خېژي چي په (حق) والړ او د
(حق) له چينې خړوبه شوى وي او هغه عمل به سپك او پوچ
خېژي چي په (باطل) والړ او د باطل له چينې خړوبه شوى
وي ،په دې ورځ به د عملونو د ظاهري بڼي له مخي قضاوت
نه كېږي او وزن به ئې د ظاهري بڼي له مخي نه ټاكل
كېږي ،بلكي د (حق) او حقيقت له مخي به ټاكل كېږي،
يوازي هغه عمل به دروندالى او وزن لري چي (حق) په كي
وموندل شي ،له (حق) بې برخي عمل ،كه هر څومره ستر وي
او هر څومره ئې ظاهر ښايسته او جالب وي ،د دې ورځي
په تلي كي به سپك او پوچ خېژي .د قرآن په وينا په دې
ورځ به (حق) وزن وي (والوزن يومئذ الحق) ،په كوم عمل
كي چي حق ونه موندل شي ،هغه به سپك وي.
موازين هم د ميزان جمع ده او هم د موزون ،دلته د
موزون د جمعي لپاره راغلى ،چي معنى ئې (وزن شوي او
تلل شوي) ده او مراد ترې هغه عملونه دي چي د قيامت
په ورځ به په داسي ځانگړې تلي تلل كېږي چي د عملونو
وزن او ارزښت معلومولى شي .د (حق) په دې تلي كي چي د
چا عملونه درانه وختل خوشحال او راضي كوونكى ژوند به
ئې په برخه شي او د چا چي وزن شوي اعمال سپك وختل
يوه كنده به ئې په خپلي غېږ كي كلك ونيسي ،پوهېږې دا
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كنده څه ده؟ د ډېر سور او تود اور كنده!!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

التكاثر
د سورې معرفي
د دې سورې نوم التكاثر (په زيات غوښتو كي سيالي)
دئ ،چي له لومړي آيت اخيستل شوى 8 ،آيتونه لري ،د
لومړي او دوهم آيتونو فواصل ئې تكاثر او مقابر دي ،د
درېيم او څلورم ئې تعلمون دي ،د پاته څلورو ئې يقين
او جحيم ته ورته هموزنه صيغې دي ،اكثر مفسرين ئې مكي
سوره گڼي ،ځيني ئې مدني بولي ،خو د سورې له متن ،د
آيتونو له تركيب او ادبي جوړښت معلومېږي چي دا سوره
مكي ده .په دې سوره كي د انسان يوې داسي خطرناكي
بيمارۍ ته اشاره شوې چي د انساني ټولني د ټولو فتنو،
شخړو ،جگړو ،وينو تويولو ،د بل په حق تېريو ،كبر او
ذلت ته د تسليمېدا اصلي المل گڼل كېږي ،د حرص او زيات
غوښتني بيماري ،د مال او دولت ترالسه كولو لپاره
ناروا سيالي ،جاه او جالل ته د رسېدو لپاره په خپلو
كي مسابقه .همدا خطرناكه بيماري ده چي له انسان
څيرونكى او وحشي ځناور جوړ كړي ،رحم او عاطفه ئې
ورووژني ،بې رحم او سخت زړى قصاب ترې جوړ كړي ،داسي
ځاى ته ئې ورسوي چي د خپل حرص د اشباع لپاره له هيڅ
جنايت ډډه نه كوي ،هر ذلت او دنائت ته غاړه ږدي او
هر كار جائز گڼي.
كه د فساد ،ظلم ،شخړو ،فتنو ،ملي او بين المللي
نښتو عوامل وڅېړو ،د انسان حرص او تكاثر به د ټولو
ترشا د اصلي عامل په توگه ومومو ،همدغه بيماري ده چي
كله له شريف او عزتمن انسان داسي ذليله متاع جوړه
كړي چي په ډېري ټيټي بيعي پېرل كېږي او پلورل كېږي
او كله داسي څيرونكى او وحشي ځناور ترې جوړ كړي چي
په هيڅ جنايت ئې زړه نه سړېږي ،كه گورو چي انسان د
ځان په څېر انسان ته د ذلت او دنائت سر ټيټوي ،هغه
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تر ځان لوړ گڼي ،داسي ستاينه او لمانځنه ئې كوي چي
په هغه كي د كبر او لويي احساس الپياوړى او مضبوط كړي
او بل سپك او حقير وگڼي ،دا حرص او طمع ده چي په ده
دا كار كوي او كه هغه بل گورو چي په خپل جائز او
مشروع حق قناعت نه كوي ،د نورو په حقوقو تېرى كوي ،د
نورو كرامت او حيثيت تر پښو الندي كوي ،د مظلومانو
آزادي سلبوي ،بې وزلي حقير او ذليل گڼي ،كه گورو چي
يو ملت پر بل تېرى كوي ،يو هېواد بل نيسي ،د نښتو او
جگړو اورونه بل شي ،ملكونه وران شي ،د زرهاوو
انسانانو ويني توى شي ...،دا د انسان حرص او تكاثر
دئ چي دا ستري ستري فتنې راوالړوي.
او كه گورو يو انسان حق پټوي ،له باطل دفاع كوي ،د
خپل ايمان او وجدان خالف خبره كوي ،حالل ته حرام وايي
او حرام ته حالل ،د ظالمو او باغي حكامو په گټه
دروغجني فتواگاني وركوي ،دين خرڅوي ،دروغ وايي ،دوكه
او خدعه كوي او په هر هغه عمل الس پوري كوي چي هر
شريف انسان ترې كركه لري او هر باايمان انسان ترې
ځان ساتي ،په دې ټولو شنيع او كركجنو كارونو كي به
حرص او تكاثر د ده محرك او هڅوونكى ومومئ.
دا مباركه سوره په دې پيل كېږي چي :تكاثر او د
زيات الس ته راوړو سيالي مو د دې باعث ده چي له ډېرو
شيانو غافل شئ ،حقائقو ته پام ونكړئ ،خپلو انساني او
ايماني مسئوليتونو ته اعتناء ونلرئ او په دې بېهوده
سيالۍ كي دومره مصروف شئ چي خداى ،آخرت او حتى خپل
ځان او خپل خير او مصلحت هم هېر كړئ!! دغي بيمارۍ
ستاسو لمن داسي كلكه نيولې چي د مرگ تر رارسېدو پوري
مو نه پرېږدي ،دا موقع نه دركوي چي په سد شئ ،سترگي
او غوږونه مو پرانيزئ ،د ښه او بد ،صواب او ناصواب
ترمنځ فرق وكړئ ،مگر دا چي مرگ مو مېلمه شي ،د گور
ژۍ ته ورسېږئ او خپل لحد ښكل كړئ ،هلته به ستاسو
سترگي خالصي شي او په دې به پوه شئ چي د زيات غوښتو
هوس مو څومره خطرناكه سيالي وه ،څومره خوشې لوبه او
مشغولتيا وه او له كومو پايلو سره ئې مخامخ كړئ.
ستاسو د تكاثر او زيات غوښتنو د ناروا سيالۍ اصلي
المل دا دئ چي په دوزخ باور نه لرئ او گمان نه كوئ چي
دا حرام او ناروا تكاثر به تاسو دوزخ ته رسوي ،هغه
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پوهه او علم درسره نشته چي انسان په آخرت او مكافات
او مجازات باندي باور ته اړ كوي ،كه هغه علم مو په
برخه شوى وى چي انسان يقين او ايمان ته رابلي ،نو
ً به مو د دې علم اليقين په سترگو (جحيم) ليدلى
حتما
وو چي تاسو ته منتظر دئ ،خو كه له دې علم او پوهي د
محروميت له كبله په دې نه توانېږئ چي د تكاثر بد
عاقبت او پايله ئې چي (جحيم) دئ درك كړئ ،لږ صبر
وكړئ ،ډېر ژر به ئې په (عين اليقين) سره وگورئ ،داسي
به ئې په خپلو پرانيستو سترگو وگورئ چي (يقين) ورپسې
وي او هيڅ شك او شبهې ته مجال نه پرېږدي او هغه ورځ
چي په عين اليقين سره د (جحيم) لمبې په څرگنده
وگورئ ،د هغو ټولو نعمتونو په اړه به پوښتل كېږئ چي
تاسو پرې قناعت نه كاوو او د خپل حرص په حكم مو د
الزيات ترالسه كولو لپاره په خپلو كي سيالي كوله.

  




  
    
    










  
   
  
 -1مشغول كړئ زيات غوښتني -2 ،تر دې چي تاسو وكتل
گورونه -6.داسي نه ده ،ژر به پوه شئ -4 .بيا هم
داسي نه ده ،ژر به پوه شئ -1 .نه ،نه ،كه په علم
يقين پوه شئ -3 .خامخا به په نظر درشي جحيم-3 .
خامخا به ئې بيا وگورئ په سترگه د يقين -8 .بيا
ً وپوښتى شئ په دې ورځي له نعيم.
به حتما
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 :1تكاثر او د زيات غوښتني سيالۍ تاسو هغه څه ته له
پام كولو غافل كړئ چي ستاسو د سعادت او نېك بختۍ
ضامن وو ،له يوه بل سره ستاسو هغه سيالۍ چي د ډېر
مال او دولت په راغونډولو ،خپل جاه او جالل لوړولو او
د خپلو حاميانو او پلويانو په زياتولو كي كوله ،هر
يوه مو هڅه كوله چي تر بل مخكي شي ،دغي سيالۍ داسي
ستاسو پر زړه او دماغ سيورى غوړولى وو او دومره ئې
تاسو مشغول كړي وئ چي نه د دغي لوبي خطرناكو پايلو
ته متوجه شئ ،نه هغه څه ته چي ستاسو د دنيا او عقبا
فالح او بريا ورپوري تړلې ،په دغي سيالۍ كي داسي بوخت
شوئ چي هم مو خداى هېر كړ او هم آخرت ،هم خپل عزت او
كرامت تر پښو الندي كوئ او هم د بل ،يو دنائت ته غاړه
ږدي او بل مو په جنايت الس پوري كوي ،يو مو اخالقي
حدود او ضوابط ماتوي او بل مو په خپلي انساني عاطفې
او ترحم پښه ږدي ،د خپل فطرت ټولو غوښتنو ته شا كوئ.
 :2دا الفاظ په څو معنى وو اخيستى شو:
الف :د خپل ژوند تر پايه او قبر ته تر رسېدو،
تكاثر مشغول كړئ ،د ژوند په هيڅ پړاو كي مو له تكاثر
الس وانه خيست.
ب :حتى د قبرونو په ليدو سره مو هم له تكاثر ډډه
ونه كړه ،سره له دې چي گورئ ستاسو سلف هر څه په
ميراث پرېښودل ،تش الس له دنيا والړل او دا دئ اوس په
قبرونو كي ستاسو مخي ته پراته دي ،د مال او جاه او
جالل ترالسه كولو لپاره چي دوى كومي هڅي درلودې پايله
ئې د خاورو دغه تنگ كور دئ ،خپل هر څه ئې نورو ته په
ميراث پرېښودل ،د گناهونو له هغو پېټو سره چي د زيات
مال راغونډولو او لويي غوښتنو په ارتباط ئې كړي وو،
د هللا تعالى لوري ته والړل ،د دوى د قبرونو په ليدو سره
هم د غفلت له خوبه راويښ نه شوئ او له تكاثر راونه
گرځېدئ.
ج :هديرو ته د خپلو مړو د شمېر لپاره والړئ ،د دې
لپاره چي ثابت كړئ ستاسو د قوم ،قبيلې او ډلي شمېر
تر نورو زيات دئ ،پر خپل حريف او رقيب برالسي ياست،
لرغونى تاريخ لرئ ،تاريخي سابقه مو تر نورو لرغونې
او اوږده ده ،دلته مو ډېر مړي ښخ شوي ،د خپلي قبيلې
په مربوط هديرو باندي مو تر نورو زياتي جنډې والړي او
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بيرغونه رپېږي.
دا ټول تعبيرونه د منلو وړ دي خو لومړى تعبير تر
ټولو دقيق دئ.
 :4-6داسي نه ده لكه چي تاسو گمان كوئ او خپل خير،
صالح او سعادت په تكاثر او زيات غوښتنو كي لټوئ ،بلكي
ډېر ژر به د دې منحوس او خبيث خصلت په بدو عواقبو او
پايلو پوه شئ ،هم په دنيا كي او هم په آخرت كي.
لومړى (سوف تعلمون) د تكاثر دنيوي پايلو ته اشاره
كوي او دوهم (سوف تعلمون) اخروي عواقبو ته .كله چي د
گور ژۍ ته ورسېږئ ،چي نه هغه ډېر درنه لري دئ او نه
تاسو ترې لري يئ ،پوه به شئ چي د تكاثر حاصل مو څه
وو؟! او هغه وخت چي د هللا تعالى په وړاندي ودرېږئ پوه
به شئ چي ستاسو د تكاثر سزا او پايله څه ده؟
 :3-1د دې آيت الفاظو ته لږ ځير شئ ،په دقيقه توگه
او له كوم تصرف پرته د آيت تحت اللفظي ژباړه دا ده:
(كه په علم اليقين پوه شئ) ،يعني كه له علم اليقين
ځني كوم علم ستاسو په برخه شي ،هغه علم ولرئ چي په
يقين منتج كېږي او حتمي پايله ئې (يقين) او باور وي،
نو په دې صورت كي به خامخا په دې پوه شئ چي (جحيم)
شته او شته والى ئې حقيقت لري ،دا علم به (جحيم)
ستاسو د عقل د سترگو په وړاندي مجسم كړي او د دغه
علم په رڼا كي به ستاسو عقل د جحيم په ليدو موفق شي.
له وروستي آيت په څرگنده معلومېږي چي په دې آيت كي د
(جحيم ليدل) په خپلو سترگو د دوزخ د ليدلو په معنى
نه دئ ،په سترگو د جحيم ليدل به په آخرت كي ترسره
كېږي او هغه ليدل چي دا آيت ورته گوته نيسي ،د علم
اليقين په رڼا كي د دوزخ ليدل دي .متأسفانه ځينو
درنو مفسرينو دا آيت داسي ترجمه كړى چي گواكي د آيت
اصلي الفاظ داسي وي :لوتعلمونه بالعلم اليقين :كه په
علم اليقين سره پرې پوه شئ .حال دا چي د آيت الفاظ
داسي نه دي او د دوى ترجمه دقيقه او محتاطانه نه ده،
دوى په خپل دغه تعبير سره نه يوازي احتياط او دقت نه
دئ مراعات كړى بلكي د آيتونو تر منځ يووالي او تنسيق
ته ئې هم صدمه رسولې او دې ته اړ شوي چي د شپږم آيت
په سر كي د (ل) تورى چي دا دواړه آيتونه سره تړي او
وروستى د مخكني قطعي نتيجه گڼي په خپلي اصلي معنى
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ونه نيسي او وروستى آيت مستقل او د نوي بحث پيل
وگڼي ،نه پوهېږو د دې سبب څه دئ چي دوى د آيت دقيق
مفهوم او اصلي تحت اللفظي معنى پرېږدي او د آيتونو
په تركيب كي داسي تصرف كوي چي په خپل ذهن كي انځور
كړې معنى ترې راوباسي ،دا ولي په دغه يوه لنډ آيت كي
دوه توري (هـ د تعلمون په پاى كي او ب د العلم په سر
كي) عالوه كوي او آيت داسي جوړوي :لو تعلمونه بالعلم
اليقين او په شپږم آيت كي دا تغيير راولي چي (ل) په
اصلي معنى نه اخلي!!
د دې آيت په اړه د هغو مفسرينو رأيه هم دقيقه ده
او هم محتاطانه چي وايي" :لترون الجحيم" بعيون
قلوبكم; فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك; وهو
أن تتصور لك تارات القيامة ،وقطع مسافاتها" .ثم
لترونها عين اليقين" :أى عند المعاينة بعين الرأس،
فتراها يقينا ،ال تغيب عن عينك .جحيم به د خپل زړه په
سترگو وگورئ ،دا ځكه چي علم اليقين تا ته دوزخ د خپل
زړه په سترگو درښيي او هغه داسي چي د قيامت حاالت او
د واټن لنډېدل ئې درته انځوروي ،بيا به ئې په عين
اليقين سره وگورئ ،يعني په خپلو سترگو سره ،نو په
يقيني توگه به ئې وگورې ،له سترگو به دي نه غائب
كېږي.
د  3آيت ارتباط له مخكنيو آيتونه سره داسي دئ:
الف :ستاسو د (تكاثر) اصلي عامل په آخرت او الهي
محاسبې ايمان او باور نه لرل دئ ،گمان كوئ چي له
خپلي هغي گناه به نه پوښتل كېږئ او سزا به ئې نه
گورئ چي په تكاثر سره ئې مرتكب كېږئ ،له حرامو الرو
مال او دولت راغونډوئ او له ناروا الرو جاه او جالل ته
د رسېدو هڅه كوئ ،داسي نه ده ،بلكي جحيم درته منتظر
دئ ،خامخا به ئې وگورئ.
ب :تكاثر په جحيم منتج كېږي ،په دنيا كي ستا ټولنه
د اور په يوې كندي بدلوي ،د خونړيو نښتو باعث كېږي
او په پاى كي تاسو دوزخ ته رسوي.
 -3د دې آيت له (ثم) او په (عين اليقين) سره د جحيم
د ليدو له الفاظو ئې معلومېږي چي دلته هغه حالت
انځور شوى چي د محاسبې په ورځ به هر څوك خپل ځاى
وگوري ،دوزخيانو ته به جحيم راڅرگند شي او په خپلو
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هغه

ځاى

وگوري

چي

څو

شېبې

وروسته

به

سترگو به
ورننوځي.
 -8تاسو ټول ،مسلمان او كافر ،به له ټولو نعمتونو
پوښتل كېږئ ،له دې چي دا نعمتونه مو څنگه ترالسه كړي،
څنگه مو مصرف كړي ،څنگه تصرف مو په كي كړى؟ له نعمت
سره مو چلن څنگه وو او له منعم سره مو معامله څنگه؟
په يوه مبارك حديث كي راځي:
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وئې فرمايل :څه شي دلته ناستي ته اړ كړي يئ ،وئې
ويل :قسم پر هغه ذات چي ته ئې په حقه لېږلى يې له
لوږي پرته بل څه له خپلو كورونو نه يو راايستلي،
رسول هللا ﹽ وفرمايل :په هغه ذات قسم چي زه ئې په حقه
مبعوث كړى يم ،زه هم له دې پرته بل څه نه يم
راايستلى ،نو يو ځاى سره وخوځېدل تر څو د يوه انصاري
كور ته راغلل ،مېرمني ورته ښه راغالست ووايو ،رسول هللا
ﹽ ورته وفرمايل :فالنى چېري دئ؟ وئې ويل :تللى چي موږ
ته تازه اوبه راوړي ،په همدې وخت كي د دوى ملگرى
راغى او د اوبو مشك ئې پر اوږو ،وئې ويل :ښه راغلئ،
د هللا له بندگانو به هيچا تر دې غوره خلك نه وي ليدلي
چي نن زما ليدو ته راغلي ،خپل مشك ئې د كجوري په څټي
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وځړاوو او والړ د تازه كجورو يوه څانگه ئې ورته
راوړه ،پيغمبرعليه السالم ورته وفرمايل :ولي دي (د
ټولي څانگي په ځاى) يو مقدار ترې راونه شكولې؟ هغه
وويل :غوښتل مي تاسو ئې په خپله ترې خوښي كړئ ،بيا
ئې چاړه راواخيسته ،رسول هللا ﹽ ورته وفرمايل :پام كوه
چي كومه شيدې لرونكې ذبح نه كړې ،هغه يو څاروى ورته
ذبح كړ او دوى ترې وخوړه ،رسول هللا ﹽ وفرمايل :د قيامت
په ورځ به له دې پوښتل كېږئ ،لوږي له خپله كور
راوايستئ او بېرته نه ورگرځئ مگر له هغه وروسته چي
دا ټول څه مو په برخه شول ،نو دا له هماغه نعمتونو
دي چي (پوښتنه به ئې كېږي).
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مسند االمام احمد
له أبو عسيب روايت دئ چي يوه شپه رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم راووت ،زما خوا ته تېر شو ،زه ئې وروبللم ،زه
ورووتم ،بيا د ابوبكر رضي هللا عنه خوا ته والړ او هغه
ئې راوبالو او راووت ،بيا د عمر رضي هللا عنه خوا ته
تېر شو هغه ئې راوبالو چي راووت ،بيا روان شو تر هغه
چي د ځينو انصارو يوه بڼ ته داخل شو او د هغه څښتن
ته ئې وويل :څو كجوري راباندي وخوره ،هغه يوه څانگه
راوړه او هلته ئې كېښوده ،پيغمبر عليه السالم او
يارانو ئې ترې وخوړلې ،بيا ئې سړې اوبه وغوښتې او
وئې څښلې ،نو ئې وفرمايل :د قيامت په ورځ به له دې
نعمتونو پوښتل كېږئ ،عمر رضي هللا عنه څانگه پورته كړه
او پر زمكه ئې داسي ووهله چي كجوري ئې د پيغمبر عليه
السالم مخي ته خورې شوې او بيا ئې وويل :يا رسول هللا!
آيا موږ به له دې هم د قيامت په ورځ پوښتل كېږو؟ وئې
فرمايل :هو؛ مگر له دريو شيانو :هغه جامه چي يو څوك
ځان پرې پټوي او د ډوډۍ هغه ټوټه چي خپله لوږه پرې
دفع كوي او هغه سوړه (كوټه) چي له تودوخي او يخنۍ
ورننوځي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

العصر
د سورې معرفي
د دې سورې نوم العصر (زمانه) دئ ،چي له لومړي آيت
ئې اخيستل شوى ،درې آيتونه لري ،درې واړه د العصر،
خسر او صبر په هموزنو كلمو پاى ته رسېدلي ،د مفسرينو
ډېرى په دې متفق دي چي دا سوره مكي ده كه څه هم ځيني
ئې مدني گڼي ،حال دا چي د بحث موضوع ،د آيتونو د
تركيب څرنگوالى او ادبي جوړښت ئې په دې شهادت وركوي
چي دا مكي سوره ده.
دا لنډه سوره ،له دغو دريو لنډو لنډو آيتونو سره
دومره ښايسته غږ او ښكلى تركيب لري او هومره جامع ده
چي په هيڅ كالم كي ئې نظير نه شو موندلى ،د هغو
شخصيتونو دا وينا ډېره درنه او په ځاى ده چي كه له
ټول قرآن يوازي دا سوره نازله شوې وى كفايت ئې كاوو.
د دې موجز او جامع سورې اساسي مدعى دا ده چي انسان
يوازي په هغه صورت كي له زيان او تاوان ژغورل كېږي
چي ايمان راوړي ،عمل ئې صالح شي ،حق ته ژمن وي او
نور حق ته رابلي او په خپله صابر وي او نورو ته د
صبر سپارښتنه وكړي .د دې ستري ادعاء د اثبات لپاره
زمانه د شاهد په توگه وړاندي كوي او وايي :هره
زمانه ،د زمانې هر پړاو او د تاريخ هره پاڼه په دې
شهادت وركوي چي انسان او د ده ټولنه يوازي هغه وخت
له خسران او تباهۍ نجات مومي چي ايمان ته پناه يوسي،
د ايمان په مسير كي حركت وكړي ،ايمان ئې مجرده نظريه
او د څو بې اغېزه باورونو مجموعه نه وي بلكي دى صالح
عمل ته وهڅوي ،عمل ته ئې ښكال وركړي ،ښه ايمان ئې د
صالح عمل په بڼي كي راڅرگند شي ،حق ته التزام ولري،
په خپل هيڅ عمل كي د حق له پولو وانه وړي ،نور حق ته
راوبلي او په حق ټينگ پاته كېدو ته ئې وهڅوي ،د
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ايمان ،صالح عمل او له حق د دفاع د الري ستونزي
وزغمي ،صبر وكړي ،په نيمه الر كي د ستړيا او ستومانۍ
احساس ونكړي ،له سمي الري د ستونزو له كبله ښي او كيڼ
لوري ته منحرف نه شي ،نور په خپل قول او عمل سره صبر
ته راوبلي ،د صابر حق پالونكو لپاره د صبر او ثبات
بېلگه شي .مگر نه گورئ چي د زمانې په هر پړاو كي بې
ايمانو انسانانو ځان او خپلي ټولني ته څومره زيانونه
رسولي؟ مگر په انساني ټولني كي فساد او تباهي د دوى
د بدي عقيدې او بدو عملونو زېږنده نه ده؟ آيا كله چي
انسان له (ايمان) او (صالح عمل) لري شوى ،يا ئې دا
دواړه سره بېل كړي ،عمل ئې د ايمان منافي شوى ،نه ئې
(ايمان) د الري مشعل او نه د عملونو الرښود ،او د
منافقت الر ئې غوره كړې ،مگر له بدو پايلو سره نه دئ
مخامخ شوى؟ مگر تل داسي نه وه چي انسان هغه وخت خپل
ځان او خپلي ټولني ته نه جبرانېدونكي تاوانونه رسولي
چي په خپل ځان ئې بسنه او اكتفاء كړې ،له ټولني
منزوي شوى ،د نورو وضعي ته له اعتناء ئې الس اخيستى
او د خپلي ټولني د جرياناتو په اړه بې تفاوته شوى؟
انسان كه هر څومره ښه وي ،كلك ايمان او صالح عمل
ولري ،نه شي كولى د هغي فاسدي ټولني له بدو اغېزو
خوندي پاته شي چي دى په كي ژوند كوي ،هم به ئې ايمان
له دې بد وضعيت متأثر كېږي او هم ئې كړني او شخصيت.
له حق په دفاع او د شر او فساد له ځواكونو سره په
مقابلې سره انسان هم ځان او هم ټولنه له تباهۍ ژغوري
او هم خپل ايمان ته ځال وركوي ،باورونه ئې راسخ كېږي،
د حق په نسبت د التزام عزم او هوډ ئې مضبوط كېږي.
آيا نه گورئ چي بې صبر انسان كه هر څومره ئې خپل كار
سم پيل كړى وي ،د ايمان الر ئې غوره كړې ،عمل ئې صالح
او له حق ئې دفاع كړې ،خو په نيمه الر كي ستومانه او
بې صبر شوى ،د مبارزې له دوام او بري ته له رسېدو
ناهيلى شوى ،له مبارزې ئې الس اخيستى ،په دې سره ئې
ټولي مخكنۍ هلي ځلي ضائع او هدر شوې او له هغي معركې
خاسر او نامراد راوتى چي په پيل كي ئې څو پړاوونه په
بريا پلي كړي وو .په رښتيا چي زمانه په خپله په دې
حقيقت شهادت وركوي چي انسان له ايمان ،صالح عمل ،د
حق سپارښتني او په صبر له توصيې پرته له تباهۍ او
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خسران سره مخامخ كېږي.

  




    









ً چي په زيان كي دئ
 -1قسم په زمان -2 .يقينا
انسان -6 .مگر هغه چي ايمان ئې وي راوړى او صالح
اعمال ئې كړي او سپارښتنه ئې د حق يوه بل ته كړې
او يوه بل ته ئې د صبر توصيه كړې.
 :6-1په لومړي آيت كي په (العصر) لوړه شوې :او ورپسې
ً چى انسان په زيان كي دئ ،مگر هغه چي
ويل شوي :يقينا
ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي او يوه بل ته
ئې د حق سپارښتنه كړې او يوه بل ته ئې د صبر توصيه
كړې.
د قرآن د نورو قسمونو په څېر دلته هم په يوه څرگند
او د هر مخاطب مخي ته پروت حقيقت باندي لوړه شوې ،په
(العصر) يعني زمانه ،هره زمانه او د زمانې هر پړاو د
دغي ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي شوى
چي انسان له ايمان ،صالح عمل ،په حق سپارښتنه او په
صبر له سپارښتني پرته له زيان او خسران سره مخامخ
كېږي .كه تاريخ ته رجوع وكړئ ،هره پاڼه ئې وڅېړئ او
هر پړاو ته ئې ځير شئ؛ په څرگنده به وگورئ چي تل د
ايمان هغو خاوندانو بريا ترالسه كړې او له تباهۍ
ژغورل شوي چي عملونه ئې صالح وو ،پر حق والړ وو او
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يوه بل ته ئې د حق سپارښتنه كړې ،په دې الر كي ئې صبر
كړى او يوه بل ته ئې د صبر توصيه كړې .راشئ وگورئ د
هغو خلكو پايله څه وه چي د كفر او له حق د انكار الر
ئې غوره كړې ،بد اخالق او بد عمل وو ،ظلم او تېرى ئې
كړى ،فساد ته ئې لمن وهلې ،نه ئې په خپله حق او
حقيقت ته سر ټيټ كړى ،نه ئې بل حق ته هڅولى ،نه ئې
په خپل جائز حق قناعت كړى ،نه ئې د بل د حق پروا
كړې  ،نه ئې په خپله صبر درلود او نه ئې بل ته د صبر
سپارښتنه كړې؟ تاريخ د دغو خلكو په اړه څه وايي؟ د
دوى پايله او عاقبت ئې څنگه معرفي كړى؟ كوم ولسونه
چي له تباهۍ ،ذلت او سپكاوي سره مخامخ شوي ،خصوصيات
او ځانگړتياوي ئې څه وې؟ او هغه چي فالح او بريا ئې
په برخه شوې ،د شرف او عزت لوړو مدارجو ته رسېدلي ،د
زمكي خالفت او د ولسونو قيادت او زعامت ئې ترالسه كړى،
څوك وو او مواصفات ئې كوم؟ آيا دغه سرلوړي او عزتمن
قومونه او دا د تاريخ معروف او مشهور شخصيتونه چي
هرڅوك ئې په نامه افتخار كوي ،هغوى ته ځان منسوبوي،
د هغوى نومونه پر خپل ځان او اوالد ږدي او د هغوى په
الر د تلو هڅه كوي ،له دغو صفاتو پرته ئې بل څه
درلودل؟ او هغه كسان چي له دغو صفاتو محروم وو او د
دغو صفاتو له خاوندانو سره ئې دښمني ته مال تړلې وه،
كه څه هم زور ځواك ئې درلود ،وسائل او امكانات ئې په
واك كي وو ،لښكري او فوځونه ئې درلودل او په لويو
لويو ملكونو ئې حكومت كاوو ،له كوم عاقبت سره مخامخ
شوي او نن خلك او تاريخ د دوى په اړه څه قضاوت كوي؟
د ابوجهل ،فرعون او نمرود په اړه څه وايي؟ د عيسى
عليه السالم د مخالفينو په اړه څه قضاوت كوي؟
متأسفانه ځينو دلته هم اشتباه كړې او (العصر) ئې
يا د (صلوة العصر :د مازديگر لمونځ) يا (د مازديگر
وخت) او يا د پيغمبر عليه السالم د زمانې په معنى
نيولى ،حال دا چي (العصر) عام دئ په هره زمانه ئې
اطالق كېږي او داسي هيڅ دليل نشته چي خاص وخت او
زمانه په گوته كړي .دا ضعيفه توجيه د قسم او ځواب
ترمنځ هيڅ ارتباط نه شي ښودلى او په هيڅ تعبير او
تأويل سره دا نه شي ثابتولى چي (العصر) د انسان په
خسران او زيان شهادت وركوي! د (العصر) صيغه عامه ده،
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سمه نه ده چي هغه (خاص) كړو ،د قسم او ځواب ترمنځ
ارتباط يوازي په هغه صورت كي راڅرگندېږي چي صيغه په
خپل حال (عام) پرېږدو او د زمانې هر پړاو او د تاريخ
هره مرحله ئې وگڼو ،همدا زمانه او ټول لوړ او ژور
پړاوونه ئې شهادت وركوي چي انسان تل د بې ايمانۍ،
بدو كړنو ،په حق نه ودرېدو او يو بل ته د هغه
سپارښتنه نه كولو ،بې صبري او يو بل ته د صبر د
سپارښتني نه كولو سره تاوان كړى او له تباهۍ سره
مخامخ شوى.
دا مباركه سوره موږ ته الرښوونه كوي چي انسان د
نجات لپاره څلورو صفتونو ته ضرورت لري :ايمان ،صالح
عمل ،په حق او په صبر سپارښتنه ،انسان هغه وخت كولى
شي خپلي بريا او فالح ته هيله من وي چي د نجات او
بريا دا ټول عوامل او الملونه په ځان كي تعبيه كړي،
كه له دې يو ئې هم راكم شي او بې اهميته ئې وگڼي او
هر يو په خپل ځاى كي مراعات نه كړي ،نو د نجات كښتۍ
ئې د الري په نيمايي كي پاته كېږي او ساحل ته له
رسېدو محرومه كېږي .د دې سفر د پيل نقطه (ايمان) دئ،
نور صفات ،د ايمان لوازم او مقتضيات دي او له هغه
راوالړ شوي صفات دي ،دا ستا ايمان دئ چي د صالح عمل
په بڼه كي راڅرگند شي ،له حق دفاع ته دي تيار كړي،
تا ته د صبر او ثبات درس دركوي او د مبارزې په لوړو
ژورو كي په استواره گامونو مخكي تلو ته دي هڅوي .كه
ته غواړې داسي ټولنه جوړه كړې چي فالح او سعادت ئې په
برخه شي ،د شر ،فساد او تباهۍ عوامل په كي وځپل شي،
د انسان د ذلت او سپكاوۍ د الملونو جرړي وايستى شي او
انسان په هغې كي له زيان او خسران خوندي وي ،نو دې
لوړ او مقدس هدف ته د رسېدو الر دا ده چي په الندي
څلورو خبرو تركيز وشي :ايمان ،د صالح افرادو روزنه،
له حق دفاع او له حق د دفاع په الر كي صبر او
استقامت.
هغه حزب چي ادعاء كوي د خلكو د ژغورني او نجات
لپاره ئې په مبارزې الس پوري كړى ،خو اهداف ،شعارونه
او تگالري ئې د (ايمان) په رڼا كي نه وي ټاكل شوي ،د
غړو ترمنځ ئې اړيكي د ايمان او عقيدې اړيكي نه وي،
عملونه ئې د ايمان او عقيدې ښكارندويي نه كوي ،د
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ايمان او عمل تر منځ ئې څرگند تناقض وي ،نه په خپله
په حق والړ وي او نه نورو ته د حق بلنه وركوي ،نه په
خپله د مبارزې په كږلېچونو او لوړو ژورو كي صابر وي
او نه نورو ته د صبر او ثبات بلنه وركوي ،داسي يو
حزب هيڅكله نه شي كولى ټولنه د سعادت او نجات په
لوري بوځي او د حق د الري فاتح مبارزينو ته په ډاډمن
محور او سنگر بدل شي .تاريخ د همدې خبري په حقانيت
شهادت وركوي
له څو خاصو مواردو پرته په ټول قرآن كي ايمان او
صالح عمل يو د بل تر څنگ راغلي ،چي ښيي صالح عمل د
ايمان برخه ،نتيجه او مقتضا ده ،دا دواړه سره بېلېدى
نه شي ،نه ايمان له صالح عمل پرته حقيقي ايمان دئ او
نه په ظاهر كي صالح عمل له ايمان پرته ارزښت او قيمت
لري .ايمان مجرده يوه نظريه نه ده چي محض اعتقاد او
باور پرې كافي وي ،ايمان په حقيقت كي يوه تگالره ده،
خاص فكري خط د انسان مخي ته راكاږي او ده ته وايي چي
د تلو الر دي دا ده ،خاص ضوابط د انسان مخي ته ږدي او
له ده غواړي چي دا به د خپل تگ او د ژوند په ټولو
برخو كي مراعاتوې ،ايمان كه له يوې خوا د خداى،
انسان او كائنات په اړه د يوه جامع او دقيق معرفت
مبناء او بنسټ دئ له بلي خوا هغه نظريه ده چي له هللا
تعالى او د عالم له هر جزء سره د انسان فطري اړيكي
ښيي او د ده د ژوند ټول مناسبات تنظيموي ،ايمان هغه
الرښود دئ چي انسان به ئې د ژوند په هرگام او هر اړخ
كي مراعاتوي .د قرآن له نظره په عقيدې او عمل كي،
قول او فعل كي تناقض د ايمان منافي دئ او منافقت.
په رواياتو كي راځي چي د پيغمبر عليه السالم په
صحابه وو كي ځيني داسي وو چي د ليدو كتو په وخت كي
به هلته يو له بله بېلېدل چي يوه به ئې دا سوره
قرائت كړه ،له اورېدو وروسته به په سالم سره رخصت
شول.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الهمزة
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الهمزه (سترگك وهل) دئ ،له لومړي
آيت اخيستل شوى 2 ،آيتونه لري ،لنډ لنډ او شعارونو
َة) ته ورته فواصل
مز
ته ورته دي ،ټول آيتونه ئې (ُ
لَ
لري ،ټول مفسرين په دې متفق دي چي دا مكي سوره ده ،د
دې مباركي سورې په جامع او موجزو الفاظو كي د
بډايانو او شتمنو هغه كرغېړن خصلتونه څېړل شوي چي د
هري غيراسالمي او جاهلي ټولني په شتمنو او بډايانو كي
په څرگنده او وفرت سره ليدل كېږي او په حقيقت كي دا
د بډايانو او شتمنو عادتونه ،خصلتونه او ځانگړتياوي
گڼل كېږي :ځان لوړ ،لوى او تر نورو غوره گڼل ،نورو
ته په سپكه سترگه كتل ،هغه څوك ذليل شمېرل او د
استهزاء وړ ئې بلل چي د دغو بډايانو ټولي شتمنۍ د
دوى د خولو او تڼاكو دي ،د دوى سوكالي د بډايانو د
عيش او عشرت په پښو كي ذبح شوې ،د دوى د خولو او
تڼاكو د بډايانو په جېب كي لوېدلى ،دوى له دې كبله
په فقر ،لوږه او محروميت كي ژوند كوي چي د ټولني
ظالمانه اقتصادي نظام او غيرعادالنه مناسباتو ئې د
محرومي طبقې گټي د غارتگرو او مفتخورو بډايانو په
پښو كي اچولې ،دا ظالم او لوټمار بډايان د دې په ځاى
چي خپل مرفه او سوكاله ژوند د دې محرومي طبقې د زيار
او زحمت نتيجه وگڼي او ځان د دوى پوروړي وگڼي ،د دوى
احسان ومني او په دې باور وي چي د بډايانو په شتمنيو
كي د دې محرومي طبقې (معلوم حق) دئ ،كه د دوى
مالماتوونكى زيار نه وى نو د شتمنو دا عيش عشرت او بې
حسابه شتمنۍ به هم نه وې ،خو دا بې رحمه بډايان نه
يوازي د دوى احسان نه مني ،د انسان په سترگه ورته نه
گوري او له ځان سره ئې برابر نه گڼي بلكي ذليل او د
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تحقير او سپكاوي وړ ئې گڼي او د دوى د هر څه د غارت
كولو په هڅه كي دي ،تل ئې ځان تر دوى لوړ او دوى ئې
حقير او سپك شمېرلي ،هم له دوى سره په چلن كي ،هم د
راكړي او وركړي په وخت كي ،هم د دوى په اړه د تبصرو
په دوران كي او هم هغه وخت چي د دوى ترڅنگ تېرېږي،
په دوى تمسخر كوي ،په (همز) او (لمز) او (د سترگو او
شونډو په خوځولو سره) د دوى سپكاوى كوي ،دا حريص
بډايان له دې پرته په بل فكر كي نه دي چي څنگه تر
زيات نه زيات مال او دولت راغونډ كړي ،ټول انساني
ارزښتونه ئې هېر كړي ،ټول ئې د خپل حرص او دولت
غونډولو په پښو كي ذبح كړي ،د دوى په نظر د ټولو
ارزښتونو (مالك) او (معيار)؛ (مال او دولت) دئ ،څوك
چي دا په واك كي لري د دوى په اند (شريف) او (عزتمن)
دئ او څوك چي ترې محروم دئ سپك او ذليل دئ او د
تحقيراو توهين وړ ،شتمن دا حق لري چي دوى د خپلي
رفاه او عيش عشرت لپاره قرباني كړي .دا سوره موږ ته
وايي چي بډايان تل د خپل مال او دولت په گڼلو مشغول
وي ،تل په دې فكر كي چي څنگه خپله شتمني زياته كړي،
څنگه تر زيات نه زياته گټه ترالسه كړي ،څنگه محتاج او
بې وزلي خلك په دام كي واچوي ،وئې غولوي ،هر څه ترې
غارت كړي ،د دولت په راغونډولو كي داسي مشغول دي چي
(پيسې) هر څه گڼي ،گمان كوي چي شتمني به دوى او د
دوى كورنۍ ته تلپاته عزت ورپه برخه كړي ،د دوى دائمي
سلطه او لويي به پر نورو تضمين كړي ،داسي انگېري چي
دا شتمني به د تل لپاره ورسره وي ،هري اندېښنې ته به
ئې ځواب وايي ،له هري ستونزي به ئې ژغوري ،دا ئې په
خيال كي نه گرځي چي يوه ورځ به ئې پرېږدي او تش الس
به د هللا تعالى په لوري درومي ،د دنيا حب او ميني هم
مرگ ترې هېر كړى او هم آخرت ،خو داسي نه ده لكه دوى
چي گمان كوي ،دا د مال حرص او د دنيا حب به ئې د
دوزخ په سره اور كي وغورځوي ،هغه اور چي هللا تعالى د
حريصو شتمنو او ظالمو بډايانو لپاره مختص كړى ،داسي
اور چي هر څه په كي ولوېږي مات مات او ټوټې ټوټې ئې
كړي ،دا اور ورته منتظر دئ ،هيبتناك ،له رعبه ډك،
يوازي پوستكي نه سوزوي بلكي زړه ته ځان رسوي ،د دغو
بډايانو د زړه حال به ځان ته معلوموي او داسي به ئې
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سوزوي چي ورسره ښايي ،دا اور پوهېږي چي په دغو زړونو
كي څه وو ،د مال په اړه څومره افراطي مينه او له بې
وزلو او محرومانو څومره كركه؟ د ظلم ،خيانت او دوكې
څنگه خطرناك عزائم؟ داسي اور چي پر دوى به راتاو شي،
د وتلو ټولي الري به پرې بندي كړي ،د اور په تشو
اوږدو اوږدو ستنو كي چي پر سر به ئې برغولي پراته
وي ،ټولي سوړي تړل شوې ،داسي لكه دوى چي په دنيا كي
د خپل حرص په حصار كي نښتي وو ،په زړونو كي ئې د حرص
اور بل وو ،په ټولني كي د فقر او لوږي باعث شول او
ډېر بې وزلي انسانان ئې د فقر او لوږي په اور كي
وسوزول ،د خونړيو جگړو سبب شول او د دې جگړو په اور
كي بې شمېره بې گناه انسانان وسوزېدل ،د نړۍ د اكثرو
جگړو تر شا د دغو شتمنو الس وو ،دا دوى ول چي ولسونه
او ملكونه ئې سره جنگول ،نن بايد د خپلو گناهونو
مناسبه سزا وگوري ،د زمكي پر سر چي چا اورونه بل
كړي؛ سزا ئې (الهي اور) دئ ،په سر پوښلو ستنو كي ،په
الس پښو كي ئې زنځيرونه ،په ستنو پوري تړلي ،دا له
دغو بډايانو سره ښايي.
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 -1واى واى په هر سترگك وهونكي د عيبونو لټوونكي.
 -2همغه چي ئې مال راټول او شمار كړ -6.گمان كوي
چي مال به ئې تلپاته كړي -4 .نه ،داسي نه ده،
ً به واچوى شي حطمه كى -1 .او څه شي ته خبر
حتما
كړې چي څه ده حطمه -3.الهي بل شوى اور -3.هماغه
چي په زړونو به راتاو شي -8 .دا به په هغوى وي
سرپوښلى -2 .په غزول شوو ستنو كي.
 -1په (همزه) سره هغه چا ته اشاره شوې چي په سترگك
وهلو او د شونډو په خوځولو او د تندي گونځي كولو سره
په نورو ملنډي وهي او سپكاوى ئې كوي او په (لمزه)
سره هغه چا ته چي د نورو عيبونه بيانوي او په خپلو
سپكوونكو تبصرو سره ئې اهانت كوي ،د هغه چا په حال
دي افسوس وي چي دا شنيع او كركجن خصلتونه لري .د دې
مبارك آيت په اړه مو څو ټكي په پام كي وي:
الف :څوك چي په خپل همز او لمز سره د نورو سپكاوى
كوي ،په حقيقت كي د ده خپله وضع د تأسف وړ ده ،د
نورو عيبونو ته د گوتي نيولو په ځاى دي هغو عيبونو
ته پام وكړي چي په ده ئې خپل تور وزر غوړولى ،دې
افسوسناك حالت ته ئې رسولى او د نورو سپكولو او
تحقير ته ئې هڅولى ،نه پوهېږي چي بده پايله ئې په
انتظار كي ده ،د هغه چا په حال افسوس چي له خپل بد
حالت غافل دئ او له خپل بد عاقبت ناواقف ،مطعم او
ملبس ئې حرام ،سلول سلول ئې له حرامو ډك او له هغه
څه تغذيه كېږي چي د نورو د الس د تڼاكو او خولو دئ،
خو دا بدمست اوس په خپل منعم ملنډي وهي ،سپك ئې گڼي
او ځان ترې لوړ احساسوي!!
ب :د بل د تحقير او توهين عمل له خاصو حركاتو او
سكناتو ،د سترگو او شونډو له خوځولو او د تندي له
گونځي كولو پيل كېږي ،ورو ورو زياتېږي او نوې نوې
بڼه غوره كوي او تر عيب لټونو ،صريح نيوكو او سپكو
ښكنځلو پوري رسي.
ج :دا كركجن خصلت په اصل كي د بد مستو بډايانو او
مغرورو شتمنو عادت دئ ،هغه چي شتمنيو دوكه كړي ،پيسې
د عزت او شرف معيار گڼي ،يوازي هغه چا ته د شريف او
عزتمن انسان په سترگه گوري چي د مال او دولت خاوند
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وي ،كه څه هم ظالم او بې رحمه وي او شتمنۍ ئې د ظلم
او خيانت له الري تر السه كړې وي او هغه څوك ذليل او
سپك گڼي چي مال او دولت په واك كي نه لري كه څه هم
صالح ،صادق او شريف انسان وي .خو بايد وگورو چي ولي
لومړى د شتمنو د (همز) او (لمز) بدو خصلتونو ته گوته
نيول شوې او بيا ئې د مال او دولت غونډولو حرص ته،
په داسي حال كي چي لومړي خصلتونه ئې له دې وروستي
نشأت كوي او د دې فرع او دي .ولي دلته لومړى د مال
او دولت غونډول نه دي غندل شوي؟ د دې وجه څه ده چي د
بډايانو دا ثانوي كركجن خصلتونه په سر كي غندل شوي؟
ځواب ئې دا دئ چي د اسالم له نظره تر ټولو لويه گناه
او پر انسان تر ټولو لوى تېرى د ده په عزت تېرى دئ،
تر ټولو لويه گناه تكبر او ځان تر نورو لوړ گڼل او د
نورو سپكاوى او تحقير دئ ،دا صحيح ده چي له حرامو
الرو مال او دولت راغونډول ،د خلكو مال غصبول ،د بې
وزلو غولول او استثمارول جرم دئ او دا هم صحيح ده چي
د دې ټولو جرمونو بنسټ او بنياد د مال حرص او د دولت
د غونډولو افراطي تلوسه ده ،خو د نورو توهين او
تحقير او په عزت او حيثيت ئې تېرى تر ټولو ستر جرم
او لويه گناه ده ،په يوه روايت كي راغلي:
َ
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له سعيد بن زيد روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفرمايل :تر ټولو لوى سود په ناحقه د مسلمان په عزت
تېرى دئ.
د دې ستر جرم شناعت او قباحت ته په پام سره د سورې
په سر كي د بډايانو د نورو بدو خصلتونو په سر كي
راغلى.
( -2همز) او (لمز) د هغه چا خصلتونه دي چي له هري
الري او له هري وسيلې په استفادې سره ئې مال او دولت
راغونډ كړى او تل ئې په شمېرلو بوخت او په دې
اندېښنو كي چي څنگه ئې الزيات كړي ،څنگه نور دوكه كړي
او زياته گټه ترې ترالسه كړي!!
د سورې د دوو لومړنيو موجزو آيتونو په الفاظو كي د
حريصو بډايانو او مال غونډوونكو څلور گنده خصلتونه
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په گوته شوي:
الف :د سترگو او شونډو په حركاتو او د تندي په
گونځو سره د بې وزلو او نادارو سپكاوى او توهين او
له دوى سره له كبر او غروره ډك چلن.
ب :دوى ته سپكي سپوري ويل ،له عيبونو ډك او د
هرراز اهانت وړ ئې گڼل ،د دوى له ټولو ښېگڼو انكار
كول ،په ټولني كي د دوى اغېز او نقش منفي شمېرل او د
ټولو ستونزو مسئوليت د دوى پر اوږو اچول.
ج :د مال او دولت په راغونډولو كلك لگيا او سخت
مشغول دي.
د :د خپل مال په شمارلو مصروف او تل په دې اندېښنو
كي چي څنگه خپله شتمني زياته كړي او له نورو زياته
گټه ترالسه كړي.
په درېيم آيت كي د دوى بل خصلت ته داسي اشاره شوې:
 -6گمان كوي چي مال او ثروت به ئې د ده بقاء تضمين
كړي ،دائمي او تلپاته عزت او افتخار به ئې په برخه
كړي ،د دولت په راغونډولو كي داسي مشغول دئ چي ته به
وايې مرگ ترې هېر دئ ،تل به ژوندى وي ،خپل هر څه ئې
په مال او دولت پوري تړلي ،د همدې لپاره د مال او
دولت په راغونډولو او شمېرلو مصروف دئ او د همدې
لپاره هغه خلك سپك او حقير گڼي او په همز او لمز سره
د دوى سپكاوى كوي چي مال او دولت نه لري او د ده په
څېر ئې د مال په راغونډولو كي شپه ورځ پر ځان يوه
كړې نه ده.
 :2 -4داسي نه ده لكه دا حريص بډايان چي گمان كوي ،د
فالح او بقاء او د عزت او سعادت د عواملو په اړه د
دوى انگېرنه او محاسبه غلطه ده ،نه به مال او ثروت د
دوى فالح او بقاء تضمين كړي او نه به پر نورو دوى ته
لوړوالى او شرف ورپه برخه كړي ،د دوى د غلطي انگېرني
برعكس به حرص ،له حرامو الرو مال او دولت غونډول ،د
بې وزلو توهين او سپكاوى ،د دوى پر مال ،ځان او عزت
تېرى او ټول هغه عملونه ئې چي له زرلمانځني خړوبه
كېږي ،دوى په هغه اور كي پرې باسي چي هللا تعالى د
حريصو شتمنو او ظالمو بډايانو لپاره مختص كړى ،داسي
اور چي هر څه په كي ولوېږي مات مات او ټوټې ټوټې ئې
كړي .د دغه اور ځانگړتياوي دا دي:
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الف :حطمه دئ ،هر څه ټوټې ټوټې كوي ،د مغرورو
بډايانو هډوكي به مات مات كړي.
ب :داسي ستر او هيبتناك اور دئ چي هللا تعالى ځان ته
منسوب كړى او دا يوازينى مورد دئ چي هللا تعالى اور ځان
ته منسوبوي ،دا د دې لپاره چي د دې اور ستروالى او
هيبت ښه افاده شي .دا هغه اور دئ چي هللا تعالى د دغو
بې رحمو شتمنو لپاره مناسب ليدلى.
ج :دا اور به پر دوى راتاو وي ،دوى به ئې كلك
احاطه او د وتلو الري به ئې پرې بندي كړې وي ،دوى به
د اور په داسي تشو اوږدو اوږدو ستنو كي لوېږي چي پر
سر به ئې برغولي پراته وي ،ټولي سوړي به ئې تړل شوې
وي ،حرارت به ئې لحظه په لحظه زياتېږي ،نه به د
حرارت د وتلو كوم منفذ وي او نه د دوى د تېښتي او
وتلو كومه الر.
د :او يا خو به دوى د اور په داسي كندو كي پراته
وي چي سر به ئې بند وي او دوى به له اوږدو اوږدو
ستنو سره په زنځيرونو تړل شوي وي.
دا مغرور زرلمانځونكي شتمن چي په ټولني كي د فقر
او لوږي باعث او د محرومانو او مستضعفانو په لوټلو
بوخت ول ،فتنې ،شخړي او جگړي ئې راوالړولې ،په خالص الس
لوټلو او د
ئې د بې وزلو د خولو او د الس د تڼاكو
خپل همنوع په نسبت ئې په زړه كي كينه او كركه وه،
شعله ناك حرص ئې هري گناه او هر جنايت ته هڅولو ،نن
بايد په ستر او هيبتناك الهي اور كي وسوزي او د خپلو
عملونو مناسبه سزا وڅكي.
كوم څه چي دلته د شتمنو په اړه ويل شوي ،دا هم د
كلي په كچه د حريص او ظالم بډاى او شتمن په اړه صدق
كوي او هم د ملك او نړۍ په كچه ،نن د غرب پانگه وال
ظالمانه نظام د دې سورې مصداق دئ ،دوى د درېيمي نړۍ
هغه ولسونه حقير گڼي چي دوى لوټلي ،فقر او لوږه دوى
پرې مسلطه كړې ،كه د دغو مظلومو هېوادونو غارت كول
نه وى نو غرب به نن په دې عيش او عشرت كي ژوند نه شو
كولى ،تر نورو به ئې ځان لوړ نه گڼلو ،په نړۍ كي د
فقر او لوږي اساسي او ستر عامل هغه لوټ او غارت دئ
چي دا څو پېړۍ دوى روان كړى ،مخكي ئې د درېيمي نړۍ
په هېوادو بريدونه كول او د توپ او ټانك په زور ئې
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نيول او د دوى شتمنۍ ئې تاالن كولې ،خو اوس ئې داسي
چارواكي او فوځونه پر دوى مسلط كړي چي دوى ته همغه
كار كوي چي پرون ئې د خپلو فوځونو په الس كاوو ،دا
دوى دي چي د خپلو سودي بانكونو له الري درېيمه نړۍ
غارت كوي ،دا دوى دي چي په آسيايي او افريقايي
ملكونو كي دلته او هلته د دې لپاره د جگړو اورونه
بلوي چي له يوې خوا د خپلو وسلو د خرڅالو بازارونه
پيدا كړي او له بلي خوا د دې ملكونو شتمن دې ته اړ
كړي چي خپلي شتمنۍ غربي بانكونو ته انتقال كړي .دوى
خو نن سپين پوستي لوړ او نجيب نسل او تر نورو غوره
گڼي او چي خپل نازولي او په نعمتونو كي ستر شوي د
افريقا او آسيا له فقر ځپلو سره مقايسه كوي نو باور
ئې الپوخ شي ،خو خداى خبر كه په غربي هېوادونو هغه
حالت د څو مياشتو لپاره راشي چي آسيايي او افريقايي
ملكونه ئې له پېړيو پېړيو راايسي زغمي ،د غربيانو به
څه حالت وي ،شكلونه به ئې د كتو وي كه نه او څوك به
ورسره يو ځاى ډوډۍ وخوري كه نه؟
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الفيل
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الفيل دئ ،له لومړي آيت اخيستل شوى،
پنځه آيتونه لري ،د څلورو آيتونو فواصل ئې د (فيل)
كلمې ته ورته دي( ،فيل ،تضليل ،ابابيل ،سجيل) ،خو
پنځم آيت ئې د مأكول په صيغې پاى ته رسېدلى ،چي د
مخكنيو غږونو لپاره د ودرېدو او توقف ښايسته او
موزون غږ لري .د سورې له مضمون او د بيان له اسلوب
ئې په وضاحت سره معلومېږي چي دا سوره په مكه مكرمه
كي او هغه وخت نازله شوې چي د قريشو مغرورو سردارانو
پيغمبر عليه السالم او د ده ياران په خپل زور ځواك او
د مالتړو په لښكرو گواښل او وېرول او هللا تعالى د دوى د
گواښونو په مقابل كي دا سوره نازله كړه او په دې كي
ئې د دغو مغرورو سردارانو په وړاندي د حبشې د مغرور
واكمن د هغه لوى لښكر عبرتناكه پايله كېښوده چي په
فيالنو مجهز وو ،شمېر ئې دومره چي د عربو په تېر
تاريخ كي ئې چا مثال نه وو ليدلى ،د كعبې د ورانولو
په غرض ئې په مكې مكرمې بريد وكړ ،خو له ماتي سره
مخامخ شو ،د دې لوى لښكر ډېر د خپلو فيالنو تر پښو
الندي شول ،مړي ئې په صحراء كي خواره واره او د
مرغانو خوراك شول ،دا سوره د قريشو مغرورو سردارانو
ته وايي :په خپل زور ځواك د غرور پايله به داسي وي
لكه د فيل د خاوندانو پايله.
د دې لوى بريد قصه داسي وه:
د يمن يهودي واكمن ،يوسف بن ذونواس په ( )161ميالدي
كي په نجران له تسلط وروسته ،د هغه ځاى ډېر مسيحيان
ووژل ،د حبشې مسيحي پاچا نجاشي د مسيحيانو د انتقام
په بهانه وغوښتل چي يمن ونيسي او د ذونواس واكمني
پاى ته ورسوي ،د دې لپاره ئې په  161ميالدي كال كي د
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روم له امپراطور وغوښتل چي د فوځونو د انتقال لپاره
څو بېړۍ په واك كي وركړي ،د رومي بېړيو له رارسېدو
سره سم ئې اويا زره فوځ د ارياط نومي قومندان تر
مشرۍ الندي د يمن د اشغال لپاره وخوځاوو ،يمنيان
ونتوانېدل چي مقاومت وكړي ،يمن د حبشي مهاجمينو په
الس كي پرېوت او ذونواس په درياب كي غرق شو .دې بريد
سياسي او اقتصادي موخي درلودې ،د مظلومو مسيحيانو
انتقام هسي يوه بهانه وه ،د روم امپراطور د شام او
مصر له تصرف وروسته غوښتل چي د شرقي افريقا او د
عربو هغه سيمي ،بازارونه او تجارتي الري تصرف كړي چي
تر هند او اندونيزيا پوري غزېدلې وې .خو د يمن
فاتحين په يمن باندي د حكومت كولو په سيالۍ كي خپلو
كي ونښتل ،ارياط په دغو نښتو كي ووژل شو او قدرت د
ابرهه الس ته ورغى ،د حبشې پاچا دى په يمن كي خپل
نائب وټاكو ،كار ئې ورو ورو رونق وموند او هغه ځاى
ته ورسېدو چي د يمن مستقل واكمن شي او پر يمن له
تسلط وروسته ئې وغوښتل چي ټول عرب د مسيحت په منلو
اړ كړي او ټولي هغه تجارتي الري تصرف كړي چي د عربو
په واك كي وې ،د دغو تجارتي الرو تصرف د دې لپاره هم
دوى ته ضروري برېښېدو چي روميانو له ايراني ساساني
امپراطورۍ سره د نښتو په ترڅ كي هغه الري له السه
وركړې وې چي دوى ئې له شرقي ملكونو سره نښلول ،د
نويو الرو په لټه كي ول او په جزيرة العرب باندي تسلط
د دوى دا هدف ترسره كاوو.
ابرهه لومړى په صنعاء كي د القليس په نامه يوه
ستره او مجلله كليسا جوړه كړه او د روم امپراطور ته
ئې وليكل چي ډېر ژر به د ټولو عربو مخ د كعبې له حج
دې كليسا ته راواوړي ،مسيحيانو تل دا هڅه كړې چي د
بيت الحرام د كعبې په ځاى بله داسي كعبه رامنځ ته
كړي چي د صليب بېرغ پرې رپېږي او د كعبې د ورانولو
او تصرف فرصت او توان ترالسه كړي .ابرهه د مسيحيانو
دا زړه هيله او تمنا پټه ونه ساتله او په ډاگه ئې دا
اعالن وكړ چي د كعبې د ورانولو اراده لري .د مناسب
فرصت او بهانې په لټه كي وو .په همدې وخت كي يوه
داسي پېښه رامنځ ته شوه چي له يوې خوا ئې د مسيحيانو
احساسات راوپارول او له بلي خوا ئې ابرهه ته د مكې د
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تصرف ښه بهانه او فرصت په الس وركړ .ځيني وايي چي د
القليس د كليسا سپكاوى وشو ،څه كثافات او گنده شيان
په عبادت ځاى كي واچول شول او ځيني نور بيا وايي چي
د كليسا يوې برخي ته اور واچول شو ،ځيني دا د ابرهه
د اعالن په وړاندي د قريشي ځوانانو غبرگون گڼي او
ځيني نور ئې د ابرهه توطئه شمېري چي غوښتل ئې د
مسيحيانو احساسات راوپاروي.
په ( )131 -131ميالدي كال او په نوموړې پېښي پسي
متصل ،ابرهه له 31زره مجهز فوځ سره چي  2يا  16فيالن
هم ورسره وو ،له ډېرو تجهيزاتو سره د مكې د نيولو
لپاره وخوځېدو ،د يمن يوه نوميالي سردار ذونفر له
خپلي قبيلې سره د ده مخه ونيوله او له سختي نښتي
وروسته ئې ماته وخوړه ،بيا د نفيل بن خثعمي په نامه
يوه عرب سردار په خپلي سيمي خثعم كي د ده مقابلې ته
راوړاندي شو ،خو هغه هم ماته وخوړه ،دى ونيول شو او
قبيله ئې خوره وره شوه ،ابرهه د ده له وژلو منصرف شو
او د اسير په توگه ئې له ځان سره وساتو تر څو د سفر
په دوران كي د الرښووونكي په توگه ترې كار واخلي .كله
چي د ابرهه لښكر طائف ته نږدې شو ،د بنى ثقيف قبيلې
احساس كړه چي د دې لوى لښكر د مقابلې توان نه لري له
دې وېري چي داسي نه د ابرهه لښكر د دوى الت نومى ستر
معبد وران نه كړي ،د مسعود په نامه د خپلي يوې قبيلې
سردار ئې د يوه وفد په مشرۍ د ابرهه خوا ته ولېږو چي
هغه ته ئې وويل :زموږ معبد هغه معبد نه دئ چي ته ئې
د ورانولو لپاره راغلى يې ،هغه په مكه كي دئ ،زموږ د
بتخانې له ورانولو منصرف شه ،موږ به تر مكې پوري
ستاسو الرښوونه وكړو او يوه ډله به په دې منظور درسره
ولېږو ،ابرهه د دوى غوښتنه ومنله ،بني ثقيف د
ابورغال په نامه يو څوك له دوى سره ولېږو ،خو دى مكې
ته له رسېدو د مخه په هغه ځاى كي مړ شو چي د مكې تر
وادي درې رباطه فاصله لري ،عربو به تر اوږدې مودې د
دغه خيانت له كبله د ده قبر په تيږو ويشتو او د بنى
ثقيف قبيلې ته به ئې له دې كبله په سپكه سترگه كتل
چي د خپلي بتخانې لپاره ئې د هغه لښكر ملگرتيا وكړه
چي د كعبې د ورانولو لپاره راغلى وو.
كله چي د ابرهه لښكر د المغمس سيمي ته نږدې شو ،د
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سپرو ډله ئې د اسود بن مقصود تر مشرۍ الندي د مكې په
لوري ولېږله چي د قريشو ډېر څاروي او اوښان ئې غارت
كړل ،په دغو كي د مكې د ستر او نوميالي مشر
عبدالمطلب دوه سوه اوښان هم وو ،تر دې د وروسته پېښو
په اړه له بېالبېلو رواياتو سره مخامخ كېږو ،ځيني
وايي چي ابرهه د مكې خلكو ته احوال ولېږو چي له تاسو
سره د جگړي اراده نه لرو ،د دې لپاره راغلي يو چي
كعبه ورانه كړو ،كه غواړئ خپله جرگه د تفاهم او
خبروآترو لپاره راولېږئ ،د مكې خلكو خپل سردار
عبدالمطلب ورولېږو ،ابرهه د ده د وقار او دروند
شخصيت تر اغېز الندي راغى ،له خپل تخت راكوز شو او د
ده درناوى ئې وكړ او په خپلي خوا كي ئې كښېناوو او
په پوره دقت سره د ده خبرو ته غوږ شو ،خو چي كله ئې
عبدالمطلب داسي وموند چي يوازي د غارت شوو څارويو او
اوښانو د استرداد مطالبه كوي او پر مكې د بريد او د
كعبې د نه ورانولو په اړه هيڅ نه وايي ،هغه ته ئې مخ
واړاوو او ورته وئې ويل :ستا د څېرې په ليدو سره تر
اغېز الندي راغلم او يو دروند مشر راته وځلېدې خو ستا
خبرو او د څو څارويو مطالبې دي زما په نزد هغه وقار
راكم كړ ،عجيبه ده چي ته د خپلو اوښانو د استرداد
خبره كوې ،خو د خپل معبد په اړه چي ستاسو د نيكونو
ديني مرجع ده څه نه وايې!! عبدالمطلب د ده په ځواب
كي وويل :زه د خپلو اوښانو خاوند يم نو ځكه ئې
مطالبه كوم ،دا كور ځانته خپل مالك لري هغه به ئې په
خپله ساتنه كوي .ابرهه ورته وويل :هيڅوك ئې نه شي
ساتلى ،عبدالمطلب ورته وويل :ته پوهېږې او هغه ،دا
ئې وويل ،پورته شو ،خپل اوښان ئې ترالسه كړل او مكې
ته ستون شو.
ځيني نور بيا وايي چي حرم ته نږدې ،د طائف او
عرفات ترمنځ د الصفاح نومې سيمي ته د ابرهه له رسېدو
وروسته عبدالمطلب په خپله هلته ورغى او ابرهه ته ئې
وويل :له موږ څه غواړې؟ ولي دي په مكې بريد ته مال
تړلې؟ كه زموږ مال دولت دي مقصد وي موږ حاضر يو له
جگړي پرته ئې دركړو ...ابرهه ورته وويل :ما اورېدلي
چي دا د امن كور دئ ،راغلى يم چي امنيت ئې پاى ته
ورسوم ،عبدالمطلب په ځواب كي ورته وويل :دا د خداى
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كور دئ ،هللا تعالى تر اوسه هيڅوك نه دئ پرېښى چي پرې
مسلط شي ،ابرهه وويل :تر څو چي ئې وران نه كړم
هيڅكله به بېرته ونه گرځم .همدا ئې وويل او لښكر ته
ئې د مخكي تلو امر وكړ.
عبدالمطلب مكې ته راوگرځېدو او د مكې خلكو ته ئې
وويل :د دې ستر لښكر د مقابلې توان نه لرو ،بايد له
مكې ووځو ،غرونو او درو ته پناه يوسو ،د مكې
اوسېدونكو ښار تخليه كړ ،عبدالمطلب له ځينو مشرانو
سره د كعبې حرم ته والړ ،د كعبې زنځير ئې ونيو او دا
دعاء ئې وكړه :الهي! بنده له خپل كور دفاع كوي ته هم
د خپل كور ساتنه وكړه ،مه پرېږده چي د دوى صليب
برالسى شي او د دوى تدبير ستا پر تدبير غالب شي ،د
صليب پر آل او پالونكو ئې خپل بندگان غالب كړه،
الهي! له تا پرته بل څوك نه لرو چي پناه وروړو او
مرسته ترې وغواړو ،ته په خپله خپل حرم د دوى له شره
وژغوره.
دا روايات داسي دي چي گواكي قريشو هيڅ مقاومت نه
دئ كړى ،له مكې ئې دفاع نه ده كړې ،ښار ئې پرېښى او
غرونو او درو ته ئې پناه وړې!! ځيني نور بيا دا
روايات ضعيف او غير قابل اعتناء گڼي او وايي چي دا
څنگه ممكنه ده چي د الري په اوږدو كي حتى په خپله يمن
كي دي نور قبائل د ابرهه مقابله وكړي او قريش؛ دا د
كعبې متوليان دي هيڅ مقاومت ونكړي او د كعبې په
ورانېدو دي راضي شي او هيڅ غبرگون دي ونښيي؟! دوى
وايي :دا صحيح ده چي قريشو مكه تخليه كړې ،خو نه د
تېښتي په نيت ،بلكي د مخامخ جگړي په ځاى په وړو وړو
ټولگيو سره پر دښمن د ناڅاپي حملو لپاره ،هغوى خپلي
كورنۍ وايستې خو ځوانانو او غشي ويشتونكو ئې په
غرونو او درو كي دښمن ته كمينونه ونيول ،چريكي جنگ
ئې پيل كړ او وخت نا وخت ئې پر دښمن بريدونه پيل
كړل.
ځيني وايي چي د منى او مزدلفې تر منځ وادي محسر ته
د ابرهه د لښكر له رارسېدو سره سم د ابرهه د لښكر
سپين فيل چي محمود يا محموت ئې ورته ويل او د لښكر
په مخكي به روان وو ،ځاى پر ځاى ودرېد ،له مخكي تلو
ئې ډډه وكړه ،په لرگيو ئې وواهو ،د اوسپني په تېزو
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سيخونو ئې وچخاوو خو ونه خوځېدو ،چي مخ به ئې په بل
لوري واړاوو نو چست او چاالك به روان شو خو چي د مكې
په لوري به ئې رواناوو له تلو ئې ډډه كوله!! په همدې
وخت كي د ساحلي مرغانو ډلي ډلي راغلې ،هر يوه په
خپلي مښوكي او منگولو كي وړې وړې تيږي نيولې وې او د
ابرهه پر لښكر ئې ورولې ،په چا چي به دا تيږي ولگېدې
سخت به ټپي شو ،له زخمونو به ئې ويني او نو بهېدو،
غوښه به ئې ورسته شوه او وبه رژېده.
ځيني مؤرخان په دې عقيده دي چي د دې لښكر په ليكو
كي د چيچك بيماري خوره او د ډېرو د مرگ باعث شوه،
ځيني نور بيا وايي چي دا مرغان په اصل كي غوښه خواره
مرغان وو چي د لښكر د تيت پرك كېدو او په دوى كي د
ډېر مرگ وروسته سيمي ته راغلي او د مړو د غوښو په
خوراك بوخت شوي ،وايي چي دغو مرغانو د ابرهه پر لښكر
تيږي نه دي ورولې ،بلكي د قريشو جنگيالو په مچلوغزو
سره پر دوى تيږي ورولې ،د دوى پرله پسې او ناڅاپي
بريدونه له يوې خوا ،په لښكر كي اختالف له بلي خوا ،د
بيماريو خورېدا له بلي خوا د دې باعث شوي چي دا لښكر
له ماتي سره مخامخ شي ،بېلي بېلي ډلي ئې په نامنظمه
توگه په بېل بېل استقامت وخوځېږي او ځاى ځاى كي تر
بريدونو الندي راشي او له لږ شمېر پرته ټول لښكر له
منځه والړ شي.
د محققانو دا ډله استدالل كوي چي د ابرهه لښكر په
وادي محسر كي له منځه تللى او د دې وادي تيږي همغسي
دي چي قرآن ئې معرفي كوي :سجيل (خټيني ډبري) ،پخې
خټي ته ورته تيږي او وايي چي په دې سوره كي د
(ترميهم) صيغه د سورې مخاطب قريشو ته متوجه او معنى
ئې دا ده چي تا په تيږو ويشتل ،پر مرغانو د دې صيغې
اطالق صحيح نه گڼي ،همدا راز په دې خبري تأكيد كوي چي
له ديني مقدساتو د دفاع په اړه د هللا تعالى سنت دا نه
دئ چي په خارق العاده توگه او پرته له دې دفاع وكړي
چي په دې مقدساتو باور لرونكي د دفاع لپاره راوړاندي
شي .بلكي سنت ئې دا دئ چي د هغو خلكو مرسته كوي چي
له دغو مقدساتو د دفاع په خاطر مال وتړي .كعبه ډېر
ځلي د سېل په شان طبيعي حوادثو كي او د جگړو په ترڅ
كي ورانه شوې ،حتى د مسلمانانو تر منځ د جگړو په ترڅ

323پلوشې
د قرآن
الفيل

كي ،څو ځلي ئې صدمه ليدلې او ځيني برخي ئې وراني
شوې ،د ابرهه د حملې په دوران كي د مكې اوسېدونكي
دښمن ته تسليم شوي نه دي ،غرونو ته ختلي او پر دښمن
ئې بريدونه پيل كړي ،هللا تعالى خپل تأييد او نصرت پرې
پېرزو كړى او هر غشى ئې هدف ته سم كړى ،د دښمنانو په
زړه كي ئې وېره او خوف اچولى او د بريا لپاره ئې ټول
شرائط برابر كړي ،دوى د بدر او احزاب د جگړو بېلگي د
دې خبري په تأييد كي وړاندي كوي او د اصحاب فيل قصه
دې ته ورته گڼي .د دې عبرتناكي تاريخي قصې په ترڅ كي
د قريشو مغرورو سردارانو ته ويل شوي چي له پيغمبر
عليه السالم سره له دښمنۍ الس واخلئ ،له دښمنۍ ئې له
دې پرته بله نتيجه نه شئ ترالسه كولى چي مغرور ابرهه
او مجهز لښكر ئې ورسره مخامخ شو.

  





  
   







   



  
 -1خبر نه يې! فيل دارانو سره څه وكړل ستا رب؟ -2
آيا نه ئې كړ بې الري د دوى چل؟  -6او خېلونه د
مرغانو ئې ونه لېږل پر دوى؟  -4ويشتل به دي په
كاڼو د خټينو تيږو -1 .نو هللا كړل دوى په شان د
خوړل شوو واښو.
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 -1د دې آيت مخاطب هر اورېدونكى او هر مخاطب دئ ،دا
آيت د هغو مغرورو فيل دارانو عبرتناكه پايله د هر
مخاطب مخي ته ږدي چي د كعبې د ورانولو لپاره ئې پر
مكې بريد وكړ ،خو له سختي ماتي او تباهۍ سره مخامخ
شول .او په دې سره له يوې خوا پيغمبر عليه السالم ته
اطمئنان وركوي چي د دښمن د زور ځواك او گواښونو پروا
مه كوه ،ډاډه اوسه چي دوى به د ابرهه په برخليك اخته
كېږي ،له بلي خوا د ده باايمانه يارانو او ملگرو ته
ډاډ وركوي چي كه صبر وكړئ ،د دغو مغرورو سردارانو په
مقابل كي به داسي بريالي شئ لكه د قريشو ځوان
جنگيالي د ابرهه د مجهز لښكر په مقابل كي ،همداراز د
قريشو سردارانو ته اخطار وركوي چي په خپل زور ځواك
مه مغروره كېږئ ،له پيغمبر عليه السالم سره ستاسو
مخالفت همغسي دئ لكه د ابرهه او ستاسو ،او ستاسو د
پلويانو پايله به هم همغسي وي لكه د ابرهه او لښكر
ئې.
 -2مگر د دوى كيد او تدبير ئې بې حاصله نه كړ او
پايله ئې په خپله د دوى په تاوان نه وه؟ مگر ودي نه
ليدل چي هللا تعالى پرې نښود چي د ابرهه غشى په نښه
ولگېږي؟ كومه تيږه چي ده د بل لپاره پورته كړې وه
ودي نه ليده چي په خپله د ده پر پښو راپرېوته؟ ده
غوښتل د كعبې اعتبار ختم كړي ،ورانه او له زمكي سره
ئې برابره كړي ،د دې لپاره ئې ستر او مجهز لښكر
برابر كړ ،د بريد لپاره ئې ښه بهانه جوړه كړه ،د خپل
قوم او سرتېرو احساسات ئې راوپارول او هغوى ئې بريد
ته تيار كړل ،خو ومو ليدل چي خيرالماكرين خداى د ده
دسيسه شنډه كړه ،مجهز فوځ ئې ورتباه كړ ،دى او دده
رومي بادار ئې خاسر او نامراد كړل .د دې مجهز فوځ
ماتي او تباهي د كعبې اعتبار الزيات كړ او ټولو ته ئې
ثابته كړه چي د دې مقدس كور او د دغه الهي معبد
خاوند هللا تعالى دئ ،د هر تېري په وړاندي به ترې دفاع
كوي.
 -6كه څه هم اكثرو مفسرينو د مرغانو لېږل د ابرهه پر
فوځ د تيږو د ورولو لپاره گڼلي او د هغو مفسرينو
شمېر لږ دئ چي وايي دا مرغان د لښكر له ماتي او
تباهي وروسته راغلي او غوښه خوړونكي مرغان ول ،خو د
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دې سورې په متن كي دوه مضبوط دالئل داسي دي چي د
دوهمي ډلي مفسرينو رأيه تأييدوي:
الف :مخكنى آيت ښيي چي د ابرهه د فوځ كار تمام
شوى ،توطئه ئې شنډه شوې ،پېښه د دوى په ضرر او تاوان
پاى ته رسېدلې ،له ماتي سره مخامخ شوي او مرگ ژوبله
وراوښتې او دا مرغان له دې وروسته راغلي .د دوهم او
درېيم آيت ترتيب دغه حقيقت په گوته كوي.
ب :د سورې په وروستي آيت كي ويل شوي چي د ابرهه د
لښكر مړي داسي په صحراء كي خواره واره پراته وو لكه
خوړل شوي واښه ،له دې په وضاحت سره معلومېږي چي د
دوى اجساد خوړل شوي ،چا خوړلي؟ آيا له دغو مرغانو
پرته د بل څه نوم اخيستى شو؟ نه خو دا سوره اجازه
راكوي چي د بل څه نوم واخلو او نه په هغي وچي بيديا
كي له دغو مرغانو پرته بل داسي څه پيدا كېږي چي د
دومره لوى لښكر مړي دي په دې حالت اخته كړي!! په
داسي حال كي چي دا سوره په خپله موږ ته وايي چي خېل
خېل مرغان پرې رااستول شوي ،موږ حق نه لرو د بل څه
نوم واخلو.
له دې عالوه د عربو د هغه وخت په ادبياتو كي د ډېرو
شعراوو په اشعارو كي وينو چي كله به ئې غوښتل د خپل
قوم مېړانه او په جگړي كي د دوى زړه ورتيا او پياوړې
مټي وستايي نو ويل به ئې :موږ هغه توريالى قوم يو چي
كله د دښمن مقابلې ته درومو نو غوښه خوړونكي مرغان
راسره يو ځاى زموږ پر سر وزر وهي او مخكي مخكي درومي
او د جگړي تر ميدان زموږ مشايعت كوي او پوهېږي چي
موږ به د دښمن ډېر جنگيالي له تورو تېر او د مرغانو
د خوراك به ئې كړو.
 -4په دې آيت كي د (ترميهم) د صيغې په اړه د مفسرينو
تر منځ د اختالف شاهد يو :ځيني ئې د مفرد مؤنث صيغه
گڼي او اطالق ئې په مرغانو كوي او وايي :مرغانو په
وړو وړو تيږو ويشتل .خو ځيني نور ئې د مفرد مخاطب
صيغه گڼي او اطالق ئې د دې سورې په قريشي مخاطب كوي
او ترجمه ئې داسي كوي :تا دوى په تيږو ويشتل .هغه هم
نه كلكي تيږي بلكي له خټو جوړي شوې تيږي ،خو ستا رب
ستا په دغه ناڅيزه هڅي دا ستره نتيجه مرتب كړه چي د
فيلدارانو هغه ستر لښكر ئې د مرغانو د خوراك كړ.
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د دوهمي ډلي مفسرينو د رأيي په مال تړ كي څو مضبوط
دالئل شته:
الف :د سورې له آيتونو معلومېږي چي دا مرغان د
پېښي په پاى كي او هغه وخت خېل خېل راغلي چي د ابرهه
لښكر په ماته او مرگ محكوم شوى او مرغان د غوښو د
خوراك لپاره راغلي .كه د دغو مرغانو كار د تيږو
ويشتل وى نو د مړو غوښي چا خوړلې؟
ب :كه د آيتونو تسلسل او ترتيب داسي وى:
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 -2آيا د دوى چل ئې بې الري
نه كړ ؟
 -1نو هللا په څېر د خوړل شوو
واښو كړل.
كه څه هم دا ترتيب ډېر بې خونده دئ او د سورې له
ً داسي وى نو بيا
تركيب سره اړخ نه لگوي؛ خو كه فرضا
مو ويلى شوى چي د مرغانو راتگ او د دوى لخوا پر لښكر
د تيږو ورېدل ،د مرگ ژوبلي سبب وو.
خو په دې صورت كي به هم له دې اشكال او بې ځوابه
پوښتني سره مخامخ وو چي كومو غوښه خوړونكو دا مړي د
خوړل شوو واښو په څېر كړي وو؟ په هغي وچي صحراء كي
خو داسي ځناوران او بيا په دومره شمېر كي نشته.
ج -د رمى (ويشتلو) فعل له انسان سره جوړېږي ،مرغه
ته ئې نسبت وركول معقول نه دئ دا ځكه چي مرغان ورول
كولى شي خو ويشتل نه شي كولى ،په آيت كي د ويشتلو
صيغه راغلې.
د -عربان د هغو تيږو لپاره د حجارة لفظ استعمالوي
چي د موټ په اندازه يا تر دې لويه وي ،د وړو تيږو
لپاره د حصاة نوم كاروي ،په جمراتو كي چي كومي وړې
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تيږي ويشتل كېږي ،هغوى ته حصاة وايي لكه په يوه حديث
كي چي راغلي:
ٍ ،نو اوه وړې تيږي
َاة
ِّ حَص
َ كل
ُ مع
يكبِّر
فرمى بسبعِ حص
َياتٍُ ،
ئې وويشتې او له هري تيږي سره به ئې هللا اكبر وايو.
كه د مرغانو لخوا د تيږو ورول مقصد وى نو د حجارة
ً د حصاة نوم راتو.
په ځاى به حتما
هـ  -او تر ټولو مهمه او اساسي خبره دا ده چي قرآن
له مقدساتو د دفاع په اړه د هللا تعالى سنت داسي
بيانوي:




....










     
     
الحج41 :


 ...او كه د هللا دا ځيني خلك په ځينو نورو دفع كول نه
وى نو خامخا به صومعې ،د نصاراوو او يهودانو معبدونه
او هغه جوماتونه چي هللا ډېر ډېر په كي يادېږي ټول به
ً د هغه چا مالتړ وكړي چي د
وران شوي وو او هللا به حتما
ده ملتيا كوي ،بې شكه چي هللا عزتمن ځواكمن دئ.
دا آيت په پرېكنده توگه اعالن كوي چي هللا تعالى له
ديني شعائرو او مقدسو ځايونو په دې توگه دفاع كوي چي
يوه ډله په بلي ډلي دفع كوي ،د خداى پالونكو په الس
هغه خلك دفع كوي چي غواړي د عبادت ځايونه وران كړي،
كله چي له شعائرو د دفاع لپاره خداى پالونكي مال وتړي
هللا تعالى ئې مرسته كوي او په دين دښمنه ځواكونو ئې
برالسي كوي ،كه دا الهي سنت نه وى نو د عبادت ټول
مخكني او اوسني ځايونه به وران شوي وو!! د دې معنى
دا ده چي هللا تعالى په خارق العاده توگه له دغو ځايونو
دفاع نه كوي ،له انسانانو پرته ئې په خپلو نورو
لښكرو نه ساتي ،په انسانانو ئې هم يوازي هلته ساتي
چي دوى ئې ساتني ته مالوتړي .تر څو چي د الهي نصرت
لپاره ښايسته او وړ خلك راپيدا نه شي هللا تعالى خپل
نصرت او تأييد نه نازلوي .كه داسي نه وى نو كعبه به
په طبيعي پېښو كي نه ورانېده او په داخلي جگړو كي به
تاوان نه وررسېدو.
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د مفسرينو د لومړۍ ډلي تفسير له دې آيت او الهي
سنت سره اړخ نه لگوي .ډېره عجيبه ده چي څوك د دې
سورې داسي تفسير مني چي د قرآن له دې محكم او څرگند
آيت سره تعارض لري ،كه څوك دا ادعاء كوي چي هللا تعالى
د مرغانو په واسطه د ابرهه په الس د كعبې له ورانېدو
مخنيوى كړى ،نو هغه به دا آيت څنگه توجيه كوي ،او دا
تعارض به څنگه رفع كوي؟!! په قرآن كي خو تناقض نشته،
د قرآن يو آيت خو د بل وضاحت كوي ،د قرآن د يوه آيت
داسي تفسير خو د منلو نه دئ چي له بل آيت سره تعارض
ولري!!
و :دا خبره د منلو نه ده چي نورو قبائلو حتى په
خپله يمن كي د ابرهه مقابله كړې او قريش چي د كعبې
متوليان وو ،هيڅ مقاومت نه دئ كړى ،تسليم شوي او د
كعبې په ورانېدو راضي شوي!! دا هم په داسي حال كي چي
ال د مخه خبر وو چي ابرهه د كعبې د ورانولو اراده
كړې ،كافي وخت ئې درلود ،د جنگ لپاره ئې تيارى نيولى
شو ،تر ناڅاپي بريد الندي نه دي راغلي ،سيمه ئې غرنۍ
ده ،د چريكي جنگ لپاره ئې مساعد شرائط درلودل ،زړه
ور او توريالي جنگيالي ئې درلودل ،په جگړو كي تر
ټولو قبائلو تكړه او غښتلي ول ،د جنگي پياوړتيا له
كبله ئې تل پر نورو قبائلو حكومت كړى او همدغي وړتيا
د ټولو عربو قيادت ورپه برخه كړى وو .څنگه ومنو چي
دا قوم به له مقاومت پرته دښمن ته تسليم شوى وي.
ً كه دا خبره هم په پام كي ولرو چي د القليس د
مخصوصا
كليسا هغه سپكاوى هم دغو قريشي زلميانو له كعبې د
دفاع په جذبه كړى ،كه دوى په يمن كي دا كار كولى شو
په مكه كي به څنگه دښمن ته تسليمېدل؟!!
په لږ دقت سره په دې خبري پوهېدى شو چي د مفسرينو
لومړۍ ډله د هغو رواياتو تر اغېز الندي راغلې چي تر
اسالم مخكي د جاهليت له زمانې ترالسه شوي او د قرآن
دغه آيتونه ئې د همدغو رواياتو له مخي تفسير كړي!!
خو دوهمي ډلي قرآن په قرآن سره تفسير كړى او د خپل
تفسير لپاره ئې پوره دالئل وړاندي كړي.
 -1دا آيت وايي چي د ابرهه لښكر داسي خور وور شو چي
صحراء د دوى په مړو ډكه شوه ،هري خوا ته د خوړل شوو
واښو په څېر تيت پرك پراته وو .دا آيت كه له يوې خوا
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د دوى عبرتناكه ماته او د هغه څرنگوالى په ډېر واضح
توگه بيانوي له بلي خوا موږ ته ښيي چي د دوى مړي د
دغو ياد شوو خېل خېل مرغانو لخوا د خوړل شوو واښو په
څېر (كعصف مأكول) شوي.
د دې تفسير له لومړي چاپ وروسته د قرآن يوه
خدمتگار عالم مرحوم مولينا گوهر رحمن چي هللا تعالى دي
ده او ټولو هغو خلكو ته ډېر ډېر اجر وركړي چي د قرآن
په درس او تدريس كي لگيا دي ،د قرآن د پلي كولو
لپاره جهاد كوي او قرآن ته خلك رابلي ،ما ته د دې
سورې د شرحي او تفسير په اړه يو خط رالېږلى وو او
خپل مالحظات ئې ليكلي وو او ما ورته په ځواب كي څه
عرائض درلودل چي ځيني برخي ئې دلته رانقلول مفيد
گڼم:
رحمن
گوهر
صاحب
مولينا
ورور
مشر
محترم
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته و بعد:
ستا ليك راورسېدو ،ډېره مننه ،د قرآني علومو په نشر
او د قرآن لوري ته د خلكو د رابللو په كار كي تا ته
له هللا تعالى مزيد توفيق غواړم ،هللا تعالى مو بريالى او
موفق لره ،ستا د ليك په ځواب كي په اختصار سره عرض
كوم:
 -1د الفيل د سورې په اړه چي تاسو كومه رأيه لرئ زه
هم نږدې څلوېښت كاله په دغه رأيه وم ،دا رأيه مي د
كورنۍ له غېږ ،مدرسې او ځينو تفسيرونو اخيستې وه ،خو
څو كاله مخكي مي د دې سورې په اړه د عالمه حميدالدين
فراهي تفسير مخي ته راغى ،د عالمه قوي او مضبوط
استدالل ،په نورو آيتونو د ده دقيق استناد ،ژور نحوي
تحقيق ،تاريخي دالئل او روايتي بحثونه مي دومره قوي
او قانع كوونكي وموندل چي ناچار مي مخكنۍ رأيه
پرېښوده او د ده دالئل او رأيه مي ومنله .د زړه له
كومي ده ته دعاء كوم او تل به د ده ممنون يم چي د ده
په واسطه په يوه حقيقت پوه شوى يم ،زه په دې باور يم
چي هر څوك د عالمه دالئل په سړه سينه او له تعصب پرته
ً به له ده سره توافق كوي.
ولولي حتما
ډېر كلونه د مخه د تفهيم القرآن د مطالعې په دوران
كي مي د عالمه فراهي په رأيي د مولينا مودودي (رحمه
هللا) هغه نقد هم لوستلى چي په ډېر درنښت او احترام سره
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ئې كړى (په داسي حال كي چي د عالمه د علمي تحقيقاتو
ډېره ستاينه او قدر كوي) او اوس مي ستاسو هغه نقد هم
ولوست چي تاسو يوه پاكستاني ورور ته په خپل ليك كي
ذكر كړى .باور وكړئ چي دا دواړه نقدونه مي نه يوازي
ناوارد موندلي بلكي د عالمه فراهي د تفسير په سموالي
ئې زما باور الزيات مضبوط كړ او په دې باور يم چي هر
عادل او منصف قضاوت كوونكى به د دې نقدونو په اړه
همدا قضاوت كوي.
كه اجازه راكړئ چي د دغو آراوو او د عالمه فراهي د
رأيي ترمنځ قضاوت وكړو نو د عالمه رأيه به په قرآن كي
د ژور تدبر نتيجه او تفسير القرآن بالقرآن گڼو او د
نورو آراء به تفسير بالرواية ،پرته له دې چي له قرآن
كوم دليل ورته وړاندي كړى شي او دا ضرورت احساس كړي
چي روايتونه قرآن ته راجع كړي او روايتونه ئې هم له
اسالم د مخكي زمانې چي اهميت ئې تر تاريخي رواياتو
زيات نه دئ.
تاسو د عالمه فراهي په رأيي په خپل نقد كي ليكلي چي
د سلف او حضرات صحابه وو په مقابل كي داسي رأيي ته
اهميت نه شو وركولى!! په دې اړه څو ټكي له تاسو سره
يادول غواړم:
 دا سمه ده چي صحابه رضوان هللا عليهم د قرآن لومړي
حامالن دي او د قرآن په ژبه ،اسرارو او رموزو تر هر
چا زيات او ښه پوهېدل او تر هر چا زيات ئې د هر آيت
مفهوم او هغه ظروف او شرائط درك كولى شوى چي دا آيت
په كي نازل شوى ،الزمه ده چي د دوى رأيي ته جدي
اعتناء ولرو او په نورو آراوو ترجيح وركړو ،په دې
اړه هيڅوك له تاسو سره هيڅ اختالف نه لري ،اختالف په
دې كي دئ چي آيا كولى شو ثابته كړو صحابه وو ته
ً د دوى آراء دي كه نه؟ آيا هغه
منسوب آراء واقعا
روايات چي موږ ته رارسېدلي مؤثق دي او راوي ئې ثقه
دئ كه نه؟ عالمه فراهي د تحقيقاتو په ترڅ كي دې نتيجې
ته رسېدلى چي د (الفيل) د سورې په اړه روايات ضعيف
او بې بنسټه دي ،وايي( :ټول دغه روايات په پاى كي
محمد ابن اسحاق ته ورگرځي او دى د محققينو له نظره
ً له
ضعيف او غير ثقه دئ او په دې متهم دئ چي اكثرا
يهودي منابعو روايت كوي ).خو كه موږ د عالمه فراهي د
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نظر خالف له تاسو سره دا ادعاء ومنو چي ابن اسحاق له
يهودي مراجعو روايت نه دئ كړى ،آيا د ابرهه د لښكر د
پايلي په اړه د ده روايات له كفارو قريشو نه دي
ترالسه شوي؟ هر څوك په دې پوهېږي چي دا پېښه د پيغمبر
عليه السالم تر ميالد مخكي شوې او چا چي د دې پېښي په
اړه څه ويلي هغه قريش دي چي كافر ول او د پيغمبر
عليه السالم تر ميالد مخكي مړه شوي ،آيا كولى شو په
دغو رواياتو اعتماد وكړو؟ آيا كولى شو په دوى كي كوم
مؤثق راوي ومومو؟ پوښتنه كوو چي ابن اسحاق دا روايات
له چا نقل كړي او څنگه ئې دوى او د دوى روايات مؤثق
گڼلي؟
د علمي تحقيق تقاضا دا ده چي داسي روايات يوازي
هغه وخت ومنو او د استناد وړ ئې وگڼو چي له قرآن سره
ً هغه وخت چي په يوې قضيې كي
تصادم ونكړي .مخصوصا
مختلف روايات ترسترگو كېږي او يا گورو چي مختلف
روايات يوه راوي ته منسوب كېږي ،د اصحاب الفيل په
اړه روايات هم له دې لحاظه مختلف دي چي د مرغانو شكل
څنگه او رنگ ئې څنگه وو او هم له دې پلوه چي دا تيږي
څنگه وې او حجم ئې څومره!! او د دې تر څنگ گورو چي
يوه راوي ته متضاد روايات منسوب شوې .د دغو مختلفو
او متضادو رواياتو ترمنځ د قضاوت لپاره او له دې
كبله چي پوه شو كوم يو ئې مؤثق دئ او د منلو وړ او
كوم ئې غيرمؤثق او د نه منلو ،له دې پرته بله الر نه
لرو چي قرآن ته ئې راجع كړو او په هغه صورت كي ئې
ومنو چي له قرآن سره اړخ لگوي او يا لږ تر لږه له
قرآن سره تصادم نه كوي .عالمه فراهي په گڼ شمېر
آيتونو استناد كړى او دا ئې ثابته كړې چي دا روايات
ضعيف او بې بنسټه دي.
زه به ځيني هغه دالئل ستاسو مخي ته كېږدم چي د عالمه
فراهي له رأيي سره موافقو كسانو وړاندي كړي ،په سر
كي هغه دالئل چي د سورې په متن كي زموږ مخي ته راځي:
 -1د سورې له دوهم او درېيم آيت په وضاحت سره
معلومېږي چي لومړى د ابرهه لښكر ختم شوى بيا د
مرغانو خېل خېل د دوى د مړو د غوښو د خوړلو لپاره
ً ابابيل)
راغلي .كه لومړى دا آيت (و ارسل عليهم طيرا
او ورپسې دا آيت (الم يجعل كيدهم فى تضليل) راغلى وى
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نو په هغه صورت كي مو ويلى شو چي د ابرهه د لښكر كيد
د مرغانو په لېږلو سره شنډ شوى .خو برعكس گورو چي
لومړى د (كيد تضليل) راغلى او بيا (ارسال طير).
 -2آخري آيت (فجعلهم كعصف مأكول) ښيي چي د ابرهه د
لښكر مړي د خوړل شوو واښو په څېر خواره واره شوي،
يعني كوم غوښه خوړونكي راغلي او دوى ئې په دې برخليك
اخته كړي!! كه وغواړو دا غوښه خوړونكي وپېژنو نو له
دغو لېږل شوو مرغانو پرته بل څه نه شو په گوته كولى.
دا ځكه چي لومړى د مرغانو د لېږلو خبره شوې او بيا
ورپسې د دوى د (كعصف مأكول) كېدو .په دې اړه هره بله
توجيه كمزورې او تفسير بالرأى ده چي هيڅ دليل ورته
نه شي وړاندي كېدى.
 -6په آخري آيت كي د (فجعلهم) لفظ ښيي چي په مخكنيو
ً هغه علت ته اشاره شوې وي چي په
آيتونو كي به حتما
نتيجه كي ئې د ابرهه لښكريان (كعصف مأكول) شوي ،په
(فجعلهم) كي د (فاء) تورى همدا مطلب په گوته كوي،
هغه (علت) چي د (فاء) تورى ورته اشاره كوي په
هيڅصورت كي (رمي حجاره) نه شي كېدى ،دا ځكه چي له
يوې خوا د (فجعلهم) او (ترميهم) افعالو تر منځ د
فاعل اشتراك نشته او له بلي خوا د (رمي) او (خوړل
كېدو) ترمنځ هيڅ تناسب نه شو ښودلى ،د علت او معلول
ترمنځ بايد د فاعل او فعل اشتراك او تناسب وي ،د دې
لپاره بايد د خوړل كېدو بل سبب او علت پيدا كړو ،په
لږ دقت سره متوجه كېږو چي علت ئې د مرغانو راتگ دئ
نه بل څه ،دا ځكه چي له يوې خوا د (ارسل عليهم طيرا
ً
ابابيل) او (فجعلهم كعصف مأكول) فاعل يو دئ او له
بلي خوا د علت او معلول ترمنځ تناسب شته ،دا ځكه چي
د مرغانو خېل خېل كولى شي د يوه لوى لښكر مړي د خوړل
شوو واښو په څېر كړي.
همدا راز د تيږو په ويشتلو سره كولى شو الس پښې مات
كړو او حتى اجساد سوري سوري كړو خو (كعصف مأكول)
ً د وړو مرغانو په (رمي) سره.
كولى ئې نه شو ،مخصوصا
همداراز د (رمي) فعل په هيڅصورت كي مرغانو ته نه شو
منسوبولى ،دوى تيږي ورولى شي خو ويشتلى ئې نه شي.
ا
طير
تاسو د (ترميهم) صيغې په اړه ليكلي چي دا د
ً
دوهم صفت دئ او ويلي مو دي چي كه څه هم (طير) لفظا
ً
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مذكر دئ خو مراد ترې د مرغانو جماعت او ډله ده او د
جماعت لفظ مؤنث دئ ،نو ځكه ئې د مؤنث ضمير لپاره
مرجع گڼلى شو!! په دې اړه څو مطالب عرض كوم:
الف -په دې آيت كي (ترميهم) په كوم دليل د مفرد
مؤنث غائب صيغه نيسئ؟ ولي ئې مفرد مخاطب نه گڼئ؟ په
داسي حال كي چي د دې سورې په هيڅ آيت كي مفرد مؤنث
فاعل نه دئ ذكر شوى ،خو په لومړي آيت كي ئې مفرد
مخاطب راغلى ،په كار خو دا وه چي د هللا تعالى په بليغ
كالم كي له هرراز السوهني پرته مو د ترميهم صيغه هغه
فاعل ته راجع كولى چي په سوره كي ئې ذكر شوى او له
خپله ځانه مو داسي فاعل ورته نه جوړولى چي د سورې په
هيڅ آيت كي ئې نه شو موندلى ،مگر دا يو بې ځايه تكلف
او جسارت نه دئ چي څوك دلته له خپله ځانه د يوه مؤنث
فاعل راپيدا كولو بې ځايه هڅه كوي او د جماعت لفظ
ً مفرد
پرې عالوه كوي؟ همداراز څوك چي وايي (طير) لفظا
ً اسم جنس دئ چي جمع افاده كوي ،نو ځكه د
مذكر او معنا
(ترمي) صيغه ورته راغلې ،هغوى ته وايو :كه هغه اسم
جنس ونيسو بايد د جمع صيغه ورته كارول شوې وى لكه په
دې آيت كي:








    
    

الملك12:
مگر د خپل سر د پاسه مرغانو ته ئې نه دي كتلي چي كله
خالص وزري شي او كله ئې راغونډوي ،له رحمن خداى پرته
ئې هيڅوك نه ساتي ،بې شكه چي هغه خو پر هر څه نظر
ساتى دئ.
گورئ چي دلته د (الطير) لپاره د صافات ،يقبضن او
يمسكهن د جمع صيغې كارول شوې! (طير) ته د (رمي) د
انتساب په صورت كي اولى دا وه چي د جمع صيغې ورته
راغلې وى .او كه دا مفرد گڼئ بيا خو بايد د (يرميهم)
صيغه راغلې وى ،لكه څنگه چي يو شاذ قرائت همداسي دئ،
ستاسو تعبير خو د دغه شاذ قرائت مطابق دئ!! عجيبه
ده؛ شاذ قرائت نه منئ او ترجمه ئې منئ!!
ب :د جماعت لفظ په دې دليل دلته مقدر نه شو گڼلى
چي له يوې خوا داسي تقدير يوازي په هغه صورت كي سم
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كار دئ چي له دې پرته بله چاره ونلرو او له بلي خوا
د ابابيل لفظ په خپله جمع جمع ده او د محققينو په
نظر مفرد نه لري ،له جمع جمع سره څنگه جماعت هم عالوه
كوئ؟ د نحوي قواعدو له مخي به دې ته څه جواز مومو؟
او له بلي خوا داسي تقدير په هغه صورت كي د منلو وړ
دئ چي د جملې له جوړښت سره اړخ ولگوي ،د دې آيت (و
ً ابابيل) په كوم ځاى كي تاسو كولى شئ
ارسل عليهم طيرا
چي د (جماعت) لفظ داسي عالوه كړئ چي د آيت تركيب په
خپل حال پاته شي؟
د مفسرينو د لومړۍ ډلي تفسير؛ لوستونكي ته دا
ً دين او ديني مقدسات له
انتباه وركوي چي كه احيانا
خطر او گواښونو سره مخامخ شول نو د دفاع كار ئې هللا
تعالى ته پرېږدئ ،تر څو ئې په خارق العاده توگه
وساتي او د دښمن خطر دفع كړي!! دا تعبير د قرآن له
روح سره سمون نه خوري او د داسي تعبير لپاره له قرآن
هيڅ دليل نه شو وړاندي كولى!! قرآن به څنگه دا خبره
كوي په داسي حال كي چي د بني اسرائيلو دا وينا غندي
ِال
َت
َق
بك ف
َر
َنت و
هب أ
َاذ
چي دوى موسى عليه السالم ته وويل :ف
َْ
َُّ
ن :ته او رب دي والړ شئ او وجنگېږئ موږ
َع
َا ق
هن
ِن
إ
دوَ
ُِ
َّا َ
هُ
به دلته ناست وو!!
هر قرآن پوه په دې خبري ښه پوهېږي چي د قرآن وينا
د نوموړي تعبير خالف او داسي ده چي كله يو مؤمن ټولگى
له مقدساتو د دفاع لپاره مال وتړي ،هللا تعالى ئې مرسته
كوي او پر دښمن برى وركوي كه څه هم د دوى شمېر د
دښمن په پرتله كم وي او تجهيزات ئې محدود .د هللا تعالى
نصرت هغه وخت نازلېږي چي د دې لپاره مناسب ظرف او وړ
ټولگى راپيدا شي .له كعبې دفاع بايد د دغه الهي سنت
مطابق ترسره شوې وي .كه څوك داسي رأيه وړاندي كړي چي
له دې الهي سنت سره سمون نه خوري او د قرآن له نورو
آيتونو سره په څرگنده توگه تصادم كوي ،نو په قرآن د
ايمان تقاضا دا ده چي داسي رأيه ونه منو .د مرغانو
په واسطه له كعبې دفاع له دغه الهي سنت سره نه
جوړېږي!!
هـ :هغه خلك چي گمان كوي د مرغانو په الس د ابرهه د
لښكر ختمول داسي دي لكه د فرعون او نوح عليه السالم د
قوم غرقېدل او د عاد او ثمود هالكت په زلزلې او توندي

312پلوشې
د قرآن
الفيل

سيلۍ سره ،دوه اشتباه كوي:
لومړۍ :دا چي نوموړي قومونه د پيغمبرانو عليهم
السالم له بعثت او اتمام حجت وروسته هالك شوي نه له دې
د مخه .خو د ابرهه لښكر د رسول هللا ﹽ له بعثت مخكي
تباه شوى.
دوهمه :دا چي پر دغو قومونو نازل شوي عذابونه ټول
د طوفان ،سيلۍ او زلزلې په څېر طبيعي عذابونه دي ،خو
د وړو مرغانو په الس د تيږو ويشتل غيرطبيعي او خارق
العاده كار دئ چي په قرآن كي ئې بېلگه نه گورو .دا
له هغو عذابونو سره نه شو تشبيه كولى.
ځيني خلك داسي وي چي د كم شمېر جنگياليو په الس د
يوه لوى لښكر ماته ئې زړه ته نه لوېږي او عقل ئې نه
مني ،ناچار د داسي ماتي لپاره نور اسباب لټوي ،بې
ايمانه خلك خو په دې كي معذور گڼلى شو خو په قرآن
باور لرونكي ولي بايد داسي وي؟ مگر دوى د قرآن دا
وينا نه ده اورېدلې چي فرمايي:
ع
م
هللا
َّ
ُ
و
هللا
َّ
ِ
ن
ذ
إ
ِ
ب
ة
ِير
ث
ك
َة
ِئ
َبَت ف
َل
ٍ غ
َة
ِيل
ٍ َقل
َة
ِئ
من ف
ً
ََ
ِْ ِ
ََ
َ
كم ِّ
َ *
ِين
الصبر
د هللا په اذن سره څومره لږكي ټولگي په ډېركيو ټولگيو
غالب شوي ،هللا خو له صابرانو سره دئ.
آيا دغو دوستانو ته د شوروي اتحاد پر هغو مجهزو
فوځونو د افغان مجاهدينو بريا يو څرگند ثبوت نه دئ،
آيا دا اوس په افغانستان او عراق كي د امريكايي فوځ
په مقابل كي د افغانانو او عراقيانو مقاومت ورته
قناعت نه وركوي .دا خلك ولي ال اوس هم په دې خبري
قناعت نه كوي چي په چريكي جنگونو سره د نړۍ لويو
لويو ځواكونو ته ماته وركول ممكن دي.
همدا راز له دغو دوستانو پوښتنه كوو :دا مرغان وو
كه فرشتې؟ كه وايي چي مرغان وو نو بايد واضح كړي چي
هغه مرغان كوم دي چي تيږي ويشتى شي؟ تراوسه هيچا
داسي مرغان نه دي ليدلي چي تيږي ويشتى شي!! او كه
وايي چي فرشتې ئې مرستي ته راغلې نو د فرشتو په اړه
خو هللا تعالى فرمايي چي دوى نه ليدل كېږي!! په دې كي
شك نشته چي هللا تعالى فرشتې د انسانانو مرستي ته
لېږلې ،د بدر او احد په جنگونو كي هم او په نورو كي
هم ،خو هللا تعالى په خپله او په مكرره توگه فرمايي چي
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صراحت سره فرمايي چي د دغو فرشتو كار دا وي چي د
مؤمنانو زړونه مضبوط او قدمونه ټينگ كړي او د
كافرانو په زړونو كي وېره او خوف واچوي ،قدمونه ئې
وښويوي او پښې ئې سستي كړي ،داسي نه ده چي فرشتې د
مرغانو په بڼه كي او يا كومي بلي داسي بڼي كي راشي
چي په سترگو وليدل شي .هللا تعالى د هر كار لپاره لښكري
لري ،په هر يوه خپل خپل كار كوي ،مرغان ئې داسي نه
دي پيدا كړي چي تيږي ووروي ،كه څوك ووايي چي د ابرهه
پر لښكر توند باد مسلط شو ،موږ ئې منو ،دا ځكه چي هللا
تعالى په توندو بادونو سره ډېر باغي قومونه هالك كړي،
د خندق په غزوې كي ئې هم د مؤمنانو مرسته په دغسي
توندي سړې سيلۍ سره وكړه ،د قريشو د لښكر خيمې ئې
ړنگي ،اوښان او آسان ئې په تېښته ،دېگونه ئې
ورنسكور ،او د ميدان پرېښودو ته ئې اړ كړل.
د روسانو په ضد جگړي كي هم ځينو خلكو زموږ عربو
وروڼو ته ويل :د روسانو بمبارۍ له دې كبله تأثير نه
لري چي د جهازونو له راتلو سره سم تر الندي ئې مرغان
راځي ،او بمونه په خپلو وزرونو يوې خوا بلي خوا ته
منحرفوي!! دوى دا خبره منله ،او په خپلو كتابونو كي
ئې ليكلي :له فالني فالني معروف قومندان مي دا خبره
اورېدلې!! څو كاله وروسته كه څوك دا كتابونه لولي نو
د افغان جهاد په اړه به همدا په خپل تاريخي كتاب كي
ليكي چي هللا تعالى فرشتې د مرغانو په بڼه كي د افغان
مجاهدينو مرستي ته لېږلې ،او بمونه به ئې نه پرېښودل
چي په خپل هدف راپرېوځي!! او دا به د محمد بن اسحاق
د روايت په څېر شي چي مرغانو د ابرهه لښكر په تيږو
ويشتلى!!
دې عربو وروڼو ته دا خبره يا هغه چا كړې چي بمباري
ئې په خپلو سترگو نه ده ليدلې ،له بله ئې د بمباريو
قصې اورېدلې او يا هغه چا چي د بمباريو په وخت كي ئې
پورته آسمان ته هيڅكله نه دي كتلي! دوى په چريكي
جنگونو كي د بمباريو د لږ اغېز او مجاهدينو ته د
تلفاتو په اړولو كي د جهازونو د عدم مؤثريت لپاره
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بله توجيه نه شوى وړاندي كولى ،غوښتل ئې د عربو له
دې پوښتني په آسانه ځان خالص كړي چي ولي هره ورځ
له 211تر  411بمباردونه دومره بې اغېزه دي؟!! لڼد
ځواب ئې وركړى :مرغان په خپلو وزرونو بمونه
منحرفوي!! په دې سره ئې يو پېچلى سؤال په آسانۍ ځواب
كړى!! دا ئې نه شو ويلى چي دا درنې درنې وسلې په
چريكي جنگونو كي دښمن ته ډېره لږه گټه رسولى شي ،دا
وسلې د ښارونو ،كليو او لويو هدفونو په ضد اغېزمني
دي ،په چريكي جنگونو كي ئې تر گټي تاوان زيات وي،
ډېر ناپوه او بې تجربې جنگي افسران به په داسي
جنگونو كي له دغو وسلو كار اخيستو ته زړه ښه كوي.
ما ته د عربو په هغي وچي صحراء كي د پيالنو كارول
داسي برېښي لكه روسانو چي د مجاهدينو په ضد ټي  11او
ټي  32ټانكونه كارول چي په هري درې كي به وران ويجاړ
ترې پاته شول ،او يا داسي لكه اوس چي امريكا وغواړي
د مجاهدينو په ضد له بي  12جهازونو كارواخلي ،نه
ابرهه ته خپلو پيالنوگټه رسولى شوى او نه ئې
امريكائيانو ته دا جهازونه!!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

قريش
د سورې معرفي
د دې سورې نوم (قريش) دئ چي له لومړي آيت اخيستل
شوى 4 ،آيتونه لري ،د دريو لومړنيو آيتونو فواصل ئې
د قريش ،صيف او بيت هموزنه صيغې دي او وروستى آيت ئې
د خوف په لفظ پاى ته رسېدلى چي د سورې د آهنگ د پاى
لپاره موزون غږ لري .اكثريت مفسرين ئې مكي سوره گڼي
خو ځيني ئې مدني بولي ،حال دا چي د سورې له مضمون او
ً له دې برخي (رب هذا
د بيان له اسلوب او مخصوصا
البيت) په واضح توگه معلومېږي چي دا په مكه كي نازله
شوې.
د (الفيل او قريش) سورې په خپلو كي ډېر ورته والى
او شباهتونه لري او داسي معلومېږي چي دا دواړه په
يوې مرحلې كي او يوه په بلي پسي نازلي شوې .په دواړو
كي خطاب قريشو ته متوجه دئ ،الهي نعمتونه او
پېرزويني ورپه يادوي ،په يوې كي پر مجهز او ځواكمن
دښمن د دوى بريا او فتح او په بلي كي له خوف او لوږي
د دوى ژغورنه ورپه يادوي او د دې نعمتونو شكر ته ئې
رابلي .او دوى ته وايي :هللا تعالى د دغه مقدس او مبارك
الهي كور(كعبه) په طفيل ستاسو لوږه له منځه يووړه او
په عوض كي ئې پراخ رزق دركړ ،ستاسو خوف او وېره ئې
ختمه كړه په بدل كي ئې داسي امن او امان درپه برخه
كړ چي اوس په دوبي او ژمي كي ،شپه او ورځ سفر كولى
شئ ،هيڅوك مو نه مزاحم كېږي ،په هر ځاى كي امنيت دئ،
ستاسو تجارتي قافلې په ډاډه زړه او پوره امنيت له
يوه ښار بل ته درومي ،ټولي تجارتي الري ستاسو له سيمي
تېرېږي ،مكه د سيمي تر ټولو په ستر او مهم تجارتي
مركز بدله شوې ،چي ستاسو لپاره ډېري گټي له ځان سره
لري .د اقتصادي گټو ترڅنگ ئې د ټولو عربو قيادت او
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زعامت هم تاسو ته سپارلى ،د حجاز او شاوخوا سيمي ټول
عرب قبائل ،تاسي او ستاسو دا ښار خپل محور او قبله
گڼي ،يو خور وور وېشل شوى قوم وئ ،له فقر ،لوږي او
كورنيو جگړو سره مخامخ ،د داسي خطرناكو او كينه كښو
دښمنانو په محاصره كي چي تل ئې تاسو گواښلئ ،ستاسو
رب د دښمنانو بريدونه دفع كړل ،تاسو ئې له فقر او
لوږي وژغورلئ ،د خوف او وېري ټغر ئې ټول كړ ،د دې
سترو سترو الهي نعمتونو تقاضا دا ده چي قدر ئې وكړئ
او د منعم شكر په ځاى كړئ او عبادت ئې وكړئ.
په دې سوره كي د انساني ټولني دوو سترو سترو
آفتونو ته اشاره شوې( :لوږه او وېره) چي دواړه ئې
څنگ په څنگ او يو وخت راځي .كله ئې يو مخكي راشي او
الره بل ته پرانيزي او كله ئې بل ،كله يو وځي او بل
له ځان سره بيايي او كله ئې بل ،كله گورو چي وېره او
بې امنيتي پر ټولني خپل تور وزر وغوړوي او له دې سره
سم اقتصادي فعاليتونه متوقف شي ،اقتصادي تأسيسات له
منځه والړ شي ،د تجارت بازار سوړ شي ،تاجر او بډاى له
هېواده ووځي ،خپلي شتمنۍ نورو ملكونو ته انتقال كړي،
بندونه وران شي ،نهرونه وچ شي ،زراعتي زمكي باير
پاته شي ،فابريكې تخريب شي ،بزگر خپل بېل لري واچوي
او كارگر خپل څټك او ټوپك ته الس كړي ،جگړه ئې كسب او
پېشه شي او په دې ترتيب فقر او لوږه ټولني ته مخه
كړي او خپل سيورى پرې وغوړوي او كله بيا گورو چي
لومړى فقر او لوږه ټولني ته مخه كړي ،غيرعادالنه او
ظالمانه اقتصادي نظام پر ټولني مسلط شي ،د ټولني
ثروت او شتمنۍ د محدود شمېر بډايانو په الس كي
پرېوځي ،د ټولني اكثريت له فقر او محروميت سره مخامخ
شي ،كله چي د ټولني اكثريت دا گوري چي پر ټولني د
مسلط ظالمانه نظام تر سيوري الندي هيڅكله آرام او
سوكاله ژوند نه شي ترالسه كولى ،له اقتصادي ستونزو نه
شي وتلى او كه دا نظام وي نو دوى به تل په محروميت
كي ژوند كوي ،ناچار د نورو الرو په لټه كي كېږي ،د
خپلي بقاء الر ،د دې نظام د ړنگولو الر ،د هغو
زندانونو د ړنگولو او د هغو زنځيرونو د شلولو الر چي
د دې نظام بقاء تضمينوي ،د جنگ او مسلحانه قيام الر.
همداراز په ټولني كي فقر هغو داخلي او خارجي ځواكونو
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ته په ارزانه بيع د جنگياليو د استخدام موقع په الس
وركوي چي غواړي د جگړو له الري خپل اهداف ترالسه كړي
او خپله لويي او برالسي پر نورو ومني .قرآن په دې
سوره كي لومړى له لوږي ژغورنه يادوي او ورپسې له
وېري او خوف نجات ،خو د النحل د سورې په  112آيت كي
امن او اطمئنان د رزق او روزي تر وفرت او كثرت مخكي،
لكه چي فرمايي:
    



    
   






النحل112 :
 

او هللا د هغه كلي مثال بيان كړى چي خوندي او ډاډه وو
او رزق ئې له هر ځايه تازه او پرېمانه ورته راتو ،خو
دوى د هللا د نعمتونو ناشكري وكړه ،نو هللا د لوږي او وېري
په جامو د پټېدو خوند وروڅاكو ،د هغه څه په سبب چي
دوى كول.
گورئ چي په دې كلي كي امنيت او اطمئنان وو او رزق
ئې له هر لوري ورته راروان ،خو دوى كفران او ناسپاسي
وكړه ،چي د دې له كبله لومړى (فقر) پرې مسلط شو او
بيا خوف او وېري خپل تور وزر پرې وغوړاوو.
دا سوره موږ ته الرښوونه كوي چي دين ته التزام،
شعائر هللا ته احترام او د هللا تعالى بندگي د ټولني د
امنيت ضامن دئ او د لوږي او فقر له آفت د نجات
وسيله ،او موږ ته ښيي چي په ټولني كي د فقر او لوږي
وجه هيڅكله دا نه ده چي د رزق او روزي وسائل لږ او د
انسانانو د شمېر په پرتله كم دي!! بلكي عامل ئې د
هغه انسان ظالمانه تصرفات دي چي بې دينه دئ او د هللا
تعالى له بندگۍ سر غړوي .فقر هغه آفت دئ چي انسان ئې
په خپله عوامل او اسباب برابروي ،په خپلو ناجائزو او
ظالمانه تصرفاتو سره ورته الر آواروي ،دا انسان دئ چي
د تجاوز او تېري الر غوره كړي ،د نورو د سر ،مال او
عزت امنيت په مخاطره كي واچوي ،د وېري او خوف فضاء
جوړه كړي او په همدې سره د لوږي دېو ته د راتلو بلنه
وركړي .قرآن څومره ښه فرمايي:
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االعراف23 :
او كه كليوالو ايمان راوړى وى او تقوى ئې كړې وى نو
خامخا به مو د آسمانونو او د زمكي د بركتونو دروازې
پرې پرانيستې وې ،خو دوى (دا حقيقت) تكذيب كړ نو موږ
هم د خپلو كړنو په سبب ونيول.

  






  









   
 -1د قريشو د الفت په پاس -2 .الفت ئې د ژمي او د
دوبي له سفر سره -6 .نو د دې كور د پالونكي عبادت
دي وكړي -4 .آ چي له لوږي ئې ماړه كړل او له وېري
ئې خوندي.
 :2-1د قريشو تاجران به په ژمي كي جنوبي سيمو ته چي
ً به تودې وې تلل او په دوبي كي به د شام او
نسبتا
فلسطين يخو سيمو ته تلل او تجارت به ئې كاوو او په
زړه پوري گټي به ئې ترالسه كولې .د كعبې شريفې په
طفيل به نه يوازي دا د ژمي او دوبي سفرونه په كامل
امنيت كي ترسره كېدل او هيڅوك به ئې نه مزاحم كېدو
بلكي د الري په اوږدو كي ټولو پرتو قبائلو به د دوى
ډېر درناوى كاوو .په داسي حال كي چي تر دې وړاندي دا
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قبيله په حجاز كي خوره وره وه ،د كوچيانو په څېر
دلته هلته خواره واره اوسېدل ،هيچا ورته په درنه
سترگه نه كتل .قصى بن كالب ،د پيغمبر اكرم عليه السالم
جد دوى راغونډ او په مكه كي ئې مېشت كړل او په خاص
تدبير او درايت سره ئې د كعبې خوا ته ښار جوړ كړ ،د
كعبې د حجاجو او زوارو د استقبال لپاره ئې خاص
ترتيبات ونيول ،چي په دې سره په ټولو عرب قبائلو كي
د قريشو اعتبار لوړ شو .له قصى وروسته د مكې د ادارې
د بېلو بېلو چارو مسئوليت د ده په زامنو عبد مناف او
عبدالدار كي ووېشل شو .عبدمناف د خپل پالر په ژوند كي
له ډېر نېك شهرت برخمن وو ،ټولو به په درنه سترگه
ورته كتل ،څلور زامن ئې ول :هاشم ،عبدشمس ،مطلب او
نوفل .هاشم د عبدالمطلب پالر او د پيغمبرصلى هللا عليه
وسلم جد وغوښتل چي د قريشو قبيله په هغه بين المللي
تجارت كي برخه واخلي چي قافلې ئې له شام او فلسطين د
شرق او جنوب په لوري د حجاز له الري تلې راتلې .ترڅو
په دې سره هم د هغو قبائلو اړتياوي تأمين شي چي د
مكې شاوخوا اوسېدل ،هم مكه په يوه مهم بازار بدله شي
او هم مكې ته د نورو قبائلو تگ راتگ زيات شي او د
الري په اوږدو كي مېشت قبائلو سره تجارتي روابط ټينگ
كړي .دغو تجارتي الرو له هغه وروسته خاص اهميت ترالسه
كړ چي د ايران ساساني حكومت هغه الري په خپلي ولكه كي
ونيولې چي روم ئې له شمال او شرق سره وصل كاوو .هغه
ملكونه چي له ايران سره په نښتو كي ښكېل وو له دې
پرته ئې بله چاره نه درلوده چي له دغو الرو استفاده
وكړي ،قريشو له دې تجارت يوه بله گټه هم ترالسه كوله،
د الري په اوږدو كي مېشت قبائلو قريش د بيت هللا خادمان
گڼل ،د دوى احترام به ئې كاوو او نه يوازي دا چي حق
العبور به ئې نه ترې غوښت بلكي په خپلو سيمو كي به
ئې د دوى د تجارتي قافلو مصئونيت هم تأميناوو ،نه به
چا د دوى پر قافلو بريدونه كول او نه به ئې څوك
مزاحم كېدو .هاشم او وروڼو ئې د شام ،يمن ،عراق او
فارس له حكومتونو سره تجارتي روابط ټينگ كړل او
تجارت ئې ډېر ژر رونق وموند ،هغو برياوو ته په پام
سره چي دوى له گاونډيو هېوادو سره د تجارتي روابطو
په قائمولو كي ترالسه كړل ،خلكو به ورته اصحاب االيالف
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(د جوړ جاړي او رانږدې كولو خاوندان) ويل.
په دغه وخت كي او هغه اهميت ته په پام سره چي مكې
ترالسه كړى وو او د عربو په ستر تجارتي مركز او تر
ټولو متمدن ښار بدل شوى وو؛ ابرهه قصد وكړ چي پر مكې
بريد وكړي ،كعبه ورانه كړي ،هم ئې مذهبي اعتبار له
منځه يوسي او هم ئې تجارتي او اقتصادي اعتبار او هم
په ټولي سيمي كي د امنيت په تأمينولو كي د كعبې ونډه
او اغېز ختم كړي او ټول دغه مذهبي ،سياسي ،اجتماعي
او اقتصادي اعتبارات خپلي پالزمېني صنعا ته انتقال
كړي او هغو قبائلو ته چي د كعبې په تقدس باور لري او
د خداى كور ئې گڼي وښيي چي دا د خداى كور نه دئ ،كه
داسي وى نو د ده په الس به ئې ورانېدو ته نه پرېښود!!
هللا تعالى په خپل حكمت سره د ابرهه توطئه شنډه كړه ،د
مكې اعتبار ئې مزيد اوچت كړ او دقريشو سياسي،
اجتماعي او اقتصادي گټي ئې له خطره وژغورلې او د دوى
تجارت ته ئې ال زياته وده او رونق وركړ.
 :4 -6هللا تعالى د قريشو پام دغو نعمتونو ته وراړوي
او د دې آيت په ترڅ كي ورته فرمايي چي د دغو نعمتونو
په پاس بايد د دې كور د رب عبادت وكړئ چي له لوږي ئې
ماړه كړئ او له وېري ئې امان دركړ .كلونه كلونه مو
په فقر او لوږي كي تېر كړل ،خوف او وېري خپل تور وزر
درباندي غوړولى وو ،يوه نېستمنه ،وږې ،متشتته قبيله
وئ ،د عربو په ټولي سيمي خوف او وېري حكومت كاوو ،خو
وروسته له هغه چي د دغه مقدس كور په خوا كي مېشت
شوئ ،امن او امان مو په برخه شو ،هوسا ،آرامه او
ماړه شوئ ،نه مو له لوږي اندېښنه شته او نه د خپلو
شتمنيو ،رمو ،تجارتي قافلو له غارت او تاالن وېره ،له
دې كور لږ آخوا او په هغو سيمو كي چي د دې كور تر
اغېز الندي نه دي؛ خوف او وېره خوره ده ،خلك اختطاف
كېږي ،قافلې غارت كېږي ،په كاروانونو بريدونه كېږي،
قبائل يو پر بل بريدونه كوي ،خونړۍ جگړي ئې تر منځ
رواني دي ،د شر او فساد ځواكونه هره خوا مسلط دي ،په
بر و بحر كي فساد خور دئ ،خو قريش په امن او امان كي
ژوند كوي ،د تجارت بازار ئې گرم او دسترخان ئې ډك،
نو بايد د هغه رب عبادت وكړي چي د ده د مقدس كور په
طفيل دا ټول نعمتونه د دوى په برخه شول ،بايد په دين
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منگولي ولگوي ،د هللا تعالى د پيغمبر متابعت وكړي ،له
بغاوت الس واخلي او د پيغمبر عليه السالم له مخالفت
ډډه وكړي كه نه نو له دغو ټولو نعمتونو به محروم شي.
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الماعون
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الماعون دئ ،د سورې له وروستي آيت
اخيستل شوى 3 ،آيتونه لري ،د لومړيو څلورو آيتونو
فواصل ئې د (دين ،يتيم ،مسكين او مصلين) هموزنه صيغې
دي ،د وروستيو دريو آيتونو ئې د ساهون ،يراءون او
ماعون هموزنه صيغې دي .د سورې لڼد والي ته په پام
ً اوږده او د مكي سورتونو په څېر
سره آيتونه ئې نسبتا
نه دي ،ځيني مفسرين ئې مكي گڼي خو نور ئې مدني بولي،
خو د سورې په متن كي داسي درې مضبوط دالئل تر سترگو
كېږي چي د دې سورې مدني والى ثابتوي:
الف :په مكي دور كي نه رياكار او ځان ښودونكي لمونځ
كوونكي وو او نه په دې اړه څه ويلو ته ضرورت ،رياكار
لمونځ كوونكي په مكه كي نه بلكي په مدينه كي راپيدا
شول ،د مكې شرائط داسي نه وو چي منافقين ،دوه مخي او
رياكاران له نهضت سره يو ځاى شوي وى ،داسي كسان په
مدينه منوره كي او هغه وخت راپيدا شول چي د
مسلمانانو قدرت او ځواكمنۍ ته په پام سره ئې غوښتل
له نهضت سره يو ځاى شي او امتيازات ترالسه كړي ،په
لمانځه ئې نه باور وو او نه ئې د هللا لپاره كاوو ،د
ځان ښودني او د مسلمانانو په ليكو كي د نفوذ لپاره
به جومات ته راتلل او لمونځ به ئې كاوو ،په مكه كي
شرائط داسي وو چي په علني توگه او د مشركانو په مخكي
او په جماعت سره لمونځ كول گران او له دې سره مترادف
وو چي څوك قريش او سرداران ئې جگړو ته راوبلي،
منافقينو د داسي كار همت او جرأت نه شو كولى.
ب :په اجتماعي امورو پوري مربوط مسائل د مدني
سورتونو د بحث موضوع ده نه د مكي سورتونو .په دې
سوره كي د رياكارو لمونځ كوونكو دغه بد خصلت ته
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اشاره شوې چي د ماعون له وركولو ډډه كوي ،ماعون هغه
ً ئې د يوه كلي او محلې خلك يو بل
څه ته وايي چي عادتا
ته وركوي ،په داسي مسائلو بحث كول د مكې له فضاء او
شرائطو سره سمون نه خوري او د مكي سورتونو له بحثونو
سره اړخ نه لگوي.
ج -د دې سورې آيتونه د اوږدوالي او تركيب له مخي
ً اوږده دي او د مكي سورتونو په څېر نه دي.
هم نسبتا
دا سوره د هغو كسانو په اړه بحث كوي چي د عملونو
په مكافات او مجازات او په (يوم الدين) باور نه لري
او هغه دروغ گڼي ،خو د دوى د تكذيب وجه دا نه ده چي
عقل ئې دا خبره نه مني او يا د خپل انكار او تكذيب
لپاره څه قانع كوونكي دالئل لري ،وجه ئې د دوى خاص
خصلتونه او كړه وړه دي ،دا خصلتونه ئې د (دين) تكذيب
او د عملونو د مكافات او مجازات نه منلو او انكار ته
هڅوي ،عقل ئې نه ،بلكي بد اخالق ،كركجن اعمال او هوى
او هوس ئې انكار او تكذيب ته اړ كوي :يتيم رټي ،د
مسكين په اړه زړه سوى او ترحم نه لري ،له لمانځه
غافل دي ،هللا ئې هېر كړى ،له خلكو سره ئې خپلي انساني
ً په صف كي د لمانځه لپاره
اړيكي شلولې ،كه احيانا
ودرېږي نو لمونځ ئې د هللا لپاره نه بلكي د ځان ښودني
لپاره وي ،بخيل دي ،دومره چي د (ماعون) له وركولو هم
ډډه كوي!! څوك چي يوم الدين نه مني او انكار ترې
كوي ،داسي بد عمل او بد اخالق خلك دي ،په خپلي توري
عملپاڼي كي داسي څه نه لري چي آخرت ته ئې هيله من
كړي او د عملونو په بدلې او سزا ئې باور مضبوط كړي،
ناوړه او بدي كړني ئې له آخرت د انكار اصلي وجه ده،
دغو عملونو د دوى په زړه او دماغ كي په آخرت باندي د
باور او ايمان امكانات ختم كړي.
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 -1آيا پېژنې همغه چي دا دين تكذيبوي؟ -2نو دا خو
هغه څوك دئ چي يتيم به رټي -6 .او څوك به مسكين
كس ته د طعام په وركړي نه هڅوي -4 .نو افسوس
افسوس په دغو لمونځ كوونكو -1 .همغه چي غافل له
خپل لمانځه دي -3 .هماغه چي كوي به ځان ښودنه-3 .
او له وركړي د ماعون (د مرستي عام اسباب) به
مخنيوى كا.
 -1آيا پوهېږې چي څوك له (دين) انكار كوي او د
عملونو مكافات او مجازات دروغ گڼي؟! آيا دا هغه څوك
دئ چي نه پوهېږي او د ناپوهۍ له كبله پرې باور نه
كوي او كه پوهېږي خو انكار كوي؟ آيا د باور كولو
لپاره دليل نه لري يا دالئل لري ،عقل ئې قانع دئ خو
ً دروغ وايي او ترې انكار كوي؟! قرآن فرمايي چي د
عمدا
ده انكار په حقيقت كي د ده د ژبي كار دئ نه د زړه او
دماغ كار .هغه د خپل زړه له قضاوت او د خپل عقل له
ً مخالفت كوي ،هغه څه دروغ گڼي چي هم
پرېكړي سره عمدا
ئې عقل پرې قانع دئ او هم زړه ،كه ئې لږ د زړه اسرار
وپلټې او د سينې تل ته ئې د رسېدو الر پيدا كړې ،حتما
ً
ً انكار كوي ،د خپل
به دا حقيقت درك كړې چي هغه عمدا
عقل او زړه پرېكړه او وينا ردوي.
 -2كه د دې (مكذب دين) په اړه لږ غور وكړئ نو هرو
مرو به ئې داسي ومومئ چي دى يتيم رټي ،بې رحم او قسي
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القلب دئ ،په زړه كي ئې ترحم او عاطفه ځپل شوې،
انساني مشاعر ئې له السه وركړي او دى هغه انسان نه دئ
چي عاطفه او ترحم ئې په فطرت كي اېښودل شوي ،له
ماشوم سره مينه ئې د زړه په تل كي وي ،يوازي انسان
نه بلكي د هر ژوى له بچي سره مينه كوي ،كه ئې خپل وي
او كه پردى ،له ماشوم سره مينه د ده د بقاء او نسل د
دوام لپاره ضروري ده ،كه دا احساس منكوب شي د انسان
نسل منقرض كېږي او بقاء ئې له گواښ سره مخامخ كېږي،
تر څو چي انسان انسان وي او فطرت ئې سالم پاته وي
ً كه دا ماشوم
ً به له ماشوم سره مينه كوي ،مخصوصا
حتما
يو بې وزلى او محتاج ماشوم وي ،پالونكى ونلري ،يتيم
ً كه دا د ده خپلوان يتيم وي ،څوك چي
پاته وي او خاصتا
خپلوان يتيم له ځانه رټي ،په حقيقت كي د ده انساني
عواطف منكوب او ځپل شوي ،قضاوتونه ئې له دغه ځپل شوي
ضمير خړوبه كېږي.
په رواياتو كي راځي چي يوه ورځ ابوجهل ته داسي يو
يتيم راغى چي دى ئې متولي وو ،د يتيم د پالر مال او
دولت د ده په واك كي وو ،په داسي حال كي ورته راغى
چي جامې ئې په تن نه وې ،له ابوجهل ئې وغوښتل چي د
خپل پالر له مال څه وركړي چي جامې پرې واخلي او ځان
پرې پټ كړي ،ابوجهل ورته هيڅ اعتناء ونكړه او څه ئې
ورنكړل ،له ډېر انتظار وروسته تش الس او ناهيلى روان
شو ،د قريشو يوه سردار په ملنډو او د كوم شر
راوالړولو په نيت هغه ته وويل :محمد (عليه السالم) ته
ورشه چي ابوجهل ته سپارښتنه وكړي او له ابوجهل ستا د
پالر مال درته راواخلي ،بې وزلى يتيم چي نه پوهېدو دا
سردار ورباندي ملنډي وهي او د رسول هللا ﹽ او ابو جهل
ته سپارښتني ئې سره څه ،هغه خو ئې د سر دښمن دئ؟! د
دې سردار د وينا له كبله رسول هللا ﹽ ته ورغى او خپل
ً پورته شو او له
حال ئې ورته بيان كړ ،رسول هللا ﹽ فورا
يتيم سره د هغه چا خوا ته روان شو چي تر ټولو بد او
كينه كښ دښمن ئې وو او ورته وئې ويل :راغلى يم چي
دغه يتيم ته د خپل حق د وركولو توصيه درته وكړم ،ابو
جهل دومره د پيغمبرعليه السالم د وينا تر اغېز الندي
راغى چي سمالسي پاڅېدو او د يتيم مال ئې ورته راوړ او
د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم په مخكي ئې وركړ!! د قريشو
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ماجرا غوښتونكي سرداران چي د يوې شخړي د راوالړېدو
انتظار ئې كاوو د دې صحنې په ليدو حيران شول او ځينو
ئې په ټوكو ټوكو ابوجهل ته وويل :داسي معلومېږي چي
تا هم خپل دين پرېښى او پر محمد (عليه السالم) دي
ايمان راوړى!! وئې ويل :وهللا چي خپل دين مي نه دئ
پرېښى ،خو ونتوانېدم د ده وينا رد كړم ،هغه وخت مي
داسي احساس كاوو چي كه د ده خبره ونه منم نو كومه
توره به مي پر سر راپرېوځي!! دا داستان د قريشو د
سردارانو او مشرانو اخالق او له يتيم سره د دوى
ظالمانه چلن ښه انځوروي .دا سوره موږ ته وايي :چېري
چي دين نه وي او د خلكو په زړونو كي په آخرت باور نه
وي هلته به له مظلوم سره دې ته ورته چلن كېږي.
 -6د دې (مكذب دين) دوهم خصلت دا دئ چي د محتاج او
نيازمن همنوع په نسبت به زړه سوى او ترحم نه لري ،نه
به خپله له محتاج انسان سره مرسته كوي او نه به بل د
بې وزلو مرستي ته هڅوي.
 :1-4د دې ډلي درېيم خصلت دا دئ چي عبادت به ئې
عبادت نه بلكي عادت وي ،تصنعي او عنعنوي ،د عبادت
المل به ئې ايمان او عقيده نه بلكي عادت او تقليد وي،
داسي لمونځ كوونكي به ئې ومومې چي د لمانځه له روح،
هدف او حقيقت به غافل وي ،ديانت به موروثي دود دستور
او له پالر نيكه په ميراث پاته اجتماعي عنعنه گڼي ،چي
بايد له خپل سلف د تقليد په حكم او د ټولني له
غوښتنو سره د ځان يورنگ ساتلو په خاطر ئې درناوى او
التزام وكړي.
 -3د دوى څلورم خصلت (ځان ښودنه) ده ،په هر كار كي
ئې اصلي محرك او هڅوونكى همدا ځان ښودنه وي ،لمونځ د
خداى لپاره نه بلكي د خلكو لپاره كوي ،د هيڅ (عمل)
لپاره له ريا پرته بل سايق او مشوق نه لري ،خپله
ظاهري بڼه به داسي جوړوي چي د خلكو توجه ځان ته
راوگرځوي ،د لمانځه په تقدس او اهميت باور نلري او د
يوې ديني فريضې په توگه ئې نه اداء كوي ،خو د خلكو
لپاره په لمانځه ودرېږي ،دا هغه څوك دئ چي د ظاهر او
باطن ترمنځ به ئې ژور تناقض وگورې ،دا د دوى دائمي
عادت گرځېدلى چي خپل ظاهر به هغسي نه عياروي چي د
دوى ضمير او وجدان حكم او غوښتنه كوي بلكي هغسي ئې
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عياروي چي د محيط تقاضا وي ،طبيعي ده چي دا خلك به
هرومرو (دين) نه مني او قضاوت به ئې د (دين) او
مكافات او مجازات په اړه د هغه څه عكس او مغاير وي
چي د دوى عقل پرې حكم كوي ،كه دوى خلكو ته ووايي چي
په آخرت او د عملونو پر مكافات او مجازات باور لري
نو خپل گناهونه او ننگين عملونه به څنگه توجيه كوي؟
دا په گناهونو كي تر ستوني غرق انسان له دې پرته بله
الر نه گوري چي له آخرت انكار وكړي!!
 -3د دوى پنځم خصلت (بخل) او له انفاق ډډه كول دئ،
خسيس ،دنيا پال او بخيل انسان به ناچار آخرت
تكذيبوي ،په آخرت ايمان او د عملونو په (مكافات)
باور خو انسان د خپلو شتمنيو انفاق ته تياروي( ،بخل)
د انفاق مانع كېږي ،بخل په آخرت له باور سره ټكر كوي
او غوښتنو ته ئې د رد ځواب وركوي او د (بخيل انسان)
كار هغه ځاى ته رسوي چي (دين) تكذيب كړي ،څوك چي د
ماعون له وركړي ډډه كوي ،د هغو شيانو په وركړي كي هم
ً ئې د يوه كلي خلك يو بل ته په
بخل كوي چي عادتا
عاريت وركوي ،لكه بېل ،تبر ،كلنگ ،د خوراك لوښي ،فرش
او ظرف ،آيا ممكنه ده چي داسي خسيس انسان په هغه
حقيقت باور كولو ته چمتو شي چي تقاضا ئې دا ده چي د
خپلو ډېرو غوره شيانو قربانۍ ته چمتو شي ،داسي باور
چي قربانۍ ته د غوره او گټور تجارت نوم وركوي؟ بخيل
او خسيس انسان له دې پرته بله چاره نه لري چي له دېن
او آخرت به انكار كوي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الكوثر
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الكوثر دئ چي له لومړي آيت اخيستل
شوى ،درې آيتونه لري ،چي فواصل ئې د كوثر ،انحر او
ابتر هموزنه صيغې دي ،په مكي دور كي نازله شوې سوره
ده ،كه دا سوره د الضحى او الشرح سورتونو په خوا كي
كېږدو او په دې غور وكړو چي د دوى د نزول ترتيب به
څنگه وي ،كومه مخكي او كومه به وروسته نازله شوې وي،
نو په ډېره آسانۍ سره په دې پوهېدى شو چي د الكوثر
سوره له دغو دواړو سورتونو وروسته نازله شوې ،په څو
دالئلو:
د الضحى په سوره كي ويل شوي( :و لسوف يعطيك ربك

فترضى :او ژر به دي خپل رب ،هومره دركړي چي راضي شې)
او په دې سوره كي لولو( :انا اعطينك الكوثر :بى شكه
چي تا ته مو ډېر څه دركړل.
د الضحى په سوره كي ويل شوي :ته ئې يتيم وموندې او
مأوى ئې دركړه ،نو پر يتيم غصه مه كوه ،ته ئې ضال
وموندې او هدايت ئې كړې نو پوښتونكى مه رټه ،ته ئې
نادار وموندې او شتمن ئې كړې نو پر الهي نعمتونو
اعتراف وكړه او دغه مطالب د الشرح په سوره كي په دې
الفاظو راغلي :آيا ستا سينه مو نه كړه درته پراخه؟
او آيا ستا دروند پيټى مو له تا كوز نه كړ؟ هغه چي
ستا مال ئې ماتوله .او ستا ذكر مو درته لوړ نه كړ؟.
نو بې شكه چي له هري ستونزي سره يوه آساني وه .نو بې
شكه چي له هري ستونزي سره به وي يوه آساني .نو كله
چي فارغ شې ،بيا هاند پيل كړه .او په لوري د خپل رب
دي رغبت وكړه .او د الكوثر په سوره كي داسي راغلي:
موږ ډېر څه دركړل نو لمونځ وكړه او قرباني وكړه.
دا مقايسه څو اساسي مطالب زموږ مخي ته ږدي:
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الف :د الكوثر سوره له دغو دواړو سورتونو وروسته
نازله شوې .لومړى الضحى بياالشرح او بيا الكوثر .دا
ځكه چي په الضحى كي د نعمتونو د وركړي وعده شوې ده،
خو په الكوثر كي ويل شوي چي نعمتونه مو دركړل.
ب :په لومړيو دوو سورتونو كي نعمتونه په څرگنده
ښودل شوي ،خو د دغو نعمتونو د شكر څرنگوالى نه دئ
واضح شوى ،په عامه صيغه ئې يادونه شوې خو د الكوثر
په سوره كي د دې برعكس الهي نعمتونه د (الكوثر) په
عامه صيغه ياد شوي خو د شكر د څرنگوالي وضاحت ئې
داسي شوى( :نو خپل موال ته لمونځ او قرباني وكړه) ،دا
توپير ښيي چي په دې مرحله كي په پيغمبر عليه السالم
پېرزو شوي الهي نعمتونه دومره څرگند وو چي بيان ته
ئې ضرورت نه وو.
ج :د (اعطينك :تا ته مو دركړل) تركيب ښيي چي له
(الكوثر) مراد هغه نعمتونه دي چي پيغمبرعليه السالم
ته عمالً وركړى شوي او هغه ئې په څرگنده او داسي
احساسوي چي توضيح او تذكار ته ئې ضرورت نلري ،دلته د
(الكوثر) اطالق په داسي نعمتونو نه شي كېدى چي په
راتلونكي كي به رسول هللا ﹽ ته وركول كېږي يا به ئې په
جنت كي ترالسه كوي ،داسي اطالق د سورې له روحيې او
الفاظو سره اړخ نه لگوي.
د :له الكوثر بايد هغه نعمتونه مراد وي چي شبيه ئې
د الضحى او الشرح په سورتونو كي راغلي .دلته صيغه
عامه او جامع ده او هغه نعمتونه هم احتوى كوي چي په
دغو دواړو سورتونو كي ذكر شوي.
هـ :د سورې له وروستي آيت (ان شانئك هواالبتر) په
ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دا سوره هغه وخت نازله
شوې چي دښمنانو پيغمبر عليه السالم او د ده ياران تر
سختي محاصرې الندي نيولي ،د دوى په ضد ئې عمومي
مقاطعه اعمال كړې ،د ده روابط ئې له ټولو قبائلو سره
شلولي ،داسي گمان كوي چي پيغمبر عليه السالم ئې له
ولس تجريد كړى او د خلكو په منځ كي ئې د ده او د ده
د دعوت د نفوذ مخه په كلكه بنده كړې .د سورې په متن
او الفاظو كي څو داسي دالئل مومو چي ثابتوي د دښمن د
تبليغاتو هدف دا دئ چي رسول هللا ﹽ ئې له ولس تجريد
كړى:
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(إن شانئك هو االبتر يعنى ستا كينه كښ دښمن په خپله
تجريد شوى) له يوې خوا ښيي چي دښمن په دې وخت كي تر
مخكي زيات كينه كښ شوى ،عداوت او دښمني ئې زياته شوې
او له بلي خوا ښيي چي دښمن د پيغمبر عليه السالم په
خالف په خپلو تبليغاتو كي وايي چي ريښه ئې قطع شوې،
له ولس بېل شوى ،د ولس اكثريت خپلي اړيكي ورسره
شلولې.
له دې الفاظو دا هم معلومېږي چي د اسالم او
مسلمانانو په ضد د دښمن تشدد او قهرجن چلن د دې په
ځاى چي مسلمانان تضعيف او تجريد كړي ،په خپله دوى ئې
تجريد كړي ،كرغېړنه څېره ئې بربنډه شوې او د عام ولس
له الزياتي كركي او نفرت سره مخامخ شوي.
د دې الفاظو معنى هيڅكله دا نه ده چي گواكي دښمن
ويلي :اوس چي د رسول هللا ﹽ دوه زامن قاسم او عبدهللا رضي
هللا عنهما يو په بل پسي وفات شول نو د محمد (عليه
السالم) ريښه قطع شوه ،له رحلت وروسته به ئې نوم او
نښان ختم شي ،داسي ضعيف تعبير يوازي هغه څوك وړاندي
كولى او منلى شي چي د الفاظو معنى د دې په ځاى چي د
اړوند كالم په قالب كي ولټوي د لغت په كتابونو كي ئې
لټوي او دې ته پام نه كوي چي يو لفظ كېدى شي د لغت
په كتابونو كي ډېري معاني ولري او د ډېرو شيانو
لپاره وكارول شي ،خو كله چي د يوه كالم په قالب كي
لوېږي له ټولو معانيو يوازي يوه خاصه او ځانگړې معنى
افاده كوي ،دلته د ابتر لفظ د پيغمبر عليه السالم د
ټولو دښمنانو لپاره كارول شوى ،دا لفظ د لغت په
كتابونو كي د مقطوع الولد ،بې نوم نښان ،مطرود،
يوازي پاته شوى ...په معنى راغلى ،دلته ئې د مقطوع
الولد په معنى نه شو اخيستى ،دا ځكه چي د پيغمبر
عليه السالم ټول دښمنان مقطوع الولد او بې اوالد نه
وو ،قرآن به څنگه داسي د واقع خالف خبره كوي؟!! حتما
ً
به له دې پرته بله معنى ترې اخلو ،دلته د (ابتر) او
(كوثر) الفاظ د يوه بل په مقابل كي راغلي ،كوثر د
ډېر زيات په معنى دئ ،نو ابتر له يوازي پاته كېدو او
تجريد پرته بله معنى نه شي درلودى ،په سياسي او فكري
مبارزاتو كي دغه اصطالح ډېره كارول كېږي ،هر يو د خپل
حريف او رقيب په اړه وايي :تجريد شو ،ولس وراټو ،په
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خلكو كي نفوذ نلري!! كه قرآن ته رجوع وكړو گورو چي
دښمنانو د پيغمبرانو عليهم السالم په اړه همدا خبره
كړې ،لكه چي فرعون د موسى عليه السالم او د ده د
يارانو په اړه وايي:
َُالِ
*
ُون
ِيل
َقل
ِمة
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ٌ
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َ
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الشعراء14 :
ً چي دوى يو لږكى ټولگى دئ.
يقينا
مگر نه گورئ چي تر دې د مخه د الشرح په سوره كي
رسول هللا ﹽ ته اطمئنان وركړى شوى چي تا ته مو شهرت
دركړ ،ستا نوم او نښان مو لوړ كړ ،بايد ډاډه او
مطمئن وې چي دښمن په خپلو تبليغاتو سره او د محاصرو
او مقاطعو له الري نه شي كولى ستا د دعوت د خورېدو
مخنيوى وكړي او په ولس كي ستا د نفوذ مانع شي.
ډېره عجيبه ده چي ځينو درنو مفسرينو د (ابتر) لفظ
د مقطوع الولد په معنى اخيستى ،دا په داسي حال كي
چي :د رسول هللا ﹽ دواړه زامن په ماشومتوب كي وفات شوي
او د دوو ماشومانو مړينه هيڅكله د دښمن لپاره دومره
ستره او مهمه موضوع نه شي كېدى چي په دې اړه شديد
تبليغات پيل كړي ،دومره چي د شنډولو لپاره ئې د يوې
سورې د نازلېدو ضرورت احساس شي!! پر دې برسېره دا
سوره د قاسم رضي هللا عنه له وفات څو كاله وروسته نازله
شوې ،ټول په دې پو هېږو چي رسول هللا ﹽ په پنځه ويشت
كلنۍ كي له خديجې رضي هللا عنها سره ازدواج وكړ ،په
څلوېښت كلنۍ كي په پيغمبرۍ مبعوث شو ،د عبدهللا بن عباس
رضي هللا عنه د روايت له مخي د ده مشر زوى قاسم رضي هللا
عنه وو ،له ده وروسته زينب ،عبدهللا ،ام كلثوم ،فاطمة
او رقيه رضي هللا عنهم يو په بل پسي زېږېدلي ،لومړى
قاسم رضي هللا عنه او ورپسې عبدهللا رضي هللا عنه وفات شو،
روايات وايي چي دواړه په ماشومتوب كي وفات شوي او
ځيني روايات خو په دې ټينگار كوي چي دواړه د
پيغمبرعليه السالم تر بعثت مخكي وفات شوي ،يوازي د
پيغمبر عليه السالم لوڼي د بعثت په وخت كي ژوندۍ وې
او له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سره ئې هجرت كړى .دا
روايات دې خبري ته هيڅ مجال نه پرېږدي چي گواكي
قريشو پيغمبرعليه السالم ته د دې لپاره ابتر ويلي چي
زامن ئې وفات شول او د دوى په ځواب كي دا سوره نازله
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شوې او پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي ته ابتر نه
يې ستا دښمن ابتر دئ!!
و( -الكوثر) د كثرت د مبالغې صيغه ده ،چي په هر
زيات شي ئې اطالق كېدى شي ،خو په دې سوره كي ئې اصلي
مفهوم بايد د ټول كالم او نورو آيتونو په رڼا كي
ولټوو ،نه خو دا سم كار دئ چي د لغت په كتابونو كي د
دې لفظ بېلي بېلي معاني راواخلو او گڼ شمېر احتماالت
وړاندي كړو او نه دا چي هر څوك بېله بېله معنى ترې
واخلي ،دا لفظ دلته يوازي يوه معنى درلودى شي او دا
معنى ئې بايد د دې سورې په قالب كي ولټول شي ،د سورې
له متن په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي (كوثر) د
(ابتر) په مقابل كي راغلى ،سوره وايي چي پيغمبر عليه
السالم ته (كوثر) وركړى شوى او (دښمن) ئې (ابتر) دئ
او دا د ابتر لفظ د دښمن په اړه داسي كارول شوى چي
معنى ئې دا ده :لكه دښمن چي وايي پيغمبر عليه السالم
ابتر نه دئ ،دښمن ئې په خپله ابتر دئ ،له دښمن مراد
كوم خاص دښمن نه بلكي ټول دښمنان مراد دي ،دلته د
(شانئ) لفظ د جنس په معنى راغلى او ټول دښمنان احتوى
كوي او طبيعي ده چي له دې پرته بله معنى نه شي ترې
اخيستل كېدى چي ته نه بلكي دښمن دي تجريد شوى.
(الكوثر) د (حوض كوثر) او (نهر كوثر) په معنى نه
شو اخيستى ،دا ځكه چي دا توجيه له وروستي آيت سره
اړخ نه لگوي ،همداراز (الكوثر) د ډېر اوالد په معنى
نه شو نيولى دا ځكه چي لومړى له دې اشكال سره مخامخ
كېږو چي پيغمبرعليه السالم د دې سورې د نزول په وخت
كي نه يوازي ډېر اوالد نه درلودل بلكي زامن ئې هم
ً دا لفظ د ابتر په مقابل كي
وفات شوي وو او ثانيا
راغلى او د رسول هللا ﹽ دښمنان مقطوع النسل نه وو.
حقيقت دا دئ چي په دې مرحلې كي د ټولني اكثرو صالح
افرادو پر رسول هللا ﹽ ايمان راوړى وو ،د هري ورځي په
تېرېدو ،د دعوت په حقيقت د خلكو پوهېدو او د دښمن له
لوري د تشدد په زياتېدو سره د ټولني نېك او صالح
افراد له پيغمبر عليه السالم سره يو ځاى كېدل او نفوذ
ئې په خلكو كي زياتېدو ،څوك چي په دې سختي ،ستونزمني
او له راز راز ابتالءاتو ډكي مرحلې كي له رسول هللا ﹽ
سره يو ځاى شوي ،د نهضت اصلي تومنه او اصلي ځواك وو،
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هر يو ئې د يوه قوم او ملت په څېر وو ،همدا دوى ول
چي په هغو سختو ورځو كي ئې د ده ملگرتيا وكړه ،دعوت
ئې د دنيا گوټ گوټ ته ورساوو ،د دين بيرغ د دوى په
مباركو السونو د نړۍ په گوټ گوټ كي ورپېدو ،دښمن په
دې نه پوهېدو چي له دوى د دغو خلكو په بېلېدو او له
پيغمبر عليه السالم سره د دوى په يو ځاى كېدو سره په
حقيقت كي د دوى جرړي قطع كېږي ،له ټولني د تجريد په
لور درومي ،دوى گمان كاوو چي د پيغمبر عليه السالم د
يارانو په خالف تشدد ،محاصرو ،مقاطعو او ځورولو سره
به دى تجريد كړي ،خو نه پوهېدل چي دا سياستونه به د
دوى د رسوايي او تجريد باعث شي او ولس به د پيغمبر
عليه السالم دعوت ته الزيات متمايل كړي.
د (الكوثر) نعمت بايد داسي نعمت وي چي د الشرح په
سورې كي تر ذكر شوو نعمتونو ستر وي او اهميت ئې زيات
وي ،هلته ويل شوي( :و رفعنالك ذكرك :ستا شهرت مو
درته لوړ كړ) ،د شهرت د زياتېدو ښه نتيجه دا ده چي د
ټولني ښه او نېك خلك ورسره يوځاى شي او په دې كي هيڅ
شك نشته چي د صالح او نېكو خلكو د ملگرتيا اهميت د
شهرت تر زياتېدو لوړ او هغه څه دئ چي د شهرت له عام
كېدو وروسته ترسره كېږي.

  






   
   
 -1تا ته مو بې شكه چي دروبخښو كوثر -2 .نو وكوه
خپل رب ته دي ،لمونځ او قرباني -6.ستا دښمن بې
شكه چي په خپله دئ ابتر.
 -1د دې آيت په ارتباط څو ټكي په پام كي ولرئ:
الف :د (الكوثر) په نامه يو نعمت عمالً رسول هللا ﹽ ته
وركړى شوى ،د آيت الفاظ داسي دي چي ښيي د دې سورې د
نزول په وخت كي دا نعمت د پيغمبر عليه السالم په حال
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شامل وو ،دا صحيح نه ده چي څوك له دې داسي نعمت مراد
كړي چي په راتلونكي كي به پيغمبر عليه السالم ته
وركول كېږي ،كه راتلونكي نعمتونه مراد وى نو دا
الفاظ به راتلل :انانعطيك الكوثر :موږ به كوثر
دركړو ،داسي لكه د الضحى په سوره كي چي راغلي :و
لسوف يعطيك ربك فترضى .ستا رب به ډېر ژر دومره څه
دركړي چي پرې راضي به شې.
كه دا دواړه سورې يوه د بلي خوا كي كېږدو او لږ
ورته ځير شو نو په دې مطلب پوهېدا به راته گرانه نه
وي چي د الضحى په سورې كي له پيغمبر عليه السالم سره
شوې وعده د الكوثر د سورې له راتلو د مخه ترسره شوې،
رسول هللا ﹽ هغه نعمت ترالسه كړى نو ځكه دلته ورته ويل
شوي :انا اعطينك الكوثر.
ب :په (الكوثر) سره داسي نعمت ته اشاره شوې چي د
الضحى د سورې له نزول وروسته او د الكوثر د سورې تر
نزول مخكي رسول هللا ﹽ ته وركړى شوى او دا داسي نعمت دئ
چي رسول هللا ﹽ ته كامالً څرگند دئ او توضيح ته ئې ضرورت
نه لري ،كه څه هم الكوثر د كثير د مبالغې صيغه ده او
په هر زيات شي ئې اطالق كېدى شي خو دلته يوازي هغه
معنى وركوي چي د (ابتر) په مقابل كي او پر هغه نعمت
ئې اطالق كېدى شي چي د پيغمبر عليه السالم په ضد د
دښمن دا تبليغ شنډوي چي وايي :پيغمبر عليه السالم او
دعوت ئې ابتر شو .د همدې لپاره په ډېر قاطعيت او
اطمئنان سره ويلى شو چي د (الكوثر) مراد نه حوض كوثر
دئ ،نه نهر كوثر او نه زيات اوالد ،بلكي مراد ئې له
شكه پرته هماغه مخلص ياران دي چي په دغي مرحلې كي له
پيغمبر عليه السالم سره يو ځاى شوي وو ،په ابتالءاتو
كي استوار او ثابت قدم پاته شول ،له ستونزو او
كړاوونو ونه وېرېدل ،هري قربانۍ ته چمتو شول،
تكليفونه او زحمتونه ئې قبول كړل ،هيڅ گواښ او فشار
له خپلي الري او تصميم په شا نه كړل ،هر يو ئې لكه يو
مضبوط او پياوړى لښكر وو ،هر يو ئې له صف سره د ځان
په څېر د زرهاوو نورو مجاهدينو د پيوستون وسيله او
سبب ،د هللا دين ئې د نړۍ گوټ گوټ ته ورساوو او د دين
بيرغ ئې په ټولي نړۍ كي ورپاوو .د دې رأيي د تأييد
لپاره الندي دالئل لرو:
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 -1د كوثر حوض به د قيامت په ورځ او د كوثر نهر به
په جنت كي پيغمبر عليه السالم ته وركول كېږي ،په دې
سوره كي ويل شوي چي ( الكوثر) مو عمالً او د دې سورې
له نزول مخكي تا ته دركړى.
 -2متأسفانه ځيني شيعه مفسرين دلته هم د نورو مواردو
په څېر وايي چي (الكوثر يعني فاطمه عليهاالسالم!!)،
دوى تل هڅه كوي چي په داسي مواردو كي په زور او تكلف
سره او له كوم معقول او د منلو وړ دليل پرته د قرآن
آيتونه د علي رضي هللا عنه او د ده د اوالد په لوري
واړوي ،دلته ئې هم دا كار كړى ،وايي له كوثر مراد
ډېر اوالد دئ او په اوالد كي ئې ټول نه بلكي يوازي
فاطمه رضي هللا عنها ده او يوازي دا نه بلكي د دې ټول
اوالد مراد دي!! د هللا تعالى له مقدس كتاب سره داسي بې
باكانه چلن ته انسان حيران شي!! په داسي حال كي چي د
دې سورې د نزول په وخت كي پيغمبرعليه السالم ځوان
زامن نه درلودل چي د زيات اوالد معنى ترې واخلو .پر
لمسيانو ئې په دې دليل اطالق نه شي كېدى چي په دې وخت
كي ئې هيڅ لمسى نه وو ،لمسيان ئې د دې سورې له نزول
نږدې شل كاله وروسته زېږېدلي.
 -6كه له (الكوثر) حوض كوثر يا نهر كوثر او يا ډېر
اوالد واخلو د آيتونو ترمنځ تړاو ،ربط او تنسيق له
منځه ځي او په بې ربطو جملو بدلېږي ،د دې دواړو خبرو
تر منځ به څه ربط وي چي تا ته مو حوض كوثر يا نهر
كوثر دركړ او دښمنان دي بې اوالد شول!! همداراز دا
خبره نه شو كولى چي تا ته مو ډېر اوالد دركړ او
دښمنان دي بې اوالد شول ،دا ځكه چي د پيغمبر عليه
السالم دښمنان بې اوالد نه ول.
 -2په دې آيت كي پيغمبرعليه السالم ته الرښوونه شوې چي
د الكوثر د نعمت په پاس بايد لمونځ وكړې او قرباني
وكړې ،داسي لكه د قريش په سوره كي چي قريشو ته ويل
شوي :د دې نعمتونو په پاس بايد د خپل رب عبادت وكړئ
چي له وېري وروسته ئې امنيت درپه برخه كړ او له لوږي
وروسته ئې په نس ماړه كړئ ،او همداراز چي د (الضحى)
او (الشرح) په سورتونو كي د نعمتونو له ذكر وروسته
چي ويل شوي :د هللا په نعمتونو اعتراف وكړه او د هللا په
لوري رغبت وكړه .او داسي لكه د النصر په سورې كي چي
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گورو د الهي تأييد او نصرت او د خلكو ډله ډله اسالم
ته د ننوتو په مقابل كي چي پيغمبر عليه السالم ته د
تسبيح او استغفار سپارښتنه شوې.
په ډېر وضاحت سره گورو چي دا آيت پر مخكنيو يوه
تفريع او د هغوى نتيجه ده او د الكوثر د اعطاء په
مقابل كي د لمونځ او قربانۍ غوښتنه كوي او ښيي چي د
كوثر نعمت الدمخه پيغمبر عليه السالم ته وركړى شوى او
د همدې نعمت د شكر په ځاى كولو لپاره په لمانځه او
قربانۍ مكلف شوى .په دې آيت كي رسول هللا ﹽ او
مسلمانانو ته ويل شوي چي لمونځ او قرباني به مو د هللا
تعالى لپاره وي ،د هللا تعالى رضاء ترالسه كول او د ده
اوامر ترسره كول به مو د لمانځه او قربانۍ موخه او
هدف وي .دا الرښوونه په بل ځاى كي په دې الفاظو
راغلې:








    








االنعام136 -132 :
ووايه :بې شكه چي لمونځ مي ،قرباني مي ،ژوند مي او
مرگ مي د عالميانو رب لره دي ،شريك ئې نشته ،په دې
مأمور شوى يم او له لومړيو مسلمانانو يم.
 -6د دې آيت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
الف -شانئ هغه دښمن ته وايي چي ډېر كينه كښ وي او
عداوت ئې زيات ،له دې معلومېږي چي په دغه وخت كي د
دښمن عداوت او كينه كښي زياته شوې وه ،دلته له دښمن
مراد خاص دښمن نه دئ بلكي ټول دښمنان ترې مراد دي.
ب :د دښمن له دې وينا چي د رسول هللا ﹽ په اړه ئې
كړې او ويلي ئې دي چي دى ابتر شو ،مقصد دا دئ چي هغه
له ولس منزوي او تجريد شوى ،گمان ئې دا وو چي په ده
او د ده پر يارانو مو داسي حالت راوستى چي نور به
څوك د ده ملگرتيا ته زړه ښه نه كړي ،د ده د يارانو
او پلويانو په ځورولو او سخت تعذيب سره مو په مكه كي
د وېري او خوف داسي فضاء جوړه كړې چي هيڅوك به نور
دا جرأت ونكړي چي خپل پلرنى دين پرېږدي او د محمد

364
الكوثر
د قرآن پلوشې

(عليه السالم) نوى دين غوره كړي ،او د ده په ضد مو
دومره تبليغات كړي چي نور به هيڅوك د ده خبره وانه
وري او ايمان به پرې رانه وړي!!
ُ :ستا دښمن بې شكه چي په
َر
بت
هو
ِئ
َّ شَان
ِن
ج :د (إ
َ األَْ
َكَ ُ
خپله ابتر دئ) په تركيب كي دا مطلب مضمر دئ چي دښمن
پيغمبر عليه السالم ته د ابتر خطاب كړى او هللا تعالى د
دوى په ځواب كي فرمايي :ته نه بلكي دوى پخپله ابتر
شوي .كوم څه چي دلته او په دې لفظ سره دښمن ته متوجه
دي عكس او نفي ئې د پيغمبر عليه السالم په اړه مراد
دئ چي وضاحت ئې په لومړي آيت كي د كوثر په اعطاء سره
شوى.
د :ابتر ډېري معاني لري ،لكه بې نوم نښان ،مقطوع
النسل او بې اوالد ،بې خيره ،هغه ونه چي له ريښې
ايستل شوې وي .متأسفانه ځينو په دې آيت كي د مقطوع
النسل او بې اوالدۍ په معنى نيولى ،حال دا چي دا معنى
د پيغمبر عليه السالم د دښمنانو په اړه صدق نه كوي،
ځكه چي دوى بې اوالد نه ول ،څنگه به قرآن داسي څه
وايي چي مصداق نه لري او د واقع خالف وي ،دا تعبير
غلط او بې بنسټه دئ ،موږ مكلف يو د ابتر يوازي هغه
معنى واخلو چي ټول كالم ئې غوښتنه كوي او له واقع سره
مطابقت ولري .په ډېر كم دقت سره په دې پوهېدى شو چي
د آيت مراد دا دئ :دښمن بې ځايه دا گمان كوي چي
پيغمبر عليه السالم ئې منزوي او تجريد كړى او د ده د
دعوت مخه ئې د تل لپاره ډپ كړې ،اشتباه كوي ،په
حقيقت كي دوى په خپله منزوي او تجريد شوي او د ولس
له لوري منفور او مطرود شوي.
هـ :د (الكوثر) معنى هم بايد د دغه لفظ (ابتر) په
رڼا كي ولټوو ،ځكه د دې په مقابل كي راغلى .كه تاسو
د چا په اړه ووايئ چي فقير دئ او مال دولت نه لري او
بل څوك درته ووايي :اشتباه كوې ډېر مو وركړي ،ما ته
ووايه د ده له دې وينا به ستا انتباه څه وي او دا د
ډېر لفظ به په كومه معنى اخلې ،آيا له مال دولت پرته
بله معنى ترې اخلې؟! كه يو څوك ووايي :فالنۍ جبهه
كافي وسائل او مهمات نه لري ،بل ورته ووايي :داسي نه
ده ډېر مو وركړي ،آيا دلته له (ډېر) څه معنى اخلې،
وسله او مهمات كه بل څه؟
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د دې آيتونو تركيب دې ته ورته دئ :دښمن ويلي چي
پيغمبر عليه السالم ابتر دئ ،يعني له خلكو تجريد شوى،
هيڅوك ورسره نشته او هيڅوك ئې ملگرتيا نه كوي ،هللا
تعالى فرمايي چي نه ،دښمن په خپله ابتر دئ ،ته ډاډه
اوسه چي موږ ډېر زيات دركړي ،دلته له ډېر زيات يوازي
يوه معنى اخيستى شو او هغه دا چي ډېر پلويان ،ملگري
او ياران مو دركړي .په بل څه د دې لفظ اطالق ډېر ناسم
اطالق دئ.
دا داسي وگڼئ لكه يو څوك چي د يوه سياسي مشر يا
حزب په اړه ووايي :تجريد شوى ،څوك ورته نه دي پاته،
ټغر ئې ټول شو ،څوك ئې مالتړ نه كوي ،بل ورته ووايي:
زه درسره موافق نه يم چي ټغر ئې ټول شوى( ،ډېر زيات)
لري اورېدونكى له كوم تأمل پرته په دې پوهېږي چي له
(ډېر زيات) د دې كس مقصد ډېر پلويان او حاميان دي،
كه څه هم ده نه دي ويلي چي څه ئې ډېر زيات دي.
قرطبي ليكلي چي د الكوثر په اړه شپاړس قوله راغلي،
د دې معنى دا ده چي مفسرينو ته له پيغمبر عليه السالم
داسي موثق روايت په الس نه دئ ورغلى چي د دې آيت
لومړى او وروستى تفسير ئې وگڼي او د بلي رأيي له
وركولو ډډه وكړي ،كه داسي روايت ئې موندلى وى هيڅكله
به ئې بېله بېله رأيه نه وړاندي كوله او شپاړس مختلف
تفسيرونه به ئې نه كېدل .همدا راز له دغو شپاړسو
رأيو يوه ئې صحيح كېدى شي او بس ،موږ نه يوازي دا حق
لرو چي د درنو مفسرينو د دغو مختلفو آراوو تر منځ
قضاوت وكړو او تر ټولو غوره ئې انتخاب كړو بلكي بايد
ً دا كار وكړو ،دا سمه نه ده چي ووايو :ښايي
او حتما
دا صحيح وي او ښايي دا او يا ووايو چي ښايي ټولي
صحيح وي او دې ته د جوامع الكلم نوم وركړو ،دا خبره
خو د يوه مبهم كالم په اړه كېدى شي نه د قرآن په څېر
د مبين او بليغ كالم په اړه .جوامع الكلم دې ته نه
وايي چي مخاطب په شك كي واچوي او په دې پوهېدا ورته
گرانه كړي چي د متكلم موخه او هدف څه دئ ،دا ،كه دا
او كه دا؟!! جوامع الكلم هغه كالم دئ چي په لنډو
الفاظو كي خپل مطلب په ښه او بشپړه توگه اداء كړى
شي ،نه تكلف په كي شوى وي او نه اضافي او غير ضروري
الفاظ په كي راغلي وي ،الكوثر هومره جامع كالم دئ چي
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نظير ئې نه شو موندلى ،خو د دې معنى دا نه ده چي د
كوثر ټول هغه معاني دلته مراد دي چي د لغت په
كتابونو كي ئې مومو ،له الكوثر بايد يوازي يوه محدده
او مشخصه معنى مراد وي او مخاطب ئې بايد د كالم له
فحوى درك كړى شي .او دې ته وايي بليغ كالم.
كه څه هم كوثر د كثرت د مبالغې صيغه ده او ډېر
شيان ئې مصداق كېدى شي ،خو دلته كوثر د ابتر په
مقابل كي راغلى ،د ابتر معنى منزوي شوى او تجريد شوى
ده ،نو د كوثر معنى به خامخا ناتجريد شوى او نامنزوي
شوى وي ،بل مصداق ئې دلته اخيستل اشتباه ده.
په دې اړه چي د الكوثر سوره په مكه كي نازله شوې
كه مدينه كي دوه روايتونه مخي ته راځي ،يو ئې وايي
چي كله د پيغمبر عليه السالم دوهم زوى هم وفات شو نو
عاص بن وائل يا ابولهب وويل بتر محمد :محمد (عليه
السالم) ميرات شو ،يعني نارينه وارث ترې پاته نه شو
او دا سوره د ده په ځواب كي نازله شوه.
په بل روايت كي راغلي:
ْم
يو
َات
َُِّهللا -صلى هللا عليه وسلم -ذ
َسُول
َا ر
بيْن
نسٍ َقال
ْ أ
َن
ع
ََ
ٍ
َ َ
َ َ
َا
ْن
ُل
َق
ما ف
مت
ْسَه
َأ
َ ر
َع
َف
ُمَّ ر
ة ث
ْف
ِغ
َى إ
ْف
َغ
ْ أ
ِذ
نا إ
هر
َ أ
بيْن
اءً
َِ
َ
َبَسًِّ
ُ ُ
َظُْ
َ َ
َ
ة ».
ًا سُور
ِف
َىَّ آن
َل
ْ ع
لت
نز
َ « أ
ََِّهللا َقال
َسُول
يا ر
ك
ك
ح
ض
أ
ا
م
ٌَ
ُْ
َِ
َ
ْ
َ َ َ
َ
َ
َل
َص
َ ف
َر
ْث
لكَو
ْطَيْن
َع
نا أ
ِ (إ
َّحِيم
منِ الر
ح
الر
هللا
َّ
ِ
م
ِس
ب
«
أ
ر
ق
ف
َ
َ
َاكَ اْ
َِّ
ِّ
ْ
َّ َْ
َ
َ
َ
ِ
ما
ن
و
ر
د
ت
أ
«
ل
ا
ق
م
ث
.
»
)
ر
ت
ب
األ
و
ه
ك
ئ
ن
ا
ش
ن
إ
ر
ح
ن
ا
و
ك
ِر
ل
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ِ
َِّ
َّ
ب َ َ َْ
َ
َ َُ
ُْ
ْ ُ
هر
نه
َ « ف
َمَُ .قال
ْل
َع
ُ أ
له
َر
َاَُّهللا و
ْن
ُل
َق
ُ » .ف
َر
ْث
لكَو
إَّ
اْ
ُ َ
َسُوُ
َِ
نْ
ٌ
ِ
َّ  ....رواه مسلم
َجَل
َّ و
َز
بى ع
ر
ه
ِي
ن
د
ع
و
َ ََ
َِّ
له انس رضي هللا عنه روايت دئ چي وايي :په داسي وخت كي
موږ د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم په خوا كي وو چي مختصر
بې حاله شو ،بيا ئې په موسكا سره سر رااوچت كړ ،موږ
وپوښتو چي يا رسول هللا! ولي په خندا شوې؟ وئې فرمايل:
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ئې ښه پوهېږي ،وئې فرمايل :دا يو نهر دئ چي هللا تعالى
ئې له ما سره وعده كړې ده...،
گورو چي د يوې مسئلې په اړه دوه متعارض روايات زموږ
مخي ته راځي ،طبيعي ده چي په دې كي به يوازي يو صحيح
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وي ،يا به سوره مكي وي يا مدني ،اكثر علماء په دې
متفق دي چي دا سوره مكي ده او د انس رضي هللا عنه له
روايت سره اتفاق نه كوي ،د سورې هر څه په دې شهادت
وركوي چي په مكه كي نازله شوې ،انس رضي هللا عنه په
مدينه كي پيدا شوى او هغه وخت چي پيغمبر عليه السالم
مدينې ته هجرت وكړ اته نه كلن وو ،ښايي د دې سورې د
نزول په وخت كي به درې څلور كلن ماشوم وو ،څنگه ومنو
چي دى د دغي سورې د نزول په وخت كي حاضر وو؟!
د لومړي روايت په اړه بايد ووايو چي دا سوره د
پيغمبر عليه السالم د زامنو له وفات ډېر كلونه وروسته
نازله شوې ،د معتبرو رواياتو له مخي د ده زامن له
بعثت مخكي وفات شوي ،د دوى د وفات په وخت كي ابو لهب
نه يوازي له پيغمبر عليه السالم سره هيڅ اختالف نه
درلود بلكي پيغمبر عليه السالم خپلي دوه لوڼي د ده
دوو زامنو ته په نكاح وركړې وې.
يوه يادونه:
كله چي ما د دې مختصري سورې په اړه تحقيق كاوو چي
درې لنډ لنډ آيتونه لري ،له لسو كلمو جوړه شوې او د
قرآن تر ټولو لنډه سوره ده ،د ډېرو تفسيرونو له
مطالعې وروسته او د هللا تعالى په كرم او لطف سره مي د
دې سورې په تفسير د پوهېدو توفيق په برخه شو ،له
ليكلو ئې فارغ شوم ،قلم مي كېښود ،السونه مي د دعاء
لپاره اوچت كړل او دا الفاظ مي په ژبه جاري شول:
خدايه! ستا د دې پېرزويني ډېر ډېر شكر كوم ،هومره چي
كه زما د تېرو دېرشو كلونو د مبارزې عوض او بدله
يوازي د دغي مباركي سورې دا فهم وي ،زه قانع او راضي
يم او ستا د دې لطف او كرم مرهون.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الكافرون
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الكفرون دئ چي له لومړي آيت اخيستل
شوى ،شپږ آيتونه لري ،د لومړيو دوو آيتونو فواصل ئې
د الكافرون او تعبدون هموزنه صيغې دي ،د درېيم،
څلورم او پنځم آيتونو ئې اعبد ،عبدتم او اعبد صيغې
دي چي غږ ئې سره ورته دئ او آخري آيت ئې د دين په
لفظ ختم شوى چي د سورې د غږ او مد وجذر لپاره موزون
توقف دئ .په مكي دور كي نازله شوې ،د بحث اصلي مضمون
ئې له كافرانو ،د دوى له معبوادنو ،د دوى له دين او
د عبادت له اسلوب ئې د برائت او بې زارۍ اعالن دئ،
يوه دائمي او تلپاته مقاطعه چي د هر راز روغي جوړي
احتمال ردوي او د هر ډول پخال كېدو امكان منتفي كوي.
د سورې له آيتونو معلومېږي چي دښمن په دې مرحلې كي
غواړي له پيغمبر عليه السالم سره يو ډول جوړ جاړي ته
ورسېږي ،دا ئې ځان ته مفيد او گټوره گڼلې چي پيغمبر
عليه السالم انعطاف او مصالحې ته چمتو كړي ،د دوى د
دين ،مذهب ،معبودانو او سياستونو په اړه ئې نيوكي،
اعتراضات او تبليغات راكم كړي او له نه پخال كېدونكي
دريځه ئې راكوز كړي .په دعوت او مبارزه كي تر ټولو
حساسه مرحله هغه ده چي دښمن خپله څېره بدله كړي او
دا په خپل مصلحت وگڼي چي خپل مخكنى سياست موقتا
ً
پرېږدي ،د تشدد په ځاى د مصالحې او جوړ جاړي شعار
وركړي ،دعوتگرانو او مبارزينو ته شين څراغ وښيي ،د
امتيازاتو وړانديز ورته وكړي ،محاسبه ئې دا وي چي په
تنازل سره او مبارزينو ته په ځينو امتيازاتو وركولو
او روغي جوړي ته ئې متمايل كولو له الري هغه څه د
نهضت په ضد كولى شي چي د تشدد او د نهضت د پلويانو
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په شړلو ،ځورولو او تعذيبولو ئې ترالسه نه كړى شو.
ستومانه ،بې حوصلې او لنډ نفسه دعوتگران په دې امېد
او بهانه چي كېدى شي له دغه فرصت او امتيازاتو په
استفادې سره د نهضت په گټه كار وكړي ،مصالحې او جوړ
جاړي ته غاړه ږدي ،له دښمن سره روغه جوړه كوي او خپل
همسنگران دې ته رابلي چي په مخكنيو سياستونو ،تگالرو
او دريځونو كي تجديد نظر وكړي ،خو دى ال د خپلو
همسنگرانو او د مبارزې د ملگرو په اقناع او راضي
كولو نه وي موفق شوى چي متوجه شي د دښمن د توطئې په
لومو كي نښتى ،د صف په ليكو كي ئې اختالف راوالړ كړى
او له صف بهر ئې خپل اعتبار او حيثيت له منځه وړى،
گوري چي د دښمن له لوري موعود امتيازات هسي يوه دوكه
وه ،دښمن خپل عهد او ژمنه ترپښو الندي كړې ،خپلو
مخكنيو سياستونو ته ئې مخه كړې او دى ئې له داسي
حالت سره مخامخ كړى چي نه خپلي مخكنۍ وضعي ته بېرته
گرځېدى شي او نه له دښمن سره جوړ جاړي ته دوام وركوى
شي .هغه مخلص او وفادار غړي چي په دې مبارزې كي په
اخالص سره د ده په څنگ كي ودرېدلي وو ،ستونزي او
كړاوونه ئې گاللي ،له ده او د ده له موخو او تگالرو
سره ئې ژمنه كړې وه ،هري قربانۍ ته چمتو وو او له
دښمن سره ئې له يو ځاى كېدو كركه درلوده ،ورو ورو له
ده بېل شي ،د دوى خالي ځاى په هغو خلكو ډك شي چي له
دښمن سره د جوړ جاړي روحيه پرې غالبه او د مبارزې په
مخكنۍ مرحلې كي ئې ونډه كمزورې وه ،دا وضعيت نهضت له
داخلي تشنج او فكري تزلزل سره مخامخ كړي او د نوي
سياست د گټورتوب په اړه بې باوري او د تصميم نيوونكو
حلقو په اړه د عامو غړو بې اعتمادي راوالړه او د
تحريك بقاء او دوام له جدي گواښ سره مخامخ كړي .ډېر
تحريكونه په دې نه دي توانېدلي چي له داسي مرحلې
سرلوړي او بريالي ووځي ،ډېر كسان د دې خبري له درك
عاجز وي چي كله به له دښمن سره تفاهم ته كښېني او
مصالحې ته به چمتو كېږي او كله به په قاطعيت او عدم
مداهنت ټينگار كوي او له انعطاف او مصالحې به ځان
ساتي!! په قرآن كي ځيني احكام داسي مومي چي له دښمن
سره د مصالحې او روغي جوړي اجازه وركوي او ځيني بيا
داسي چي د جدي مقاطعې ،عدم مداهنت او عدم انعطاف
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غوښتنه كوي ،دوى داسي گمان كوي چي داعي او مبارز ته
دا اجازه وركړى شوې چي له دغو متباينو الرښوونو او
هداياتو په هر يوه د خپل تشخيص له مخي او مصلحت،
شرائطو او ظروفو ته په پام سره عمل وكړي ،انتخاب ده
ته پرېښودى شوى ،ځيني داسي گمان كوي چي د ضعف او
ناتوانۍ په وخت كي كولى شو له دښمن سره روغه جوړه
وكړو ،د مداهنت او انعطاف الر غوره كړو ،خو د قوت او
ځواكمنۍ په وخت كي بايد مداهنت او انعطاف يوې خوا ته
پرېږدو او د دښمن په ضد په قاطعيت سره چلن وكړو ،د
دوى له نظره د مداهنت او انعطاف اړوند احكام په مكي
دور پوري تعلق لري او د ضعف او ناتوانۍ د وخت احكام
دي او د قاطعيت او عدم انعطاف احكام په مدني دور
پوري ارتباط لري او د قوت او ځواكمنۍ د مرحلې احكام
دي!! په داسي حال كي چي خبره كامالً د دې عكس او خالف
ده ،ټول هغه احكام او الرښووني چي په عدم مداهنت ،له
دښمن د برائت او بې زارۍ اعالن او له دښمن سره په نه
جوړ جاړي تأكيد كوي په مكي سورتونو كي ترسترگو كېږي
او هغه آيتونه چي د مصالحې او روغي جوړي جواز په كي
مومو ټول په مدينه منوره كي نازل شوي!! د قرآن له
نظره له دښمن سره مصالحه او روغه جوړه بايد د قوت او
ځواكمنۍ له دريځه وي نه د ضعف او ناتوانۍ له موقفه.
صلح د مدني مرحلې كار دئ نه د مكي مرحلې .د دوو
ښكېلو خواوو ترمنځ صلح د ځواكمن لوري د شرائطو په
منلو سره ترسره كېږي ،ضعيف لورى ځان دې ته اړ گڼي چي
د برالسي حريف شرائطو ته غاړه كېږدي ،تنازل وكړي او
امتيازات وركړي تر څو ځواكمن حريف ئې له روغي جوړي
سره توافق وكړي .اسالم دا اجازه نه وركوي چي مسلمان د
ضعف او ناتوانۍاحساس وكړي ،د دښمن شرائطو ته غاړه
كېږدي ،ذلت ته تسليم شي او هغه صلح ومني چي د دښمن
برالسي تضمينوي او د دښمن په وړاندي له تنازل او
تسليمېدو سره مترادف وي.
دلته هم گورئ چي د الكفرون په سوره كي رسول هللا ﹽ
ته او د ده له الري ټولو مؤمنانو ته ويل شوي چي ستاسو
پيغام به كافرانو ته دا وي :ستاسو معبودان نه منو،
نه ئې لمانځو ،نه ستاسو دين منو او نه ستاسو د عبادت
طور طريقه! جدي مقاطعه ،چي د هرراز انعطاف او جوړ
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جاړي امكان او احتمال د تل لپاره منتفي كوي .په
رواياتو كي راځي چي په دې مرحلې كي قريشو د پيغمبر
عليه السالم د تره ابو طالب له الري هغه ته دا
وړانديزونه وكړل :كه اقتدار غواړي موږ حاضر يو چي
خپل سرور او ساالر ئې وټاكو ،كه ئې هدف ثروت او دولت
وي دومره دولت به وركړو چي د عربو تر ټولو بډايانو
زيات شتمن شي ،كه ښځه غواړي د عربو تر ټولو ښايسته
ښځه دي غوره كړي ورته وربه ئې كړو .خو د دې حرص
پارونكو وړانديزونو په اړه د پيغمبر عليه السالم ځواب
دا وو :په هغه خداى قسم چي زما ژوند ئې په واك كي
دئ ،كه مي لمر په ښي الس او سپوږمۍ په كيڼ الس كي
كېږدي له خپلي الري به وانه وړم! يعني د عربو زعامت
او مشرتوب خو پرېږده كه لمر او سپوږمۍ هم د ده په
واك كي وركړي تنازل ته تيار نه دئ ،له خپلي مبارزې
الس نه اخلي او په دې اړه به د دښمن شرائط هيڅكله ونه
مني چي په خپلي تگالري كي تجديد نظر وكړي!!
كه هغو آيتونو ته چي په دې اړه په ځينو مكي
سورتونو كي راغلي توجه وكړو د قضيې څرنگوالى په ښه
توگه درك كولى شو .د االسراء د سورې په  31 -34آيتونو
كي لولو:
    








  
     
االسراء:


31 -34

او كه
شانته
كي به
وو او
زمونږ

ً چي نږدې وه لږ
مو مضبوط كړى نه وى نو يقينا
د دوى لوري ته متمايل شې ،چي په هغه صورت
مو په ژوند كي هم دوه برابره عذاب درڅكلى
له مرگ وروسته هم دوه برابره ،بيا به دي
په خالف كوم مالتړى نه شو موندلى.

په دې آيتونو كي له عتابه ډكي داسي صيغې مومو چي
نظير ئې ډېر لږ موندلى شو!! كه د دښمن لوري ته ډېر
لږ تمايل دومره جدي نيول كېږي او د داسي سختي مؤاخذې
وړ گڼل كېږي ،له دښمن سره د مصالحې او سازش عاقبت به
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څنگه وي؟!!
همدا راز فرمايي:




   
القلم-8 :


2
نو د دغو مكذبينو اطاعت مه كوه ،خوښوي چي كاش ته
نرمي او مداهنت وكړې چي بيا دوى هم مداهنت وكړي.
صلح او روغي جوړي ته د دعوت په اړه فرمايي:











 

محمد61 :

نو مه سست كېږئ ،او روغي جوړي ته ب نه مه وركوئ،
په داسي حال كي چي تاسو لوړ يئ او ع له تاسو سره
دئ او هيڅك ه به ستاسو عم ونه درته ضائع نه كړي.
دا آيت الندي اساسي مطالب افاده كوي:
الف :د دښمن په وړاندي د ضعف او ناتوانۍ احساس مه
كوئ ،د دښمن په ضد د خپلي مبارزې شور او شوق له السه
مه وركوئ ،لټي او كسالت مه كوئ.
ب :دښمن ته د صلحي او روغي جوړي پيغامونه مه لېږئ
او تفاهم او سازش ته ئې مه رابلئ.
ج :تاسو لوړ ياست ،لوړ تر دې چي د دښمن په وړاندي
د ضعف او كمزورۍ احساس وكړئ او د سازش او روغي جوړي
الس وراوږد كړئ.
و :گمان مه كوئ چي تجريد شوي يئ او دښمن توانېدلى
چي تاسو محاصره كړي ،له ولس مو منزوي كړي ،گمان مه
كوئ چي يوازي پاته شوي يئ ،د يوازيتوب احساس بايد
تاسو له دښمن سره جوړ جاړي ته اړ نه كړي ،د زمكي او
آسمانونو لوى رب له تاسو سره او ستاسو مل دئ.
هـ :گمان مه كوئ چي له روغي جوړي پرته به ستاسو
ټولي هلي ځلي هدر شي ،قربانۍ به مو ضائع شي او هغه
نتائج به پرې مرتب نه شي چي هللا تعالى ئې له تاسو سره
وعده كړې ،هللا تعالى به هيڅكله ستاسو قربانۍ ضائع نه
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كړي او ستاسو هلي ځلي به بې نتيجې پرې نږدي.
د دغو او ټولو هغو آيتونه په مقابل كي چي په
مقاطعې او برائت ټينگار كوي ،ځيني د انفال د سورې په
 31آيت استناد كوي او له دښمن سره مصالحه په هغه
صورت كي جائز گڼي چي دښمن په خپله صلحي ته تمايل
څرگند كړي .آيت داسي دئ:
   








االنفال31 :
 

او كه دوى صلحي ته مايل شول؛ نو ته هم ورته تمايل
وكړه او پر هللا توكل وكړه ،بې شكه چي هغه پوه
اورېدونكى دئ.
راشئ وگورو چي دا د صلحي په اړه بېل بېل او متفاوت
احكام څنگه تلفيق كولى شو؟ او په كوم يوه به كله عمل
كوو؟ كله له دښمن سره صلح كول جائز ده او كله
ناجائز؟ آيا دا قضيه د نهضت مشرانو ته پرېښودل شوې
چي مصلحت ته په پام سره مناسب تصميم ونيسي؟ آيا دا
سمه ده چي ووايو :د دې آيتونو په حكم سره مسلمانان
له دې منع شوي چي دښمن ته د روغي جوړي پيغامونه
ولېږي ،خو كه د صلحي پيغام د دښمن له لوري وي او
تفاهم او جوړ جاړي ته تيارى وښيي بيا نو مسلمانان
كولى شي مثبت ځواب وركړي؟! ښايي ځينو ته دا استدالل
معقول وبرېښي او د آيت له ظاهر سره ئې سم وگڼي!! خو
دا انتباه په څو دليله سمه نه ده:
 -1د دې استدالل له مخي كه د صلحي وړانديز د دښمن له
لوري وي نو مسلمانان كولى شي روغه جوړه وكړي پرته له
دې چي وگوري د دښمن وړانديز د ضعف له دريځه دئ كه د
قوت او برالسي له دريځه او پرته له دې چي وگوري
مسلمانان د قوت په دريځ كي دي كه د ضعف او كمزورۍ په
دريځ كي!! كه دا استدالل سم او د منلو وړ وى نو
ً په مكي دور كي د دښمن د
پيغمبر عليه السالم به حتما
ً په
صلحي وړانديزونو ته مثبت ځواب ويلى وو!! مخصوصا
هغه وخت كي چي د (الكفرون) سوره نازلېده!! حال دا چي
د مكي دور په ديارلسو كلونو كي او د مدينې په شپږو
كلونو كي د حديبيې تر صلحي پوري ئې نه له دښمن سره
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روغه جوړه وكړه ،نه ئې انعطاف او نرمي وښوده او نه
خبرو آترو ته كښېناست ،په داسي حال كي چي د قريشو
سردارانو تل د هغې غوښتنه كوله او ډول ډول
وړانديزونه ئې لرل .قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي دې
حقيقت ته اشاره كوي.
 -2كه له دښمن سره د روغي جوړي مربوط آيتونو د نزول
ترتيب ته لږ ځير شو وبه گورو چي د مقاطعې ،عدم
انعطاف ،له مداهنت ډډه كول او روغي جوړي ته د نه
رابللو آيتونه په هغي مرحلې كي نازل شوي چي د مكې
ديارلس او د مدينې شپږ لومړني كلونه احتوى كوي .همغه
مرحله چي دښمن د برالسي احساس كاوو او نهضت ئې ضعيف
او كمزورى گاڼو .خو كله چي نهضت له تدافعي حالت ووت،
د دښمن ټول بريدونه ئې په شا وتمبول ،او په ټولو
نښتو كي ئې خپله وړتيا او قوت اثبات كړ ،اوس تر دښمن
د برالسۍ او قوت احساس كوي ،دغه وخت دئ چي له دښمن
سره د تفاهم او روغي جوړي اجازه وركول كېږي .د قرآن
په آيتونو كي د غور په نتيجه كي به دا وگورئ چي د
ها) آيت د بدر په جگړي كي
َاجْن
ِ ف
ْم
ِلسَّل
َحُوا ل
ْ جَن
ِن
َإ
(و
َحْ َ
لَ
له بريا وروسته نازل شوى حال دا چي له تفاهم او روغي
جوړي د اجتناب آيتونه ټول تر دې د مخه نازل شوي ،د
حديبيې صلح هغه وخت وشوه چي د دښمن وروستى لوى بريد
د خندق په جگړي كي له ماتي سره مخامخ شو او له ماتي
وروسته پيغمبر ﹽ وفرمايل :له دې وروسته به قريش د
حملې توان ترالسه نه كړي .گورئ چي د حديبيې صلح د
نهضت د قوت او برالسي او د دښمن له مسلسل ماتو وروسته
د حرم خوا كي د دښمن تر سلطې الندي سيمي كي امضاء
شوې.
د دې آيتونو په رڼا كي او د هر يوه د نزول د زمانې
شرائطو ته په پام سره په وضاحت او آسانۍ سره دا
حقيقت درك كولى شو چي صلح د نهضت د قوت او ځواكمنۍ د
وخت كار دئ ،د هغه وخت كار چي دښمن د عجز او ضعف
احساس وكړي او نهضت عمالً خپله برالسي او ځواكمني ثابته
كړي ،هغه وخت چي دښمن صلحي ته اړ شوى وي او له دې
پرته بله چاره نه گوري چي د مسلمانانو شرائطو ته
تسليم شي .عجيبه ده كه څوك دا ټول حقائق له پامه
غورځوي او صلح د ضعف او ناتوانۍ د مرحلې كار گڼي او
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ادعاء كوي چي نهضت كولى شي د ضعف په وخت كي له دښمن
سره روغه جوړه وكړي!!!
څوك په دې حقيقت نه پوهېږي چي د دوو ښكېلو خواوو
ترمنځ روغه جوړه تل د برالسي او غالب لوري د شرائطو
په اساس رامنځ ته كېږي ،د غالب لوري شرائط منل كېږي
او مغلوب لورى د ده د شرائطو منلو ته غاړه ږدي،
يوازي په دې صورت كي ده چي د صلحي معاهده د دوو
خواوو تر منځ امضاء كېږي ،اسالم هيڅكله مسلمان ته د
دې اجازه نه وركوي چي ذلت ته سر ټيټ كړي ،د دښمن
شرائطو ته تسليم شي ،د همدې لپاره د ضعف او ناتوانۍ
په وخت كي عدم مداهنت او صلحي ته په عدم دعوت تأكيد
كوي ،خو د برالسۍ په وخت كي اجازه وركوي چي تفاهم
وكړي او د صلحي بلني ته مثبت ځواب ووايي .كوم كسان
چي د قرآنكريم په تفسير كي د آيتونو شأن نزول او د
هر آيت د نزول شرائطو ته پام نه كوي او هر آيت بېل
بېل او له نورو سره ئې تړاو ته له پام پرته تر بحث
الندي نيسي ،كله چي د يوې قضيې په اړه دوه متباين
احكام گوري او په توجيه كي ئې له ستونزي سره مخامخ
كېږي او له تلفيق ئې عاجز كېږي نو د دې په ځاى چي
ووايي :د يوه حكم په يوې مرحلې پوري او بل ئې په بلي
پوري مربوط دئ ،برعكس د دغو پورتنيو آيتونو په څېر
ئې تعبيروي!
د دوى د تعبير له مخي مسلمانان مكلف دي چي د دښمن
له لوري د صلحي وړانديز ته له ځنډه پرته مثبت ځواب
ووايي ،گواكي مسلمانان له دښمن سره له روغي جوړي نه
بلكي يوازي له دې منع شوي چي دښمن ته په خپله د روغي
جوړي وړانديز وكړي ،خو كه دا ابتكار د دښمن له لوري
وو او د روغي جوړي پيغام هغه ورولېږو نو بيا كولى شي
له ځنډ پرته روغه جوړه وكړي!! په داسي حال كي چي
مسئله كامالً د دې عكس ده ،د قرآن آيتونه او عملي
مصاديق ئې د پيغمبر عليه السالم په ژوند او له دښمن
سره ئې په معامله كي په ډېر وضاحت سره ښيي چي صلح
ځان ته خاص وخت او شرائط لري ،له دښمن سره صلح او
تفاهم د قوت او ځواكمنۍ د مرحلې كار دئ نه د ضعف د
مرحلې ،د مدني مرحلې كار دئ نه د مكي مرحلې.
د الكفرون په سوره كي مسلمانانو ته الرښوونه شوې چي
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د كفر دين په هر ځاى او د تاريخ په هر پړاو كي او په
هر شكل او هري بڼي كي ئې ستاسو له دېن سره سمون نه
خوري ،د دوى په وړاندي بايد ستاسو شعار دا وي :ستاسو
د معبودانو عبادت نه كوو ،ستاسو د عبادت طرېقې نه
خپلوو او ستاسو دين نه منو.
دې مباركي سورې ته چي رسول هللا ﹽ كوم خاص او ځانگړى
اهتمام كاوو له دې رواياتوئې ښه معلومولى شئ:
َ
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عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه وايي :پيغمبرعليه السالم مي
څلرويشت يا پنځه ويشت ځلي ليدلى چي د سهار له فرضو
مخكي دوو ركعتونو او د ماښام له فرضو وروسته دوو
ركعتونو كي به ئې (قل يا ايها الكفرون او قل هو هللا
احد) تالوت كول.
عن أبى فروة قال قدمت المدينة فأتيت النبى صلى هللا
عليه وسلم فقلت يا رسول هللا علمنى شيئا أقوله إذا أويت
الى فراشئ قال اقرأ قل يأيها الكفرون فإنها براءة من
رواه الترمذى
الشرك.
له ابو فروة رضي هللا عنه روايت دئ چي وايي :كله چي
مدينې ته راغلم نو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ته ورغلم
او ورته ومي ويل :يا رسول هللا! داسي څه راوښيه چي په
بستر كي د پرېوتو په وخت كي ئې ووايم ،وئې فرمايل:
قل يا ايهاالكفرون تالوت كړه چي دا له شرك برائت دئ.
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 -1ووايه  :آى ،هاى ،اې كافرانو!  -2زه نه لمانځم
هغه څه چي تاسو ئې لمانځئ -6 .او نه تاسو يئ
لمانځونكي د هغه چي زه ئې لمانځم -4 .او نه زه
يم لمانځونكى د هغه چي عبادت ئې وكړ تاسو -1 .او
نه تاسو عابدان د هغه څه ياستئ چي زه ئې عبادت
كړم -3 .تاسو ته دي خپل دين وي او ما ته دي خپل
دين.
 :1په دې آيت كي ټول كافران په څو ندائيه تورو سره
مخاطب شوي :په (يا) سره چي د لري او غائب لپاره
كارول كېږي ،په (أىُّ) سره چي د نږدي او حاضر لپاره او
په (ها) سره چي د انذار او خبرداري وركولو لپاره
كارول كېږي.
له كافرانو ټول هغه كسان مراد دي چي د اسالم له
حقانيت انكار كوي ،قرآن د مكې كفارو ته د مشرك خطاب
كوي ،يهودانو او نصرانيانو ته د اهل كتاب خطاب كوي
او د (كافر) لفظ د دواړو لپاره كاروي.
كه څه هم د دې سورې لومړى مخاطب رسول هللا ﹽ دئ خو
حكم ئې عام او ټولو مؤمنانو ته متوجه دئ .هر مسلمان
مكلفوي چي د (كافرانو) په اړه همدا دريځ غوره كړي.
 -2په دې آيت كي څو خاصو ټكيو ته توجه ولرئ:
الف :له الفاظو معلومېږي چي قريش؛ رسول هللا ﹽ يو
ډول روغي جوړي ته رابلي او غواړي چي د ده د معبود او
د قريشو د معبوانو او د دوى دواړو د عبادت په طريقو
كي داسي يووالى او نږدې والى رامنځ ته شي چي شخړه
پاى ته ورسېږي او اختالف ختم شي .په دې اړه گڼ شمېر
روايات راغلي ،ځيني وايي چي قريشو پيغمبر عليه السالم
ته دا وړانديز وكړ چي موږ به ستا خداى ومنو او ته
زموږ خدايان او بتان ومنه،كله به د دې عبادت كوو او
كله د هغو .ځيني وايي :قريشو ورته وويل :زموږ يو بت
ښكل كړه او درناوى ئې وكړه موږ به هم ستا خداى درسره
ومنو .عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه وايي :قالت قريش
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للنبى صلى هللا عليه وسلم :نحن نعطيك من المال ما تكون
به أغنى رجل بمكة ،ونزوجك من شئت ،ونطأ عقبك; أى
نمشى خلفك ،وتكف عن شتم آلهتنا ،فإن لم تفعل فنحن
نعرض عليك خصلة واحدة هى لنا ولك صالح ،تعبد آلهتنا
الالت والعزى سنة ،ونحن نعبد إلهك سنة; فنزلت السورة.
رواه طبرانى و ابن ابى حاتم
قريشو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ته وويل :دومره مال
دركوو چي د مكې تر ټولو خلكو شتمن شې ،څوك چي غواړې
په نكاح ئې دركوو او ترشا دي روانېږو يعني مشر او
الرښود دي منو او ته زموږ معبودانو ته له ښكنځلو الس
واخله او كه دا كار نه كوې نو يو بل وړانديز درته
كوو چي هم ستا او هم زموږ په خير دئ :يو كال زموږ د
الت او عزى بتانو عبادت وكړه يو كال به موږ ستا د اله
عبادت وكړو ،نو دا سوره نازله شوه.
د قرآن اشارو ته په پام سره هم دې نتيجې ته رسېږو
چي د قريشو وړانديز احتماالً داسي وو :له ده ئې غوښتي
چي د قريشو د معبودانو له هتك حرمت او سپكاوي ډډه
وكړي ،هغه باطل ونگڼي او بتانو ته بد رد ونه وايي ،هللا
ته ئې د تقرب وسيله وگڼي ،چي په مقابل كي به ئې قريش
د ده د معبود درناوى كوي او د ده له مخالفت به الس
اخلي.
ب :پيغمبرعليه السالم او د ده له الري هر مسلمان په
دې مكلف شوى چي د دا ډول وړانديزونو په وړاندي به ئې
قاطع او پرېكنده ځواب دا وي :د هر هغه څه عبادت نه
كوم چي تاسو ئې عبادت كوئ.
خو دا پوښتنه راوالړېږي چي د مكې مشركينو خو له هللا
تعالى انكار نه كاوو ،بتان ئې هللا تعالى ته د تقرب
وسيله گڼل ،گمان ئې دا وو چي د هللا تعالى او بنده
ترمنځ واسطې او وسيلې ته ضرورت شته ،هر څوك نه شي
كولى مخامخ هللا تعالى ته خپل عرائض وړاندي كړي ،غږ ئې
ورورسېږي او دعاگاني ئې قبولي كړي ،بتان انځورونه او
نښي دي ،د صالح ،نېك او د هللا تعالى دربار ته د مقربو
شخصيتونو مجسمې دي ،د دغو بتانو په لمانځلو سره د
دغو شخصيتونو ملكوتي او مقدسي ارواح له موږ راضي
كېږي ،د دوى پاملرنه زموږ خوا ته رااوړي ،زموږ
غوښتنو ته ځواب وايي ،زموږ دعاگاني قبلوي او كه زموږ
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د دعاگانو په اجابت نه توانېدل نو د هللا تعالى دربار
ته ئې وړاندي كوي ،زموږ واسطه كېږي ،شفاعت او
سپارښتنه كوي او زموږ د حاجتونو د ترسره كېدو سبب
گرځي.
يهودانو او نصاراوو هم پر هللا تعالى ايمان درلود خو
يهودانو عزيرعليه السالم د خداى زوى او ځاى ناستى
گاڼو او نصاراوو عيسى عليه السالم ،دوى ئې هللا تعالى ته
د تقرب وسيله گڼل ،د هللا تعالى ترڅنگ به ئې له دوى
مرسته غوښته ،د هللا او ځان ترمنځ به ئې واسطه او وسيله
بلل ،نو د دې معنى څه ده چي كافرانو ته ووايو :له هر
هغه معبوده منكر يو او لمانځنه ئې نه كوو چي تاسو ئې
عبادت كوئ؟ حال دا چي دوى هم هللا تعالى مني او د نورو
معبودانو په څنگ كي هللا تعالى هم د دوى معبود او حتى
ستر او اصلي معبود دئ؟ د دې پوښتني په ځواب كي بايد
ووايو :د هللا تعالى په اړه چي دوى كوم تصور په خپل ذهن
كي لري او كوم صفات چي ئې د هغه لپاره ټاكلي او په
كومي معنى چي ئې پېژني دا د هللا تعالى په اړه صدق نه
كوي ،دوى په حقيقت كي نه هللا تعالى پېژني او نه ئې
عبادت كوي ،هللا تعالى د معبودانو له جملې يو معبود نه
بلكي يوازينى معبود دئ ،څوك چي له هللا تعالى سره بل څه
يا بل څوك په الوهيت او ربوبيت كي شريكوي ،په دعاء
او عبادت ،لمانځني او استعانت كي له هللا تعالى پرته،
تر ده د مخه يا د ده ترڅنگ بل چا ته سرټيټ يا الس
اوږد كړي ،مشرك دئ ،هللا تعالى ئې نه دئ پېژندلى ،هغه
معبود چي دى ئې لمانځنه كوي ،كه څه هم د هللا په نامه
ئې يادوي ،يو ناقص معبود دئ ،شريك ته محتاج ،په
يوازي توگه د عالم له ادارې او ساتني عاجز ،د بنده
دعاء يوازي د واسطې او وسيلې له الري تر ده رسېدى شي،
دا هماغه مالك المك خداى او يوازينى پالونكى رب نه
دئ چي ته ئې عبادت كوې ،نو ځكه هغوى ته ووايه :زه د
هغه چا عبادت نه كوم چي تاسو ئې عبادت كوئ ،تاسو هسي
گمان كوئ چي زه د هغه خداى عبادت كوم چي تاسو هم پرې
باور لرئ!! داسي نه ده ،تاسو بې ځايه دا طمع كوئ چي
زموږ او تاسو تر منځ د جوړ جاړي امكان شته او ښايي
زه ستاسو د معبودانو له مخالفت الس واخلم.
 -6له دې آيت څو مطلبه اخيستى شو:
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الف :ستاسو دا تصور سم نه دئ چي تاسو هم په هغه
خداى باور لرئ او عبادت ئې كوئ چي زه پرې باور لرم
او عبادت ئې كوم ،نه د هللا تعالى په اړه زموږ او ستاسو
باورونه سره ورته دي او نه د عبادت او لمانځني
څرنگوالى او طور طريقې.
ب :ستاسو هغه وړانديز چي ستاسو معبودان ومنم او له
مخالفت ئې الس واخلم ،نه منم ،له ما دا طمع مه كوئ.
په دې تركيب كي د (من) په ځاى د (ما) د لفظ له
راوړلو معلومېږي چي دلته د معبود (صفات) او خصوصيات
په نظر كي دي ،نه ذات ئې ،كه يوازي د معبود ذات مطمح
نظر وى نو بايد د (من) كلمه راغلې وى( ،ما) د څه او
من د څوك په معنى ده ،معموالً (من) د ذوي العقول لپاره
او (ما) د غيرذوي العقول لپاره كارول كېږي ،د ذوي
العقول لپاره د (ما) استعمال داسي دئ لكه چي د يوه
چا په اړه ووايو :دى څه دئ؟ د دې په ځاى چي ووايو:
دى څوك دئ؟ په دې تركيب كي چي دى څه دئ؛ زموږ مقصد
دا وي چي د دې كس په ځانگړتياوو او صفاتو پوه شو،
غواړو پوه شو چي دا څه كاره دئ ،كسب او دنده ئې څه
ده ،مقام ،درجه او منصب ئې څه دئ ،عالم دئ ،ليكوال
دئ ،مجاهد دئ؟ كه څه؟ له ما تعبدون هم مراد همدا دئ.
 -4د څلورم او دوهم آيت په تركيب كي توپير له څو
لحاظه د توجه وړ دئ:
الف :دوهم آيت قريشو ته د رد ځواب او په دې ټينگار
او تأكيد دئ چي زه هيڅكله د هغو معبودانو عبادت نه
كوم چي تاسو ئې دا اوس اوس په عبادت لگيا يئ.
ب :څلورم آيت دا مطلب افاده كوي چي زه د هغه معبود
په عبادت لگيا نه يم چي تاسو او ستاسو پلرونو ئې
عبادت كړى ،دا گمان مه كوئ چي زه د همغه خداى عبادت
كوم چي تاسو پرې باور لرئ او په خاصو صفاتو ئې متصف
گڼئ! ستاسو دا ادعاء او گمان سم نه دئ چي گواكي د
بتانو تر څنگ په هغه خداى هم باور لرئ چي زه ئې
عبادت كوم او له دې پلوه زموږ تر منځ د اشتراك كومه
نقطه شته او كېدى شي د روغي جوړي كوم صورت راوباسو!!
 :1كه څه هم د الفاظو له مخي دا آيت درېيم آيت ته
ورته دئ ،خو د دې لپاره چي يو ئې د دوهم آيت په
مقابل كي او بل ئې د څلورم آيت په ځواب كي راغلى نو
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ځكه هر يو بېل مطلب افاده كوي :درېيم آيت په دې معنى
دئ چي نه تاسو حاضر يئ د هغه معبود عبادت وكړئ چي زه
ئې عبادت كوم او همداسي لكه چي زه ستاسو د معبودانو
عبادت ته چمتو نه يم .نو نه زه تاسو ته كومه طمع لرم
او مه تاسو ما ته كومه طمع كوئ ،خو پنځم آيت دا مطلب
بيانوي چي كوم څه چي تاسو اې قريشو لمانځئ او په
عبادت ئې لگيا يئ ،هغه خداى نه دئ چي زه ئې عبادت
كوم ،هغه ذات چي زه ئې د هللا تعالى په نامه پېژنم او
په عبادت ئې لگيا يم غير له هغه خداى دئ چي تاسو ئې
پېژنئ او په عبادت ئې بوخت يئ ،په دې ارتباط نه د
تلفيق امكان شته او نه د جوړ جاړي.
 :3زما دين ستاسو له دېن سره سمون نه خوري ،د دې
دواړو تر منځ چي له بنسټه توپير لري ،تلفيق او روغه
جوړه ممكنه نه ده ،گمان مه كوئ چي د دې دواړو تر منځ
د جوړ جاړي امكان شته او كېدى شي په مشتركو وجوهاتو
د تأكيد له الري او د تنازل او انعطاف په نتيجه كي
شخړه له منځه يوسو ،داسي نه ده ،د روغي جوړي امكان
نشته ،كه تاسو زما دين نه منئ نو په هغه صورت كي
يوازي يو بديل په مخ كي لرو او هغه دا چي :ستاسو ئې
خپل دين او زما خپل دين.
متأسفانه ځيني له دې آيت (لكم دينكم ولى دين) داسي
معنى اخلي چي په حقيقت كي دا سوره ،د دغه آيت په
شمول د دې انگېرني د رد لپاره نازله شوې .دا آيت ئې
د يو ډول مسامحې او روغي جوړي وړانديز گڼلى ،د تحمل،
سازش او داسي توافق په معنى ئې اخيستى چي تاسو پر
خپل دين عمل ته دوام وركړئ او موږ پر خپل دين عمل
كولو ته پرېږدئ ،د وروڼو په څېر او له اختالف پرته به
يو د بل خوا ته ژوند كوو ،نه به زه ستاسو مزاحم كېږم
او مه تاسو زما ،پرېږدئ هر څوك د خپلي خوښي دين
متابعت وكړي او هيڅوك ئې مزاحم نه شي!! دا هم يو آفت
دئ چي ځيني پرې مبتالء شي او له يوه كالم د اصلي مفهوم
سل په سلو كي مغاير مطلب اخلي .په داسي حال كي چي دا
سوره د جدي مقاطعې اعالن دئ ،د هر راز جوړ جاړي د نفي
اعالن ،د كافرانو وړانديزونو ته د رد ځواب او د
پيغمبر عليه السالم د وينا مطابق له شرك د برائت اعالن
دئ او په داسي حال كي چي د پيغمبر عليه السالم دين له
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اسالم پرته د بل هر دين د نفي او له هللا تعالى پرته د
بل هر معبود د ترديد خبره كوي ،خو دوى ئې د روغي
جوړي يو وړانديز گڼي!! د دې سورې مطالب د قرآن په گڼ
شمېر نورو آيتونو كي هم گورو لكه چي فرمايي:
    



   















   
...


الممتحنه4 :
بې شكه چي تاسو ته په ابراهيم (عليه السالم) او د ده
په ملگرو كي غوره اسوه شته ،كله چي ئې خپل قوم ته
وويل :له تاسو او له ټولو هغو معبودانو بې زار يو چي
تاسو ئې له هللا پرته عبادت كوئ ،له تاسو منكر يو ،زموږ
او ستاسو ترمنځ به عداوت او دښمني د تل لپاره او تر
هغه څرگنده وي چي تاسو يوازي پر يوه هللا ايمان
راوړئ...
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النصر
د سورې معرفي
د دې سورې نوم النصر دئ ،چي له لومړي آيت اخيستل
شوى 6 ،آيتونه لري ،لومړى آيت ئې د فتح په صيغې او
ً په هموزنو
ً او توابا
دوهم او درېيم ئې د افواجا
الفاظو پاى ته رسېدلي .مدني سوره ده ،عبدهللا بن عباس
رضي هللا عنه فرمايي چي دا د قرآن وروستۍ سوره ده چي پر
رسول هللا ﹽ نازله شوې .عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه فرمايي
چي د النصر سوره په حجة الوداع او په ايام تشريق كي
نازله شوې.
عن عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة قال :قال لي ابن عباس يا
ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم
"إذا جاء نصر هللا والفتح" قال صدقت .رواه النسائى
له عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة رضي هللا عنه روايت دئ چي
وايي :ابن عباس رضي هللا عنه راته وويل :آيا د قرآن
وروستۍ نازله شوې سوره پېژنې؟ ورته ومي ويل :هو؛
"إذا جاء نصر هللا والفتح" ده ،وئې ويل :رښتيا دي وويل.
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البيهقى و غيره
له ابن عمر رضي هللا عنه روايت دئ چي وئې ويل :دا سوره
"إذا جاء نصر هللا والفتح" د ايام تشريق په منځ كي پر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نازله شوه ،نو پوه شو چي د
وداع وخت دئ ،نو امر ئې وكړ چي قصوى نومې اوښه ئې
راولي ،ورته راوستل شوه ،پرې ودرېدو او خلكو ته ئې
وينا وكړه او بيا ئې د ده هغه مشهوره خطبه ياده كړه.
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له رواياتو داسي معلومېږي چي دا مباركه سوره د
پيغمبر عليه السالم له رحلت نږدې درې مياشتي مخكي
نازله شوې.
دا سوره د الهي نصرت ،وروستۍ بريا او په دين كي د
خلكو ډله ډله او پراخ ننوتلو زېرى وركوي ،د دې مرحلې
خاص مسئوليتونه او وظائف په گوته كوي او پيغمبر عليه
السالم ته الرښوونه كوي چي په دې مرحله كي او د دغو
بشارتونو د تحقق په وخت كي به څه كوي.
فتح او بريا ځيني داسي آفتونه لري چي كه پرې مبتال
شوو او ځان مو ترې ونه ساتو ،نو د بريا عواقب به د
ماتو تر پايلو ډېر خطرناك ومومو ،د برياوو ستر ستر
آفتونه دا دي:
ً د غرور او تكبر په بيمارۍ اخته
 -1فاتحان اكثرا
كېږي ،بريا او فتح د خپلو وړتياوو ،ځانگړتياوو او
برياليو هڅو نتيجه گڼي ،د نورو په نسبت د لويي احساس
په كي راوالړ شي ،ځان د امتيازاتو مستحق گڼي ،د غرور،
لويي او تر نورو ځان لوړ گڼلو احساس ئې له نورو سره
په چلن كي راڅرگند شي ،هغه رب چي ايمان ئې پرې
درلود ،د مبارزې او له دښمن سره د نښتو په وخت كي ئې
د ده تأييد او مالتړ ته سترگه په الر ول اوس ئې هېر
كړى ،د هللا تعالى د پېرزوينو په وړاندي ئې د امتنان او
شكر احساس ورو ورو كمزورى او باآلخره له منځه والړ شي
او كه په خلكو ئې باور وو او په دې عقيده وو چي د
خلكو له مالتړ پرته مبارزې ته دوام نه شي وركولى او
په خپلي مبارزې كي ئې د خلكو ونډه ډېره مهمه او
ضروري گڼله او په دې باور وو چي د ولس د قربانيو،
حمايت او مالتړ په نتيجه كي مبارزه تر وروستۍ بريا
پوري دوام كولى شي ،خو اوس دا ټولي خبري ترې هېري
شي ،خلك هېر كړي ،په كمه سترگه ورته گوري اوس له
خلكو دا طمع كوي چي د ده درناوى به كوي ،د ده مرهون
او ممنون به وي او په خپلي مبارزې كي بريا به د ده د
فوق العاده او ستري ونډي نتيجه گڼي .غرور او تكبر،
فاتحان هم له الهي تأييد محروم كړي او هم د ولس له
حمايت او په مستبد او مطلق العنان واكمن ئې تبديل
كړي.
ً د دې باعث شي چي دعوتگران او
 -2بريا او فتح اكثرا

311پلوشې
د قرآن
النصر

مبارزان هغه اعتناء او اهتمام له السه وركړي چي مخكي
به ئې د ځان اصالح او د ملگرو روزني ،دعوت او تربيې
ته كاوو ،له يوې خوا بريا دا احساس په دوى كي راوالړ
كړي چي ځان كامل وگڼي او گمان وكړي چي كمال ته
رسېدلي او دا بريا د دوى د كمال نتيجه ده ،له بلي
خوا ځان جوړونه او د افرادو تربيت او روزنه چي د
مبارزې يوه الزمي او ضروري برخه وه اوس هغه له پامه
وغورځوي او ضرورت ئې منتفي وگڼي او له بلي خوا ئې
سياسي او اداري مصروفيتونه داسي احاطه كړي چي نه ځان
ته د اعتناء او اهتمام كولو فرصت ولري او نه د نهضت
فكري او دعوتي چارو ته .باآلخره كار هغه ځاى ته
ورسېږي چي ټولو هغو عواملو ته پاملرنه او اعتناء له
منځه والړه شي چي نهضت ته ئې پر دښمنانو بريا او
برالسي ورپه برخه كړه ،خلك ئې د هغه په خوا كي راغونډ
كړل ،له الهي تأييد او مالتړه ئې برخمن كړ ،فتح او
بريا ئې ورپه برخه كړه .دا ټول هېر او له پامه
وغورځول شي.
 -6بريا په خپله معيار او مالك شي او فاتحان د خپلو
مبارزاتو د دوران هر كار په دې دليل (ښه) او (سم)
گڼي چي دوى ئې بريا ته ورسول او فتح ئې ورپه برخه
كړه او د دوى په كاميابۍ كي ئې ونډه درلوده!! د
مبارزې د دوران ډېر بد ،ناروا او حرام كارونه هم
ورته ښه ښكاره شي.
 -4له نهضت سره د خلكو پيوستون هم خپل مخكنى طبيعي
بهير له السه وركړي او د هغي فضاء او شرائطو تر اغېز
الندي راشي چي بريا رامنځ ته كړې ،مخكي به افراد
يوازي يوازي ،تدريجي ،له غور او دقت وروسته او له
نورو سره د نهضت له مقايسې او په ښه والي او غوره
والي ئې له پوهېدو وروسته له نهضت سره يوځاى كېدل،
له پوهي وروسته او مصممانه به راتلل ،راتگ به ئې يو
سنجول شوى انتخاب وو ،د قربانۍ له عزم او ارادې سره
به ئې د كاروان ملگرتيا كوله ،په دې به پوهېدل چي له
نهضت سره ئې پيوستون خطرونه لري ،له گواښونو سره ئې
مخامخ كوي ،د دې غوښتنه ترې كوي چي د شر او فساد له
مسلطو ځواكونو سره به تصادم او ټكر ته تيار وي ،د
راتلو په وخت كي به ئې د زندان توري خوني ،زنځيرونه،
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زندۍ ،زولنې ،هجرتونه ،پرهارونه ،شهادتونه ،گواښونه
او د كړاوونو خطرناك مناظر سترگو ته ودرېدل ،خو دا
ټول به ئې ومنل ،تعهد به ئې وكړ او د نورو مبارزينو
په څنگ كي به ودرېدو ،خو اوس او د بريا او فتحي له
تحقق وروسته او د خطرونو او گواښونو له پاى ته رسېدو
وروسته ،خلك ډله ډله راځي ،فوځ فوځ له كاروان سره يو
ځاى كېږي ،د دې لپاره نه چي په حقيقت پوه شوي او د
نوي دين حقانيت ورته ثابت شوى ،بلكي د امتيازاتو د
الس ته راوړو په طمع راځي ،داسي نه ده چي د راتلو په
وخت كي ئې له ځان سره پتېيلې وي چي د دين لپاره به
قرباني وركوي او كړاوونه به گالي ،بلكي په دې هيله
راځي چي نهضت به تل بريالى او برالسى وي او دى به ئې
په خوا كي خپلو موخو او غرضونو ته رسېږي!! څوك چي د
بري په وخت كي ډله ډله راغلي كه دښمن غالب شي نو ډله
ډله به له نهضت وځي او له دښمن سره به يوځاى كېږي.
كه د دغو خلكو روزني او تربيې ته جدي پاملرنه ونه
شي ؛ نهضت ته به سخت تاوان رسوي او له نه حل كېدونكو
ستونزو سره به ئې مخامخ كوي.
تاريخ په دې شهادت وركوي چي اكثر نهضتونه له بريا
وروسته له تباهۍ سره مخامخ شوي ،د مبارزې په جريان
كي بريالي او موفق وو ،د مبارزې ستونزي ئې گاللې ،په
ابتالءاتو كي صابر او ثابت قدم وو ،له گواښونو نه
وېرېدل او فشارونو ته نه تسليمېدل ،گواښونو ،محاصرو
او كړاوونو نه شو كولى چي له خپلي الري ئې منحرف او د
دښمن په وړاندي له خپلو اصولو او تگالرو تنازل او
انحراف ته اړ كړي ،خو د بريا او فتحي د خطرناكو
آفتونو په وړاندي په ثبات او مقاومت نه دي موفق شوي،
د بريا په آزمويني او ابتالء كي پاته راغلي او ماته
ئې خوړلې .لكه چي عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه
فرمايي :ابتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء
فلم نصبر :په كړاوونو وآزمويل شوو نو صبر مو وكړ او
په سوكالي وآزمويل شوو خو صبر مو ونشو كړى.
د دې مباركي سورې په مختصر ،موجز او جامع الفاظو
كي دغو ټولو آفتونو ته اشاره شوې او له دې د ځان
ساتلو الرښووني په كي راغلې.
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 -1هغه وخت چي راشي الهي بريا او فتح -2 .او خلك
وگورې چي ننوځي به د خداى په دين كي ډلي ډلي-6 .
نو لگيا شه د خپل رب په ثناء ،او ترې وغواړه
بخښنه ،بې شكه چي هغه دئ د توبې ښه قبلوونكى.
دا آيتونه څو اساسي مطالب افاده كوي:
 -1ډاډه اوسه چي الهي نصرت راروان دئ ،پر دښمن به
ستا بريا تحقق مومي ،خلك به ستاسو بريا او فتحي ته
په پام سره ډله ډله د هللا په دين كي ننوځي ،تر اوسه
عام ولس د نهضت له ليكو سره په پيوستون كي محتاط وو،
له دې وېري چي داسي نه نهضت له ماتي سره مخامخ شي،
دښمن پرې غالب شي ،زړه نا زړه او متردد ول او له
پايلي ئې وېره درلوده ،د دوى له منځه يوازي محدود
شمېر با همته ،زړه ورو او مصممو خلكو ايمان راوړ ،له
گواښونو ونه وېرېدل او له كاروان سره يوځاى شول ،خو
اوس او د برياوو له ليدو او د خطر له منتفي كېدو
وروسته به په پراخه پيمانه او فوځ فوځ له نهضت سره
يو ځاى كېږي او تعهد به كوي.
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 -2د فتحي او بري په رارسېدو سره د خپل رب ستاينه
وكړه ،دا د هللا تعالى پېرزوينه وگڼه ،د دې پېرزويني په
پاس بايد د ده په ستايني لگيا شې ،ستا په څېرې،
خبرو ،حركاتو او سكناتو كي بايد دا احساس څرگند وي
چي ته دا بريا د هللا تعالى پېرزوينه گڼې نه د خپل
درايت ،تدبر او هلو ځلو نتيجه ،ځان د ستايني او
توصيف وړ او مستحق نه شمېرې ،له نورو دا تقاضا نه
لرې چي تا وستايي او ستا ونډه د دې بريا په ترالسه
كولو كي اساسي او ستره وگڼي او په دې توگه ستا د
احسان مرهون او پوروړي وي!! او ستا پر لويي او عظمت
اعتراف وكړي!! بلكي بايد د الهي احسان مرهون وې او
يوازي هللا تعالى د ستايني وړ وشمېرې .دا الرښوونه
فاتحان له غرور ،تكبر ،ځان ښودني او تر نورو ځان لوړ
گڼلو ژغوري ،چي دا ټول د بري د مرحلې آفتونه دي ،دغه
آفتونه دي چي په استبداد او مطلق العناني منتج كېږي،
له زعيم او قائد يو مغرور واكمن جوړوي او له
متابعينو ئې متملق او چاپلوس غالمان .نه گورئ د داسي
فاتح زعماوو او مشرانو په ستاينو څومره مصارف كېږي؟!
پر مجسمو ،تصويرونو ،مرقدونو ئې ،پر هغو فيلمونو او
كتابونو چي د دوى د ستايني په غرض بازار ته راوځي او
منتشر كېږي ،هومره مصارف كېږي چي انسان په حيرت كي
اچوي!! او دا په داسي حال كي چي اصلي فاتحان (خلك)
نه يوازي د انقالب له ثمراتو بې برخي دي ،د هغي وني
مېوې ئې ال نه دي څكلې چي په خپلو وينو ئې خړوبه
كړې!! بلكي كړاوونه گالي ،تحقيرونه او اهانتونه
زغمي ،د واكمنانو په وړاندي سر ټيټولو ته اړ كېږي او
له خپلو قربانيو سره سره بيا هم د واكمنانو د اقتدار
د دوام لپاره مزيد قربانيو ته بلل كېږي .د واكمنانو
او د دوى ژوند سره مقايسه كېدى نه شي!!
 -6له بري وروسته په دې مكلف يې چي د مبارزې د وخت
ضعفونه ،كمزورۍ ،قصور ،كمى او اشتباهات راپه ياد
كړې ،او له هللا تعالى ئې بخښنه وغواړې او د هغو كسانو
په څېر نه شې چي د قدرت نېشه ئې مست كړي ،خداى هېر
كړي ،خپل سوابق د اشتباهاتو په شمول ملمع او ښايسته
كړي ،تل ئې د خلكو په مخ كي ږدي او له دوى د ستايني،
تحسين او تمجيد غوښتنه كوي او حتى كار ئې هغه ځاى ته
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ورسېږي چي خپل صريح او څرگند قصور او اشتباهات هم
توجيه كوي ،ترې دفاع كوي ،له خپلي خطاء صواب جوړوي.
او پام چي د هغو فاتحانو په څېر هم نه شې چي له بري
وروسته خپل ټول سوابق ،شعارونه ،ژمني ،له هللا تعالى او
له خپلو ملگرو او خپل ولس سره تعهدات هېر كړي ،سراسر
بدل شي ،په خپل مسير او تگالري كي تغيير راولي ،گمان
كوي چي كمال مقصود ته رسېدلى ،ټولي پوړي ئې پلي كړې،
وروستۍ لوړي پوړي ته رسېدلى ،له دې آخوا داسي پړاو
نه دئ پاته چي ځان ورورسوي ،نه د مزيد ځان جوړولو
كوم پړاو پاته دئ ،نه داسي كومه اشتباه لري چي تصحيح
ئې كړي او نه داسي گناه چي بخښنه ئې وغواړي!! آيا
پوهېږې چي د هللا تعالى رسول صلى هللا عليه وسلم ،دا تر
ټولو كامل او غوره انسان ،دا د هدايت ځالنده مشعل ،دا
تر ټولو ستر مصلح ،مجاهد او مبارز ،دا تر ټولو محتاط
او پرهېزگار عابد ،هغه شخصيت چي تاريخ ئې بل نظير نه
شي ليدلى ،همدا شخصيت د خپل ژوند په پاى كي او هغه
وخت چي له ده او د ده د دعوت د بريا په اړه د هللا
تعالى وعدې تر سره شوې ،هللا تعالى خپل نصرت او تأييد د
ده په حال شامل كړ ،ستره او تاريخي بريا ئې په برخه
شوه ،تر ټولو لوى امت ،تر ټولو ستر او پراخ ملك ،تر
ټولو پياوړى او ځواكمن فوځ ئې جوړ كړ ،داسي چي د هغه
وخت دوه ستري ستري امپراطورۍ د دې فوځ په الس فتح
شوې ،دا شخصيت په دغه وخت كي د هللا تعالى په ستايني او
مغفرت غوښتلو داسي مصروف وو چي ټولو به په حيرت سره
پوښتنه كوله :يا رسول هللا!! دا ولي په دغو ورځو كي تر
مخكي زيات ،په ناسته والړه ،تگ راتگ او په هر حالت كي
تا په تسبيح ،تحميد او استغفار كي مشغول گورو؟ مگر هللا
تعالى تا ته ټول مخكني او وروستني گناهونه نه دي
بخښلي؟ په ځواب كي به ئې فرمايل :مأمور شوى يم چي له
بريا وروسته هللا تعالى ته تسبيح او تحميد ووايم او
مغفرت وغواړم!
عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه روايت كوي چي د دغي سورې له
نزول وروسته رسول هللا ﹽ به تل دا تسبيحات زمزمه كول:
سبحانك اللهم و بحمدك ،اللهم اغفرلى ،سبحانك اللهم
ربنا و بحمدك ،اللهم اغفرلى ،انك انت التواب الغفور.
رواه احمد
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پاكي ده تا ته بارئ خدايه! او له ستاينو سره دي ،اې
ربه! ما ته ئې وبخښه ،پاكي ده تا ته بارئ خدايه،
زموږ ربه! او له ستاينو سره دي ،ما ته ئې وبخښه ،بې
شكه چي ته بخښونكى توبه قبلوونكى يې.
دا ولي له گناه معصوم پيغمبر دومره او داسي پرله
پسې مغفرت غواړي او تر هر وخت زيات د خپل ژوند په
پاى كي؟! د دې دليل دا دئ :انسان چي هر څومره خپل
ځان او خپل ضعف او قصور ته متوجه كېږي ،هللا تعالى ښه
پېژني او د ده د كمال د صفتونو په اړه ئې معرفت
ارتقاء مومي او هغه اوږد واټن ته متوجه كېږي چي د ده
او كمال مطلق ترمنځ پروت دئ ،د قصور او كموالي احساس
په كي وده كوي ،داسي انگېري چي په پښو كي ئې د دې
اوږدې فاصلې د پلي كولو توان نشته ،وزرونه ئې تر دې
ډېر كمزوري دي چي هغو لوړو لوړو څوكو ته ئې ورسوي،
هره شېبه چي پرې تېرېږي او څو گامه مخكي درومي گمان
كوي چي كولى ئې شو په دې موده كي تر دې زياته فاصله
ووهي او تر دې الزيات مخكي تللى وى ،ولي شا ته پاته
شوى؟ ولي نورهم لوړ نه دئ تللى؟ ولي ژر ونه رسېدو؟
دا ورته قصور او كمى معلومېږي ،غواړي په استغفار سره
ئې جبران كړي.
ً د مأموريت په پاى كي او د بريا
 -4بايد تل ،مخصوصا
او فتحي له تحقق وروسته ،له خپل بخښونكي رب بخښنه
وغواړې ،تر څو ستا كمى ،قصور ،اشتباهات او خطاگاني
دروبخښي ،هيڅكله دي دا په خيال كي ونه گرځي چي خپل
مأموريت دي سم ترسره كړى او خپل مسئوليتونه او وظائف
دي په مكمله توگه اداء كړي ،كه دي هرڅومره ستر ستر
او ارزښتمن خدمات ترسره كړي وي ،زياتي قربانۍ دي
وركړې وي ،د خپلو ايماني دندو په ترسره كولو كي دي
ډېري ستونزي او كړاوونه گاللي وي ،په اخالص او صداقت
سره او په مسلسل او ستړيا نه منونكې توگه دي د خپل
رب عبادت كړى وي ،هر گام دي په ډېر دقت پورته كړى وي
او تل دي دې ته پام وو چي لمن دي په گناه ونه لړل شي
او يو انچ ښي او كيڼ لوري ته منحرف نه شې ،له دې
ټولو سره سره بايد داسي احساس كړې چي شا ته پاته يې،
خپل مأموريت دي هغسي نه دئ ترسره كړى چي درسره وړ وو
او خپل مسئوليتونه دي په سمه توگه نه دي اداء كړي.
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كه رسول هللا ﹽ له هغه لوړ مقام سره په دې مكلف كېږي چي
بخښنه وغواړي نو ته څه كاره يې او د هغه په پرتله دي
څه كړي؟!!
توبه قبلوونكي رب تل د توبې دروازه پرانيستې
پرېښې ،هر څوك چي د ده لوري ته رجوع وكړي ،وبه گوري
چي هللا تعالى هم د ده لوري ته ورنږدې شوى ،ستا د هر
وار توجه په مقابل كي څو څو ځله تا ته توجه كوي ،ته
يو گام د ده لوري ته ورنږدې كېږې او هغه دوه گامه
درته رانږدې شوى ،ته په ورو ورو گامونو د ده خوا ته
وردرومي خو هغه په هروله او سريع گامونو ستا خوا ته
رانږدې كېږي.

332
اللهب
د قرآن پلوشې

بسم هللا الرحمن الرحيم

اللهب
د سورې معرفي
د دې سورې نوم اللهب (د اور لمبه) دئ 1 ،آيتونه
لري ،د څلورو لومړيو آيتونو فواصل ئې د تب ،كسب ،لهب
او حطب هموزنه صيغې دي او پنځم ئې د مسد په صيغې پاى
ته رسېدلى ،چي كه څه هم توري ئې له مخكنيو توپير لري
خو غږ ئې ورسره يو شانته دئ او د سورې د غږ لپاره
موزون او مناسب توقف دئ .دا هم مكي سوره ده ،د سورې
له متن معلومېږي چي د دې سورې د نزول په وخت كي د
قريشو سردارانو ،په ځانگړې توگه ابولهب او ښځي ئې د
شرارت او فتنو راوالړولو لپاره مال تړلې وه ،په زړونو
كي ئې د حقد او كينې اورونه بل وو ،د پيغمبر عليه
السالم په خالف ئې خلك راپارول ،ورځ په ورځ د دعوت د
لمني پراخېدا او د ولس پراخ پيوستون د دوى عداوت او
دښمني الزياتوله ،يوه به ئې د فتنو اورونه بلول او بل
به ئې لمن ورته وهله او په دې اور به ئې تېل شيندل،
يوه به د خلكو كركه او كينه راپاروله او بل به ئې
مسلمان شوي ځورول.
ابولهب د عبدالمطلب زوى او د رسول هللا ﹽ سكه تره،
چي د پيغمبر عليه السالم له بعثت مخكي د ده دوه گراني
لوڼي د ابولهب د دوو زامنو عتبه او عتيبه په نكاح
شوې وې ،له بعثت وروسته د شرير او ظالم ابولهب دښمني
له پيغمبرعليه السالم سره هغه ځاى ته ورسېده چي خپلو
زامنو ته ئې وويل :تر هغه ستاسو د مخ ليدنه پر ما
حرامه چي د محمد (عليه السالم) لوڼو ته مو طالق نه وي
وركړى .دواړو جاهلو انسانانو د خپل حسود او متعصب
پالر په وينا بې مروتي وكړه او د پيغمبر عليه السالم
لوڼو ته ئې طالق وركړ .د پيغمبر عليه السالم له قبيلې،
بني هاشم يوازي ابولهب هغه څوك وو چي د ده له
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دښمنانو سره يو ځاى شو او د خپلوۍ په حكم ئې هم د
دښمنانو په وړاندي د ده حمايت او مرسته ونكړه ،برعكس
د ده ترټولو بد او كينه كښ دښمن شو او نور ئې دښمنۍ
ته راپارول ،د قبيلې نورو خلكو كه پر پيغمبر عليه
السالم ايمان نه وو راوړى خو له دښمن سره د ده په خالف
يو ځاى كېدا ئې د مروت او مېړاني خالف او د قومي غيرت
او عصبيت مغاير كار گاڼو .خو ابولهب دغه قومي عنعنه
هم تر پښو الندي كړه ،مروت او مېړاني ته ئې شا كړه،
له دښمنانو سره ملگرى شو او د فتنو راوالړولو او د
ولس د كركي او غصې راپارولو لپاره ئې مال وتړله!!
عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه روايت كوي :كله چي رسول
هللا ﹽ په دې مأمور شو چي خپل دعوت څرگند كړي او ترټولو
د مخه خپل نږدې اقارب او خپلوان د كفر او شرك له
پايلو ووېروي ،نو سبا ئې د صفا غونډۍ ته وخوت ،پرې
ودرېدو او په جگ غږ ئې وويل :يا صباحاه!! د سحر پر
مهال دا چيغه په عربو كي د هغه چا چيغه گڼل كېده چي
د شپې په تياره كي ئې دښمن ليدلى چي پر قبيلې د بريد
لپاره راروان دئ ،قوم ته به ئې د كوم خطر خبردارى
وركاوو ،د دې غږ په اورېدو سره ټولو له يوه بله
پوښتنه كوله چي دا د چا غږ دئ ،وئې ويل :دا د محمد
(عليه السالم) غږ ،ټول د صفا غونډۍ په لمنه كي د ده
خوا ته راغونډ شول او د پيغمبر عليه السالم د وينا
اورېدو ته غوږ شول ،پيغمبرعليه السالم هره قبيله په
خپل خپل نامه ياده كړه او وئې فرمايل :اې هاشم زيو!
اې عبدالمطلب زيو! اې فهر زيو! اې د فالن ،فالن او فالن
زامنو … كه تاسو ته ووايم چي د دې غره ترشا دښمن
درته راغونډ شوى او پر تاسو د بريد اراده لري ،آيا
زما په خبري باور كوئ؟ وئې ويل :هو؛ ځكه له تا مو
هيڅكله درواغ نه دي اورېدلي! پيغمبر عليه السالم
وفرمايل :نو زه تاسو ته له نږدې راتلونكي عذاب
خبردارى دركوم .تر دې وړاندي چي پيغمبر عليه السالم
خپلي خبري پاى ته ورسوي ،ابولهب پورته شو او د خلكو
ً لك الهذا
له منځه ئې پرې نارې كړې او وئې ويل :تبا
جمعتنا؟! تباه شې ،آيا د دغي خبري لپاره دي راغونډ
كړو؟ په يوه روايت كي دا هم راځي چي يوې تيږي ته ئې
الس كړ تر څو خپله كركه او غصه ښه څرگنده كړي.
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ابن زيد رضي هللا عنه روايت كوي چي يوه ورځ ابولهب له
رسول هللا ﹽ وپوښتل :كه ستا دين قبول كړم څه امتياز به
ترالسه كوم؟ رسول هللا ﹽ ورته وفرمايل :همغه چي نور
مؤمنان ئې ترالسه كوي! ابولهب وويل :يعني له نورو به
هيڅ امتياز نه لرم؟! رسول هللا ﹽ وفرمايل :څه تر دې
ً لهذا
زيات غواړې؟! ابولهب غصه شو او وئې ويل :تبا
ً ان اكون وهؤالء سواء :خاوري د دې دين پر
الدين تبا
سر ،تباه دي شي ،چي ما او دا خلك برابر گڼي!! ابولهب
د پيغمبر عليه السالم په گاونډ كي اوسېدو ،تل به ئې
هغه اذيت كاوو ،د حج په موسم كي به چي كله پيغمبر
عليه السالم د كوم كاروان خوا ته ورغى او هغوى به ئې
د هللا دين ته رابلل نو ابولهب به تر شا پسي ورغى او د
كاروان خلكو ته به ئې وويل :د دې په خبرو باور مه
كوئ ،ده له پلرني دين بغاوت كړى ،دروغ وايي ،غواړي
تاسو بې الري كړي او له خپلو اصلي معبودانو الت او عزى
مو منع كړي.
كله چي قريشو د بني هاشم او بني مطلب قبيلو په ضد
د دې لپاره د مقاطعې او له دوى سره د پېر پلور او
راكړي وركړي نه كولو اعالن وكړ چي دوى د رسول هللا ﹽ له
حمايې الس وانخيست؛ او دواړه قبيلې ئې په شعب ابي
طالب كي په محاصرې كي ونيول ،ابولهب له خپلي قبيلې
او خپلوانو سره اړيكي وشلولې او د قريشو له كفارو
سره ملگرى شو او په دې محاصرې كي ئې د قوم په ضد د
دوى مرسته وكړه .دا محاصره د بعثت په اوم كال پيل
شوه او درې كاله ئې دوام وكړ او بني هاشم او بني
مطلب ئې له داسي سخت حالت ،لوږي او فقر سره مخامخ
كړل چي زغمل ئې ورته ډېر گران وو ،د دغي شديدي
محاصرې په دوران كي د ابولهب كار دا وو چي كله به
كومه قافله د خوراكي توكيو د پلورلو لپاره مكې ته
راغله ،نو ابو لهب به ورغى او ورته وبه ئې ويل :كه د
شعب ابي طالب له محاصره شوې وادي څوك د څه اخيستلو
لپاره درته راغى معامله ورسره مه كوئ ،د خپل جنس بيع
لوړه وښيئ ،څه چي مو خرڅ نه كړى شو ټول د بازار په
نرخ زه درنه اخلم.
د ابولهب شرارتونو ،عداوتونو او د پيغمبر عليه
السالم په ضد د ولس راپارولو ته په پام سره دا سوره د
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ده او د ده د مېرمني په اړه نازله شوې ،د دوى دواړو
د شنيع عملونو د غندني لپاره د يوې مستقلي سورې
نازلېدل ښيي چي دوى د پيغمبر عليه السالم په ضد
مخالفت او دښمنۍ كي تر ټولو زياته ونډه درلوده.

  





    




   
  




   
 -1مات شه دواړه السه د ابولهب او تباه دي شي-2.
نه دي د ده مال ترې دفاع وكړي او نې السته
راوړني -6.ژر به ننوځي د لمبو خاوند يوه اور كي.
 -4او هم ښځه ئې ،دا د خاشاك وړونكې -1 .په غاړه
كې مضبوطه رسۍ.
 -1دا ښېرا يا د ابولهب د هغي خبري ځواب دئ چي د
رسول هللا ﹽ د بلني په وړاندي ئې كړې وه او يا د فتنو
او شرارتونو په راوالړولو كي د ده اوږد الس ته په پام
سره د دې پايلي مستحق گڼل شوى .دا السونه چي د فتنو
اورونه بلوي او د حقپالو په ضد د جاهل او ناپوه قوم
عصبيتونه ،كركه او دښمني راپاروي د ماتېدو وړ دي ،دا
اور بلوونكي السونه دي مات وي ،د هغه ابولهب السونه دي
فلج شي چي د حق په ضد د عداوتونو او مخالفتونو په
راپارولو كي شپه ورځ مصروف دئ ،د ابولهب اصلي نوم
عبدالعزى دئ ،خو له دې كبله د ابولهب (د لمبو پالر)
په نامه ياد او مشهور شو چي د فتنو اورونه ئې بلول،
همداراز لكه ابوجهل چي د خپل جهل او جاهالنه عصبيت له
كبله په دې نامه ياد او مشهور شو .د مفتن او شرير
ابولهب ټولي هغه هڅي به هدر او شنډي شي او ده ته به
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تباهي او هالكت له ځان سره راوړي چي د حق په ضد ئې
رواني كړې.
 -2د ابولهب د مخالفت او عداوت اصلي وجه د ده مال،
دولت او وجاهت وو ،بډايان او مترفين تل او د زمانې
په هر پړاو كي د پيغمبرانو عليهم السالم له دعوت سره
مخالفت ته مال تړي ،مستكبرين تل د مصلحينو جنگ ته
راوځي ،دوى د پيغمبرانو عليهم السالم دعوت د خپل مال
او اقتدار لپاره جدي گواښ گڼي ،ابوجهل د پيغمبر عليه
السالم د امت فرعون وو او ابولهب ئې قارون ،يو ئې د
مكې واكمن وو او بل ئې شتمن ،د ابولهب معامله له
پيغمبرعليه السالم سره داسي وه لكه د آذر معامله له
ابراهيم عليه السالم سره.
كوم تركيب چي په دې آيت كي كارول شوى څو مطالب ترې
اخيستل كېدى شي:
الف :مال او السته راوړني به ئې څه ترې دفع كړي؟
ب :مال او السته راوړني به ئې د ده هيڅ درد دوا نه
كړي او هيڅ څه به ترې دفع نه كړى شي.
ج :مال او السته راوړني دي ده ته هيڅ گټه ونه رسوي
او هيڅ شر او ضرر دي ترې دفع نه كړي.
ً او ژر به په داسي اور كي ولوېږي چي لمبې به
 -6حتما
ترې پورته كېږي ،د هغه اور مناسبه او ورته سزا چي ده
په خپلو ناولو السونو بل كړى وو ،د ده د زړه د كينې،
حسادت او دښمنۍ اور ته ورته ،په هغه اور كي به په
خپله ستي شي چي دى ورته لمن وهي.
 -4او مېرمن ئې هم ،هغه ښځه چي د فتنو په راوالړولو
كي ئې د ده مرسته او ملگرتيا كوله ،په هغه اور به ئې
خاشاك اچول چي ابولهب بل كړى وو ،د ده په تنور كي به
ئې خس او خاشاك اچول تر څو ئې لمبې التېزي شي ،دا د
فتنې آله ،د ولس د احساساتو ،غصې او دښمنۍ په
راپارولو كي د ابولهب مالتړې ،دواړه به يوځاى او په
ورته اور كي لوېږي.
 -1دا مفتنه ښځه ،د شرارت وسيله ،د فتنو اور ته خس
راوړونكې او دا د فتنو په راوالړولو كي د خپل شرير
مېړه ملگرې به په داسي حال كي د دوزخ په اور كي
لوېږي چي په غاړي كي به ئې مضبوطه رسۍ راتاو وي ،دې
خپل ښځينه خصلت له السه وركړى وو ،هغه عاطفه او ترحم
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ئې ځپل شوي وو چي د ښځو گاڼه شمېرل كېږي ،دا د ښځو
ذاتي خصوصيت او د مورولۍ صفت په دې بې رحمي ښځي كي
ځپل شوى وو او په ځاى ئې داسي رسۍ ځان ته گاڼه كړې
او په خپلي غاړي كي گرځوي چي د فتنو اور ته خاشاك
پرې راوړي ،په دې فخر كوي ،نو خود به په داسي حالت
كي دوزخ ته ننوځي چي مضبوطه رسۍ به ئې په غاړي كي
راتاو وي.
دې ويلي وو :په الت او عزى قسم چي زه به د خپلي
غاړي ټوله گاڼه پلورم او پيسې به ئې د محمد (عليه
السالم) په مخالفت كي مصرفوم .د دغه قسم په ځواب كي
ويل شوي :د جهنم په لمبه ناك اور كي به په داسي حال
كي پرېوځي چي ټينگه رسۍ به ئې په غاړه كي وي.
ځيني وايي چي د ابو لهب ښځي به له صحراء اغزي
راوړل او په شپه كي به ئې د پيغمبر عليه السالم د كور
مخي ته شيندل او په دې سره به ئې د خپل زړه كينه
سړوله .خو كېدى شي دا د هغو خلكو تعبير وي چي د داسي
ً د هغو حقيقي معنى
الفاظو د مجازي معنى په ځاى حتما
رااخلي او خاص ذهن ئې دا نه شي منلى چي په ځينو
مواردو كي كېدى شي د الفاظو مجازي معنى مراد وي نه
اصلي .چي په قرآن كي د دې ډېر زيات مثالونه شته.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االخالص
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم االخالص :سوچه والى دئ ،چي نه
يوازي د سورې نوم دئ بلكي د محتوى لپاره ئې عنوان هم
دئ 4 -آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې د احد ،صمد،
يولد او احد هموزنه صيغې دي ،په مكه كي نازله شوې كه
څه هم ځيني ئې مدني گڼي ،د دې ترڅنگ چي ډېر روايات
ئې مكي گڼي د سورې متن ،د بحث موضوع ئې او د بيان
اسلوب ئې ښيي چي دا هم مكي سوره ده.
د دې موجزي ،ښايسته او لنډي سورې په څلورو لنډو
لنډو او جامع آيتونو كي د توحيد اساسي مباني او
بنسټيز اصول په داسي بڼي كي بيان شوي چي د توحيد ټول
پراخ او ژور ابعاد احتوى كوي .په توحيد كي اخالص او
له هر ډول شرك ئې منزه او سوچه ساتل توضيح كوي .كه
څوك وغواړي چي پر يوازيني معبود هللا تعالى ايمان تر
ټولو په لنډ او ښايسته كالم كي بيان كړي او د توحيد
ټول پراخ ابعاد ،په ډېره دقيقه توگه او په څو لنډو
جملو كي توضيح كړي نو بايد دغه سوره تالوت كړي .د
قرآن درېيمه برخه د توحيد په اړه بحثونو احتوى كړې
او ټول هغه مطالب چي د توحيد په اړه په قرآن كي
راغلي د دغي مباركي سورې په دغو موجز او لنډو آيتونو
كي ځاى شوي .څوك چي دا سوره تالوت كړي؛ داسي ده لكه
چي د قرآن درېيمه برخه ئې تالوت كړې وي .كه وغواړو چي
د توحيد مبحث تر څلورو عنوانونو الندي وڅېړو او د
قرآن ټول هغه آيتونه چي د توحيد په اړه بحث كوي تر
دغو څلورو عنوانونو الندي تنظيم كړو؛ نو بايد د دې
سورې دغه څلور آيتونه څلور عنوانونه كړو .او د توحيد
مربوط آيتونه ئې په شرح او تفصيل كي راوړو.
د دې سورې آيتونه او د الفاظو تركيب ئې انسان ته
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دا انتباه وركوي چي په حقيقت كي دا سوره د هللا تعالى
په اړه پوښتنو ته د ځواب په څېر نازله شوې ،په دې
اړه متعدد روايات لرو چي د مكې مشركينو او د مدينې
اهل كتابو له پيغمبرعليه السالم پوښتلي چي هغه خداى
څوك دئ چي موږ ورته رابولې؟ څه صفات لري؟ ته وايې چي
فرشتې له نور ،انسان له خټي او پېريان د اور له بې
دوده لمبې او آسمان له دوده … پيدا شوي ...،موږ ته
ووايه چي ستا خداى له څه پيدا شوى؟ رسول هللا ﹽ تر هغه
ځواب نه دئ وركړى چي دا سوره نازله شوه.
په دې سوره كي د هللا تعالى پنځه صفات ښودل شوي :هللا يو
دئ ،صمد دئ ،نه ئې زېږولي او نه زېږېدلى ،نه ئې كوم
سيال او كفو شته .يعنى هللا تعالى له ډېرو معبودانو يو
نه بلكي يوازينى معبود دئ ،د ده ترڅنگ بل معبود
نشته ،هيڅ شريك نه لري ،هيڅوك په الوهيت او ربوبيت
كي له ده سره مه شريكوئ ،هللا تعالى صمد ،بې نياز ،بشپړ
او كامل دئ ،په هيڅ څه كي بل ته اړ او محتاج نه دئ،
هره هغه انگېرنه او تصور چي هللا تعالى ته د نقص ،عيب،
احتياج ،ضعف او كمي نسبت وكړي ،يو ناسم او غلط
تصوردئ ،هللا تعالى كمال مطلق دئ ،له هره پلوه كامل دئ،
هللا تعالى خالق دئ ،له مخلوق سره ئې مه تشبيه كوئ،
مخلوق د خپلي بقاء لپاره زېږولو ته اړ دئ ،كه دا نه
وي نسل ئې له منځه ځي ،مخلوق له بله زېږي ،بل ئې
پيدا كوي ،په خپل پيدايښت كي پيدا كوونكي او خالق ته
اړ او محتاج وي ،د هللا تعالى په اړه به د هغو معيارونو
له مخي قضاوت نه كوئ چي د مخلوق په اړه صدق كوي،
زېږول او زېږېدل د مخلوق خصوصيت دئ ،مخلوق د خپلي
بقاء لپاره دې خصوصيت ته محتاج دئ ،نيازمن خداى؛ هللا
نه بلكي د هللا تعالى په اړه يو ناقص تصور دئ.
د خداى پالني يو خطرناك آفت دا دئ چي ځيني خپل ځان
او ځيني خپل مذهبي مشران ،خداى ته داسي منسوبوي چي
گواكي د ده د خاصي كورنۍ غړي وي ،د ځان او هللا تعالى
ترمنځ د خاصي او ځانگړې رابطې ادعاء كوي ،ځان تر
نورو انسانانو لوړ او خداى ته نږدې گڼي ،نه د خپل
عمل او عقيدې پر بنسټ؛ بلكي په قومي او نسبي لحاظ،
ځان د هللا تعالى نږدې دوستان او حتى خپلوان او د كورنۍ
غړي شمېري ،هللا يوازي د ځان او په خپلي كورنۍ پوري
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مربوط گڼي ،له خپلو مذهبي مشرانو د خداى ځاى ناستي
جوړ كړي ،حتى هغه خداى ترې جوړ كړي چي له آسمان
راكوز شوى ،يا يو له هغو خدايانو چي زمكي ته راغلى،
گمان كوي چي دى د خداى شريك دئ ،په ځينو خدايي چارو
كي د تصرف واك او صالحيت وركړى شوى ،كولى شي د هللا
تعالى په څېر زموږ حاجتونو او اړتياوو ته ځواب
ووايي ،زموږ دعاگاني اجابت كړي ،مشكالت مو رفع كړي،
بيمارۍ مو عالج كړي ،هغه زموږ او هللا تعالى ترمنځ واسطه
دئ ،زموږ په قوم كي د ده بعثت په دې معنى دئ چي هللا
تعالى له موږ سره خاصه رابطه لري .دا آفت باعث شي چي
تل د (ديندارانو) او (خداى پالونكو) په ليكو كي داسي
ټگماران راپيدا شي چي له دېن ځان ته دكان جوړ كړي،
دين د يوه داسي غولوونكي دام په توگه كاروي چي ساده
زړي او بې عقله خلك په كي ښكار كوي ،دين ئې حرفه شي،
ځان د خداى او خلكو ترمنځ واسطه گڼي ،د خداى په نامه
له خلكو شكرانې او نذرانې ترالسه كوي او په خپل جيب
كي ئې اچوي ،د خلكو له خولو او تڼاكو تغذيه كېږي ،خو
له دې سره سره ځان تر خلكو اوچت گڼي ،خلك بايد د
خداى لپاره د دوى په پښو كي ولوېږي او د دوى الس پښې
ښكل كړي!! د دې لپاره چي د دې خبيث بوټي جرړي وايستى
شي او دا د گنده اوبو ډنډ وچ شي ،دا بيمار ذهنيت ختم
شي او هغه حرفوي دينداران او ټگمار او غولوونكي
مذهبي مشران خلع سالح شي ،توطئې ئې شنډي او نور
ونتوانېدى شي چي ساده خلك دوكه كړي ،دا سوره خلكو ته
وايي :هللا تعالى د ټولو پيدا كوونكى او پالونكى دئ ،نه
ئې زوى شته او نه نسب ،ټول انسانان د هللا تعالى عيال
دي ،له هيچا سره ځانگړې او خاصه نسبي اړيكه نه لري.
كه تاسو د بايبل كتاب ولولئ ،وبه گورئ چي هلته خداى
د يهودانو د پالر په توگه معرفي شوى او يهودان د خداى
د خاصي كورنۍ غړي ،يهودي حق نه لري له يهودي پرته له
بل سره نكاح وكړي ،خداى په دې كار سخت غصه كېږي ،دا
ځكه چي نور انسانان د خداى د كورنۍ له غړو سره كفو
او سيال نه دي او نكاح ئې ورسره جائزه نه ده ،خداى
تل د يهودانو په منځ كي اوسي ،يهودانو ته خداى امر
كوي چي نور قومونه يوازي په هغه صورت كي د ژوند حق
لري چي د يهودانو غالمۍ ته سر ټيټ كړي ،په كومي سيمي
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چي يهودان بريد وكړي ،نو ټول به وژل كېږي ،مگر هغه
چي له يهودانو سره ئې مرسته كړې وي ،د يوه داسي ښار
نوم اخلي چي له يوې فاحشې او د دې له مور پالر پرته
نور ټول اوسېدونكي ئې له نيولو وروسته له تېغه تېر
شول او دا درې كسان له دې كبله وبخښل شول چي د
يهودانو دوو جاسوسانو ته ئې پناه وركړې وه!! او كه د
دوى ساالر دا كار نه وى كړى او ټول اسيران ئې له تېغه
نه وى تېر كړي نو د يهودانو خداى به سخت ناراضه كېدو
او دوى ته به ئې سخته سزا وركوله!! دا سوره د دغه
كافرانه ،غير انساني او غلط ذهنيت د ترديد لپاره
نازله شوې.
هللا تعالى يوازينى معبود او بې مثله بې سياله دئ ،د
دې عالم هيڅ څه نه په خپل ذات او نه هم په خپلو
صفاتو كي هللا تعالى ته ورته او شبيه دئ ،هر څوك چي د
هللا تعالى په اړه داسي تصور او انگېرنه ولري چي له كوم
مخلوق سره د هللا تعالى له تشبيه سره مترادف وي ،هللا
تعالى ئې نه دئ پېژندلى او د ده په اړه ئې تصور ناقص
دئ ،چا چي كوم مخلوق د هللا تعالى سيال وگرځاوو ،له هغو
صفاتو ئې كوم يو ورته منسوب كړ چي هللا تعالى ته مختص
دي ،هللا تعالى ئې نه دئ پېژندلى او له دې عاجز شوى چي
د هللا تعالى او مخلوق ترمنځ په ژور توپير پوه شي ،چا
چي كوم مخلوق عالم الغيب وگاڼو ،د دعا گانو منونكى
ئې وشمارو ،د عالم د چارو متصرف ئې وبالو ،په حقيقت
كي ئې هغه د هللا تعالى سيال او كفو نيولى په داسي حال
كي چي هللا تعالى سيال نه لري.

  










    
    
 -1ووايه :هغه دئ يوازينى هللا -2 .بشپړ بې نياز هللا.
 -6نه ئې زېږولي ،او نه دى دئ زېږېدلى -4 .او
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نشته دئ كوم سيال ورته.
 -1په دې آيت كي څو اساسي ټكيو ته توجه ولرئ:
الف :كه څه هم د دې آيت لومړنى مخاطب رسول هللا ﹽ
دئ ،ده ته ويل شوي چي د هللا تعالى په اړه پوښتنو ته په
ځواب كي دا خبره وكړه ،خو هر مسلمان د دې آيت مخاطب
دئ ،هر مسلمان بايد د هللا تعالى په اړه دغه باورونه
ولري او هللا تعالى په دې توگه معرفي كړي.
ب :دلته داسي نه دي ويل شوي چي هللا واحد (يو) دئ
بلكي ويل شوي احد (يوازينى) دئ ،يعني هغه خداى چي زه
پرې باور لرم او تاسو ورته رابولم ،له ډېرو معبودانو
يو معبود نه ،بلكي يوازينى مبعود دئ ،څوك چي هللا تعالى
يوازينى معبود مني نو هر بل معبود نفي كوي ،څوك چي د
هللا تعالى ترڅنگ د بل معبود لمانځنه كوي او مرسته ترې
غواړي په حقيقت كي ئې هللا تعالى د يوازيني معبود په
توگه نه دئ منلى ،څوك چي له هللا تعالى پرته بل ته طمع
لري ،د بل ور ټكوي ،بل د مرگ ژوند ،رزق روزي مالك
گڼي ،په حقيقت كي ئې دا كس د هللا تعالى شريك گرځولى او
په دې باور نه دئ چي هللا تعالى يوازينى معبود دئ.
ج :هللا تعالى په خپل ذات كي هم او په خپلو صفاتو كي
هم يوازينى دئ ،نه (ند) او سيال لري او نه شبيه او
مثيل ،نه كوم څه په خپل ذات كي هللا تعالى ته ورته شته
او نه په خپلو صفاتو او افعالو كي .چا چي هللا تعالى په
ذات او صفاتو كي له مخلوق سره تشبيه كړى ،هللا تعالى ئې
نه دئ پېژندلى او عقيده ئې ناقص او غلطه ده.
 -2د صمد لغوي معنى كامل ،ډك ،مضبوط او بې خلله ده
او پر هغه چا ئې اطالق كېږي چي نه يوازي بل ته اړ او
محتاج نه وي بلكي نور د خپلو اړتياوو د پوره كولو
لپاره ده ته رجوع كوي .دا لفظ په دې آيت كي دا مطالب
افاده كوي:
الف :هللا تعالى له هر عيب او نقص منزه دئ ،كمال مطلق
او بې نياز دئ ،ټول په خپل پيدايښت او بقاء كي ده ته
محتاج او نيازمن دي او د خپلو حاجتونو او اړتياوو د
رفع كولو لپاره مجبور دي ده ته رجوع وكړي.
ب :هره هغه عقيده او باور چي د هللا تعالى په كمال او
بشپړتيا له باور سره تصادم وكړي او كوم عيب او نقص
ورته منسوب كړي او هللا تعالى د كوم كار په ترسره كولو
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صمد

او

كي د بل مرستي ته اړ او محتاج وگڼي؛ د
يوازيني هللا په اړه بې بنسټه او واهي باور دئ.
 -6له دې مبارك آيت دوه مطالب اخيستى شو:
الف :هللا تعالى له مخلوق سره مه تشبيه كوئ ،مخلوق له
نشت شته شي ،د بقاء لپاره (زېږېدو) ته ضرورت لري ،په
خپل شته والي كي د هغه چا مرهون وي چي دئ ئې پيدا
كړى ،له خپل مخكني زېږېدلى او وروستنى زېږوي ،داسي
نه چي د هللا تعالى په اړه د هغي انگېرني له مخي قضاوت
وكړئ چي د مخلوق حالت تاسو ته القاء كړې ،مخلوق مو
تل داسي ليدلى چي زېږي او زېږوي ،دا اصل د مخلوق له
ځانگړي حالت منشأ اخلي او د مخلوق په اړه صدق كوي،
داسي نه چي دا انگېرنه د هللا تعالى په اړه وكاروئ.
ب :قرآن فرمايي چي ځينو حرفوي ديندارانو ځانونه د
خداى زامن گڼلي او ځينو نورو الروركو ديندارانو خپل
پيغمبر او مذهبي مشران د خداى زامن شمېرلي ،لكه چي
فرمايي:



   
    






     
التوبه61 :
   

او يهودانو وويل :عزير د خداى زوى دئ او مسيحيانو
وويل :مسيح د خداى زوى دئ ،دا هسي د دوى د خولو خبري
دي ،له هغو كافرانو سره خپله خبره ورته كوي چي (تر
دوى) مخكي ول ،هللا دي دوى هالك كړي ،څنگه دوكه كېږي؟!!
  
















   














المائده18 :
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يهودانو او نصاراوو وويل :موږ د هللا زامن او د ده
محبوبان يو ،ورته ووايه :نو ولي مو په خپلو گناهونو
تعذيبوي؟ داسي نده بلكي تاسو همغه عادي انسانان يئ
چي هللا پيدا كړي .چا ته چي وغواړي بخښنه كوي او څوك چي
وغواړي تعذيبوى ئې او د آسمانونو ،زمكي او څه چي په
دوى كي دي ،د ټولو واك له هللا سره دئ او بېرته ورتگ د
ده په لوري دئ.
بايد وگورو چي د يهودانو او نصاراوو د دې خبري
معنى څه او د دوى موخه څه ده؟ مگر يهودان او نصارا
هغه خلك نه وو چي خپل پيغمبران ئې تكذيب كړل؟ ځيني
ئې په زندانونو كي واچول ،ځيني ئې له يوه ښار بل ته
پرله پسې تبعيد كړل ،ځيني ئې ووژل ،ياران ئې ورته په
وحشيانه او بې رحمانه توگه تعذيب كړل ،زندۍ ئې كړل،
په دار ئې وځړول او په اور كي ئې واچول؟! عيسى عليه
السالم ئې سره له دې تكذيب كړ چي د ده ټولي ستري ستري
معجزې ئې په خپلو سترگو وليدې!! عفيفه او پاك لمنه
مور ئې په بد كارۍ متهمه كړه ،د عيسى عليه السالم د
وژلو لپاره متحد شول ،په زندان كي ئې واچاوو،
حواريون ئې ورته ووژل ،دا څه وشول چي كله دغه گران
او مظلوم پيغمبران له دوى بېل شوي ،يا په شهادت
رسېدلي او يا ئې په خپل مرگ رحلت كړى ،نو همدغو خلكو
د خدايي تر مقامه لوړ كړي؟! د خداى زامن او په خدايي
كي ئې د ده شريك گڼلي!! دا ولي له ډېرو دعوتگرانو او
زړه سواندو مصلحينو سره داسي معامله شوې ،په ژوند كي
له مخالفتونو سره مخامخ شوي ،خو له مرگ وروسته ځينو
د الوهيت تر مقام لوړ كړي او د دوى له قبرونو ئې
زيارتونه او عبادت ځايونه جوړ كړي؟!! هغه چي د دغو
نومياليو صالح شخصيتونو د ژوند په وخت كي ئې يا د
دوى مخالفت كړى او يا ئې د دوى له ملگرتيا ډډه كړې،
د دوى له رحلت وروسته ئې ځان د دوى او د دوى د مقام
وارث ښوولى ،د دوى دين ئې د ځان ميراث گڼلى ،له هغه
ئې ځان ته حرفه جوړه كړې ،له هغه ئې داسي دكان جوړ
كړى چي هم ئې وړيا د دوى نوم لوړ كړى او هم ئې د دوى
دسترخان ډك كړى .د دوى مثال د قبر هغه مجاور او
متولي ته ورته دئ چي د قبر خاوند ته رنگ رنگ
كرامتونه ثابتوي ،وايي :آبله شپه د نور وړانگي ترې
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پورته كېدې ،هر بيمار چي ورته راغلى روغ رمټ بېرته
گرځېدلى ،د ده په درشل كي دعاء نه ردېږي ،دلته
حاجتونه تر سره كېږي ،څوك چي د دې مرقد درشل ته
رارسېدلى تش الس نه دئ گرځېدلى او … دا ولي دومره
ستايني؟ ولي د كرامتونو د ثابتولو دا حيرانونكې هڅي؟
آيا دا خبري د خداى لپاره كوي؟ او له حق او حقيقت د
دفاع لپاره او د خپل مسئوليت اداء كولو په غرض؟!! يا
د دې لپاره چي د دې قبر تر څنگ تغذيه كېږي؟! او د دې
لپاره چي د دې قبر د كرامتونو اثبات د ده جيب ډكوي؟
د ټولو هغو كسانو پټ ماهيت همداسي دئ چي د دغو
شخصيتونو له تلو او مړيني وروسته ځان هغوى ته
منسوبوي او دا هڅه كوي چي د دوى نسبي ارتباط له خداى
سره ثابت كړي او د كرامتونو خاوند ئې وښيي!! قرآن
عظيم الشأن د دې لپاره چي د دغو ټگمارانو الر ئې د تل
لپاره بنده كړې وي فرمايي :هللا نه زېږوي او نه
زېږېدلى ،نه د كومي خاصي كورنۍ پالر د ئ او نه ئې
زوى ،له ټولو بندگانو سره ئې ارتباط يو شانته دئ ،د
ټولو رب او پالونكى دئ ،ټول انسانان د هغي لويي
كورنۍ عيال دي چي هللا تعالى ئې رب او پالونكى دئ.
 -4هللا تعالى هيڅ كفو او سيال نه لري ،هيڅوك د ده (ند)
او سيال مه منه ،هر چا چي ماسوى هللا ته داسي كوم صفت
منسوب كړ چي يوازي له هللا تعالى سره ښايي؛ هغه په
حقيقت كي دا كس د هللا تعالى ند او سيال گڼلى ،په داسي
حال كي چي هللا تعالى ند او سيال نه لري! چا چي كوم
داسي فعل كوم مخلوق ته منسوب كړ چي هللا تعالى ته مختص
دئ؛ دا مخلوق ئ ې د هللا تعالى شريك او سيال گرځولى ،په
داسي حال كي چي هللا تعالى شريك نه لري .قرآن د دې خبري
په كولو سره چي (هللا تعالى كفو او سيال نه لري) د شرك
جرړه ايستلې او كلك گوزار ئې د دغه بت په سر حواله
كړى .شرك له دغه غلط او بې بنسټه تصور او انگېرني
خړوبه كېږي چي څوك د ماسوى هللا په ستايني كي دومره غلو
وكړي چي د خدايۍ تر مقامه ئې لوړ كړي او داسي صفات
ورته منسوب كړي چي له هللا تعالى پرته له هيچا سره نه
ښايي او له ده پرته په هيچا كي نه موندل كېږي .په
ستايني كي غلو په شرك منتج كېږې ،لكه چي قرآن
فرمايي:
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العنكبوت21 :
او (ابراهيم عليه السالم) وويل :له دې پرته بل څه نه
ده چي تاسو له هللا پرته بتان (خپل معبودان) نيولي ،په
دنيوي ژوند كي په خپلو كي د محبت او مودت له كبله،
بيا به د قيامت په ورځ ستاسو ځيني له ځينو نورو منكر
كېږئ او يو به مو پر بل لعنت وايي ،ټاټوبى به مو اور
وي او هيڅ مالتړى به مو نه وي.
يعني په خپلو كي مينه مو په شرك منتج شوه ،د خپل
قوم د صالح او نېكو شخصيتونو په ستايني كي مو غلو
وكړه ،هغوى مو د هللا تعالى سيال او ند وگڼل ،لومړى مو
د دوى له قبر او مرقد ځان ته قبله او مطاف جوړ كړ،
بيا مو د دوى مجسمې جوړي او هغه مو ځان ته (اوثان)
وگرځول ،د دغو اوثانو په پښو كي اعتكاف مو هللا تعالى
ته د تقرب وسيله وگڼله او په پاى كي مو هغوى په
الوهيت او ربوبيت كي شريك او د خداى ند ومنل ،د عالم
د چارو اداره ،د بندگانو اړتياوو ته ځواب ،د دعاگانو
اجابت او د استغاثو اورېدل مو د هللا تعالى او اوثانو
ترمنځ ووېشل ،ورو ورو مو هغه خداى هېر كړ چي له
سترگو پټ دئ او د ده په ځاى مو هغه خداى كښېناوو چي
ستاسو د ذهن زېږنده او ستاسو د الس مصنوع او مولود
دئ ،حال دا چي قرآن فرمايي :هللا كفو او سيال نه لري.
چا چي وويل :په هللا او د ده په اولياوو مي سپارلى
يې ،هللا او د ده اولياء دي زموږ چاره وكړي ،دوى دي موږ
وساتي ،زموږ مشكالت دي حل كړي ،زموږ غمونه دي راكم
كړي ،د هللا او د ده د اولياوو د حمايت او رعايت په
سيوري كي دي وو او دې ته ورته الفاظ ،هغه په حقيقت
كي اولياء د هللا تعالى كفو او ند نيولي ،چا چي له هللا
تعالى پرته بل ته د استعانت الس اوږد كړ ،په حقيقت كي
ئې له هللا تعالى سره سيال نيولى.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الفلق
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الفلق (چاودېدا) دئ ،چي له لومړي
آيت اخيستل شوى 1 ،آيتونه لري ،د لومړيو دوو آيتونو
فواصل ئې د فلق او خلق هموزنه صيغې ،د درېيم ئې وقب
چي كه څه هم توري ئې له مخكنيو توپير لري خو غږ ئې
هغوى ته ورته دئ ،د څلورم او پنځم فواصل ئې د عقد او
حسد هموزنه صيغې دي .ځيني مفسرين ئې مكي گڼي او ځيني
ئې مدني ،خو د سورې متن نه يوازي په دې شهادت وركوي
چي دا مدني سوره ده بلكي ښيي چي د مدني دور په
وروستيو كلونو كي نازله شوې .د دې رأيي د اثبات
لپاره الندي مضبوط دالئل وړاندي كېږي:
الف :دا سوره د (حسد) بيمارۍ ته اشاره كوي ،دا
بيماري د قوت او ځواكمنۍ د مرحلې آفت دئ ،نه د ضعف
او ناتوانۍ د مرحلې ،دا آفت هغه وخت سررااوچت كړي او
ډېر پرې اخته شي چي نهضت برياوي ترالسه كړي ،د
امتيازاتو د وېش مرحله راورسېږي ،دا د هغه وخت آفت
نه دئ چي خلك له نهضت سره د ملگرتيا لپاره له
امتيازاتو الس اخلي او قربانۍ ته چمتو كېږي .په مكي
دور كي نه رسول هللا ﹽ او نه هم اسالمي نهضت په داسي
شرائطو كي وو چي د چا حسادت راوپاروي ،د مدينې په
دور كي او هغه وخت چي مسلمانانو ته ستري ستري برياوي
ورپه برخه شوې او د مكي دور په خالف چي د اسالم په جرم
به خلك له ځورونو او تعذيبونو سره مخامخېدل او له
مسلمانانو سره ارتباط به لوى جرم گڼل كېدو اوس اسالم
ته انتساب د فخر خبره گڼل كېده او د مسلمانانو په
څنگ كي خلكو د امتيازاتو او افتخاراتو د الس ته راوړو
امكان ترالسه كاوو ،داسي امتيازات او افتخارات چي د
ډېرو سياالنو حسادت به ئې راپاراوو ،د دښمن سترگي به
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پرې خړي كېدې او د دوى دښمني او كينه به ئې
تحريكوله .د نهضت په ليكو كي هم ځيني په دې بيمارۍ
اخته شول ،د يوه مخكي تگ به د حسودو سياالنو حسادت
راپاراوو ،څرگنده بېلگه ئې د منافقينو ساالر ابى ابن
سلول دئ چي حسادتونو ئې هغه مقام ته ورساوو چي د
اسالم او مسلمانانو تر ټولو خطرناك دښمن ئې ترې جوړ
كړ.
ب( :په عقدو كي د پو كوونكو) آفت هم په مدينه كي
راڅرگند شو ،نه په مكه كي.
ج :د بحث موضوع او څرنگوالى ئې د مكي سورتونو په
څېر نه دئ او د سورې په متن كي هيڅ داسي نښه نه گورو
چي وښيي په مكه كي نازله شوې.
دا سوره په پنځو موجزو آيتونو كي دا اساسي مطالب
بيانوي:
 -1يوازي هللا تعالى خپله ملجأ او پناه ځى ونيسئ او د
هر مخلوق له شره هغه ته پناه يوسئ ،د هغو په څېر مه
كېږئ چي د دې او هغه تر وزر الندي پناه لټوي او له
خطر سره د مخامخېدو په وخت كي د دې او هغه مرستي او
حمايې ته هيله من وي ،له هللا تعالى پرته د بل د مالتړ
او حمايې په سيوري كي د ډاډ او اطمئنان احساس كوي،
تاسو به يوازي د هللا تعالى ډاډمني ملجأ ته پناه وړئ،
هغه به ځان ته كافي گڼئ ،د هغه د حمايت تر سيوري
الندي به د ډاډ او اطمئنان احساس كوئ.
 -2هر انفالق او چاودنه چي د يوې نوې پېښي او حادثې
پيغام له ځان سره راوړي او د يوه نوي توكي د پيدا
كېدا سبب كېږي ،د رب العالمين په اراده ترسره كېږي،
كه يوه دانه چوي ،د زمكي زړه سپړي او د بوټي په څېر
سرراباسي ،كه د يوه زړي سينه چوي او نيالگى راټوكوي،
كه كومه هگۍ ماتېږي او بچوڼى ترې راوځي ،كه د مور
رحم پرانيستل كېږي او يو ماشوم دنيا ته راځي ،كه د
تياره شپې زړه د روڼ سباوون په توره څيري كېږي او كه
د شپې توري ورېځي د آسمان له شرقي كنارو راپورته
كېږي او پر موږ خپل تور وزر خوروي ،هر (فلق) او
چاودنه د عالمونو رب او د فلق رب ته راجع كېږي ،نو د
فلق رب ،دا د ټولو پېښو اصلي مرجع او دا د ټولو
مخلوقاتو رب ته له هر شره او له هر هغه څه چي د شر
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باعث كېږي پناه يوسئ.
 -6د هر مخلوق له شره هللا تعالى ته پناه يوسئ ،كه څه
هم هللا تعالى هر څه ښه پيدا كړي ،د هر څه په پيدايښت
كي حكمت او مصلحت مضمر دئ ،په دې سره ئې يو ضرورت
رفع كړى او يوه تشه ئې پرې ډكه كړې ،هيڅ څه په خپل
ذات كي مضر او تاواني نه دئ ،خو كه ته ئې سم ونه
پېژنې ،سم ئې ونه كاروې ،همغه كار ترې وانه خلې چي
ورته پيدا شوى ،په غلطه توگه ،د خپل فطرت د غوښتنو
خالف ئې استخدام كړې او له هغه سره دي چلن د هغو فطري
سننو او ضوابطو مطابق نه وي چي هللا تعالى وضع كړي ،نو
طبيعي ده چي تا ته به تاوان رسوي ،يو شر او ضرر به
پرې مرتب كېږي ،له داسي شر او ضرر هللا تعالى ته پناه
يوسه.
 -4د تيارې له شره چي خپل تور وزر خور كړي ،د ليدا
او پېژندا مانع شي ،سترگي له كاره ولوېږي ،عقل د
حقائقو او واقعتونو له پېژندا عاجز شي ،له داسي
تيارو هللا تعالى ته پناه يوسئ.
 -1د هللا تعالى لوري ته د بلني او دعوت په ترڅ كي او د
باطل خالف د مبارزې په دوران كي هغه وخت چي دعوتگران
او مبارزان برياوي ترالسه كړي ،دا برياوي كله ناكله
دوى ته مزيد ستونزي راوالړي كړي ،دا برياوي له يوې
خوا د ځينو خلكو كينه او حسادت راوپاروي او دښمني ته
ئې وهڅوي او له بلي خوا مترصد دښمن ته دا مجال په الس
وركړي چي عقده من كسان تحريك كړي ،د دوى په عقدو كي
پو كړي او ښه ئې وپړسوي او له دې الري په صف كي فتنې
راوالړي كړي ،د هغو پوكوونكو له شره هللا تعالى ته پناه
يوسئ چي عقدې پړسوي.
 -3ستاسو برياوي به د صف په ليكو كي هم او له صف بهر
هم د ډېرو حسادتونه راوپاروي ،د صف دننه حاسد تر
بهرني حاسد دښمن ډېر خطرناك وي ،د هر حسد كوونكي له
شره هللا تعالى ته پناه يوسئ.
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 -1ووايه :پناه وړم د ټولو چاودېدونكو رب ته-2 .
له شر د هغه څه چي ده پيدا كړل -6 .او له شره د
تيارې چي راخوره شي -4 .او له شر د پو كوونكو په
عقدو كي -1 .او له شره د حاسد چي حسد وكړي.
 -1په دې پراخ او بې انتهاء عالم كي چي د توكيو شمېر
ئې بې حسابه او د هغو پېښو شمېر ئې له حد او حصر
وتلى چي هره شېبه دلته رامنځ ته كېږي او له دغو پېښو
د انسان د متضرر كېدو احتمال ډېر زيات او قوي ،انسان
ځان له دې عاجز گڼي چي له دغو پېښو سره مقابله وكړي
او له خطرونو او ضررونو ئې ځان خوندي وساتي ،ناچار د
داسي ډاډمني منجأ او ملجأ په لټه كي لوېږي چي ده ته
پناه وركړي ،د حمايت وزر پرې وغوړوي او له خطرونو او
ضررونو ئې خوندي او په امان كي وساتي ،د انسان دغه
اړتيا ته په پام سره قرآن هغه ته الرښوونه كوي چي له
هللا تعالى پرته د بلي ملجأ او پناه ځي موندلو لټه او
هڅه مه كوه ،يوازي هغه ذات ته پناه يوسئ چي د ټولو
پېښو مهار ئې په الس كي دئ او د (فلق) رب دئ ،هر څه
چي چوي او د يوې پېښي منشأ گرځي ،د ده په اراده چوي،
هر څه چي په دې پراخ عالم كي گورئ ،هره چاودنه،
سپړېدنه ،د نوي توكي راڅرگندېدا ،د نوې پېښي رامنځته
كېدا ،د زاړه توكي له زړه د نوي توكي پيدايښت ،ټول
او ټول د ده له لوري دي ،نو له هر هغه څه چي وېره
ترې لرئ او له هري هغي پېښي چي تاسو وېروي ،رب ته ئې
پناه يوسئ.
 -2په دې آيت كي د (ماخلق) له الفاظو په واضح توگه
معلومېږي چي په مخكني آيت كي له (الفلق) مراد د ټولو
مخلوقاتو د پيدايښت حالت دئ ،هر مخلوق د بل مخلوق له
منځه د يوې چاودني په ترڅ كي راپيدا كېږي او بهر
راوځي ،دانه او ميندكه په خپل پوټكي كي وده وكړي،
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خپل غالف وچوي د ښايسته بوټي په بڼه كي بهر راووځي،
حيوانات او حشرات يا د خپلي مور له رحمه بهر راوځي
يا د خپلي هگۍ پوټكى مات كړي او راووځي ،طبيعي حوادث
هم يوه د بل له زړه راوځي ،شپه او ورځ ،يوه له بلي
راوځي ،هغه ذات چي د (فلق) رب دئ ،هر څه ئې راپيدا
كړي او په پيدايښت كي هيڅ شريك نه لري ،د دې وړ دئ
چي د هر مخلوق له شره پناه وروړو.
د (مخلوق شر) نسبي قضيه ده ،كه په كوم (مخلوق) كي څه
شر شته او د كوم شر باعث كېږي ،له انسان سره په
معامله كي د شر سبب شي ،كه نه نو هللا تعالى ټول
مخلوقات ښه او گټور پيدا كړي ،په پيدايښت او شته
والي كي ئې خير مضمر كړى ،د دې په پيدايښت سره ئې
يوه تشه ډكه كړې او يو ضرورت ئې مرفوع كړى ،هيڅ څه
ً شرير او مضر نه دئ ،كه ته ئې سم وپېژنې ،سم ئې
ذاتا
وكاروې ،همغه كار ترې واخلې چي ورته پيدا شوى ،په
غلطه توگه ،د خپل فطرت د غوښتنو خالف ئې استخدام نه
كړې او له هغه سره دي چلن د هغو فطري سننو او ضوابطو
مطابق وي چي هللا تعالى وضع كړي ،نو نه يوازي تاوان نه
رسوي ،بلكي تل به د خير او گټي پيغام درته لري ،ضرر
به هلته دررسوي چي ته ئې له سم پېژندو او سم كارولو
عاجز شې ،له داسي شر او ضرره د خوندي پاته كېدو
لپاره بايد هللا تعالى ته پناه يوسې.
 -6دلته د (غاسق) لفظ راغلى ،چي هم ئې په شپې اطالق
كېدى شي او هم پر هري بلي تيارې ،خو د دې لپاره چي
دلته دا صيغه د نكره په بڼه كي راغلې ،ښيي چي مراد
ترې هره پراخه او خوره تياره ده ،شپه د غاسق يوه
بېلگه ده.
د دې آيت دوه تفسيرونه زموږ مخي ته راځي:
الف :ځينو ويلي چي له دې مراد د شپې له شره پناه
غوښتل دي ،كله چي شپه خپل تور وزر وغوړوي ،نو د
شرارتونو او فتنو راوالړولو لپاره شرائط برابر شي،
غله او الري وهونكي فعال شي ،څيرونكي ځناوران او
چيچونكي ماران او لړمان ،له خپلو ځالو او سوړو
راووځي ،دښمن له تيارې په گټي اخيستو سره بريدونه
كوي او په كمين كي كښېني ،رسول هللا ﹽ فرمايي:
ُوا
ِل
ْس
تر
عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال ُ
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له جابر ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :كله چي لمر
پرېوځي خپل څاروي او ماشومان بهر مه لېږئ ،تر هغه چي
ً چي شيطان خپلي لښكري
د شپې تياره ختمه شي ،يقينا
منتشر كړي تر هغه چي د شپې تياره ختمه شي ،
يعني د شپې له لوري خپل ماشومان (په كور كي) راغونډ
كړئ او خپل څاروي وتړئ ،دا ځكه چي د شپې په تياره كي
شياطين خواره شي او په هر گام كي كمين نيسي.
ب :ځيني نور مفسرين (غاسق) عام نيسي او په هري
پراخي تيارې ئې اطالق كوي .او وايي چي په قرآن كي
ايمان له نور سره او كفر له ظلمت او تيارې سره تشبيه
شوى او په همدې نامه ياد شوي ،رسول هللا ﹽ هغه فتنه له
ظلمت او تيارې سره تشبيه كړې چي انسان ئې په تياره
كي د حق له پېژندو عاجز او سترگي ئې د ړندو په څېر
شي او فرمايي :كله چي فتنې د شپې د تيارو په څېر
درباندي راشي د ژغورني لپاره قرآن ته رجوع وكړئ.
ځيني فتنې د تيارو شپو په څېر وي چي سترگي ړندوي
او د حق او باطل تر منځ له فرق كولو انسان عاجز كوي
او پوه او باتجربه( ،حليم) انسان هم په كي (حيران)
شي او د نجات د الري له موندو عاجز شي.
په لږ دقت سره په دې پوهېدى شو چي دوهمه رأيه
دقيقه ده ،هم په دې دليل چي په كار ده د (غاسق) لفظ
د (ماخلق) او (الفلق) په څېر عام ونيسو او يوازي ئې
په شپې اطالق نه كړو او هم په دې دليل چي وروستي
آيتونه دا رأيه تأييدوي .د هر فكري نهضت لپاره يوه
خطرناكه مرحله هغه وي چي ولس له مغشوش حالت سره
مخامخ شي ،ښه او بد سره خلط شي او توپير ئې گران،
خلك د صالح او طالح ،مستحق او غيرمستحق ،گنهگار او
بې گناه له پېژندو عاجز شي ،باطل ته د حق جامه
ورواغوندى شي ،منافق د ايمان بيرغ اوچت كړي او د
اخالص مدعي شي او ولس د دوى په حقيقت له پوهېدو عاجز
شي ،فتنه پر معيارونو خپل تور وزر خور كړي ،داسي لكه
د احد د جگړي په وخت كي چي يوې خوا ته محمد عليه
السالم او مخلص او وفادار ملگري ئې او بلي خوا ته
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عبدهللا بن ابى ابن سلول ،دا توانېږي چي د مسلمانانو
درېيمه برخه وغولوي او له ځان سره ئې ملگري كړي او
رسول هللا ﹽ او ياران ئې په هغو خطرناكو شرائطو كي
يوازي پرېږدي .له دې سره سره دى ځان مسلمان گڼي او د
دغه منافقانه خطرناك اقدام لپاره توجيه لري او ډېر
ئې توجيه مني او ملگرتيا ئې كوي!!
( -4نفاثات) له نفث د پو كولو په معنى او د نفاثه
جمع ده ،چي يا د (عالمه) په څېر د زيات پو كوونكو
نارينه وو په معنى ده ،يا جمع مؤنث يعنى پو كوونكې
َد) د
ُق
ښځي او يا د پو كوونكو ډلو په معنى ده .او (ع
عقدې جمع او معنى ئې غوټه ده .دې معانيو ته په پام
سره د مفسرينو تر منځ درې رأيي زموږ مخي ته راځي:
الف :مراد ئې هغه جادوگري ښځي دي چي د جادو او
كوډو لپاره تار غوټه غوټه كړي او په هري غوټي كي پو
كړي ،د دې رأيي له مخي گواكي دا آيت هغي پېښي ته
اشاره كوي چي د لبيد بن عاصم په نامه د مدينې يوه
يهودي پر رسول هللا ﹽ جادو وكړ ،د دې جادو اثرات پرې
څرگند شول او يو ډول ناروغۍ ونيو ،تر هغه چي رسول هللا
ﹽ په خوب كي دوه فرشتې وليدې چي د دې پېښي په اړه
خبري كوي ،د جادوگر نوم اخلي ،هغه څاه په گوته كوي
چي د كوډو توكي په كي ښخ كړى شوي ،چي كله له خوبه
راويښ شو نو ځيني كسان ئې هغه ځاى ته ولېږل،
تعويذونه ئې راوايستل ،غوټي ئې پرانيستلي ،د كوډو
اغېز ختم شو او رسول هللا ﹽ روغ شو.
ب :د زمخشرى او ابو مسلم اصفهانى له نظره په
(النفاثات فى العقد) سره هغو ښځو ته اشاره شوې چي په
خپلو كرشمو ،عشوه او ناز نخرو سره نارينه داسي تر
اغېز الندي نيسي او په خپل دام كي ئې اچوي لكه چي
جادو پرې شوى وي.
ج :درېيمه رأيه دا ده چي له (النفاثات فى العقد)
هغه ډلي مراد دي چي عقده من افراد پاروي ،د دوى په
عقدو كي پو كوي ،د ناراضيانو په لټه كي وي تر څو ئې
تحريك كړي ،احساسات ئې راوپاروي ،عقدې ئې وروپړسوي،
په هغو غرضي وگړو پسي گرځي چي خپلو ناروا غرضونو ته
نه دي رسېدلي ،په زړه كي عقدې لري ،دوى په شا وټپوي
او د نهضت په ليكو كي د فتنو راوالړولو لپاره ترې

381پلوشې
د قرآن
الفلق

استفاده وكړي .د دې رأيي په تأييد كي څو مضبوط دالئل
وړاندي كېږي:
لومړى :له دې وروسته آيت كي د حاسد او حسد يادونه
شوې او دا ښيي چي له (نفاثات فى العقد) بايد حسد ته
ورته شى مراد وي ،ترڅو د آيتونو ترمنځ همغږي او
يووالى تأمين شي او له دوو پرله پسې آيتونو ډېر
متفاوت او له يوه بله ډېر لري مطالب وانه خلو.
دوهم :د الناس د سورې په څلورم آيت كي هم دې ته
ورته مطلب راغلى (من شر الوسواس الخناس) چي دا په
پنځم آيت كي داسي توضيح شوى :الذي يوسوس فى
صدورالناس :هغه چي د خلكو په سينو كي وسوسې اچوي) او
ً د (النفاثات فى العقد) معنى او شرح ده .دې
دا دقيقا
ته مو هم بايد پام وي چي دا دواړه سورتونه ډېر سره
ورته دي .د قرآن په ډېرو نورو آيتونو كي هم گورو چي
د (نفاثات فى العقد) او (الذى يوسوس فى صدورالناس)
مفهوم افاده كوي ،ټول هغي ډلي ته اشاره كوي چي د صف
د ننه د فتنو راوالړولو لپاره هڅي كوي ،كومه ډله چي د
الفلق په سوره كي د نفاثات فى العقد په نامه ياده
شوې د الناس په سوره كي الوسواس الخناس نوم وركړى
شوى او ټوله سوره د همدې ډلي معرفي ته مختص شوې .د
توبې په سوره كي په دې اړه داسي راغلي:
    
   
  
    



التوبة43 :
كه ستاسو په ليكو كي وتلي وى نو له تاوانه پرته به
ئې بل څه نه وو درزيات كړي ،خامخا به ئې د فتنو په
لټه كي په تاسو كي ځغلول كول او په تاسو كي د دوى
لپاره اورېدونكي شته ،هللا د ظالمانو په حال ښه پوه دئ.
دا آيت د دې ډلي او د دوى د فتنو راوالړولو د هڅو
او تحركاتو په اړه څو اساسي مطالب بيانوي :الف :د
دوى شته والى ستاسو قوت او ځواكمني نه زياتوي ،بلكي
د فساد او بدنظمۍ باعث كېږي .ب :د دوى هڅه دا وي چي
په تاسو كي فتنې راوالړي كړي ،د شرارت آسونه به هر
لوري ته ځغلوي .ج :په خپله د دښمن لپاره جاسوسي كوي
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او اطالعات راغونډوي .د :ستاسو په ليكو كي داسي كسان
شته چي د دوى د تبليغاتو تر اغېز الندي راځي ،ځيني د
سفاهت او سادگۍ له كبله ،ځيني د خپلو عقدو او
حسادتونو له كبله او ځيني له دې كبله چي په يوه او
بل څه ناراض دي ،دوى ئې تحريك كړي او د اختالفاتو د
راوالړولو په الر كي ترې كار واخلي .هـ :هللا تعالى چي د
دې ظالمي ډلي په اړه څه ويلي دي دا په الهي علم والړ
وضاحت دئ ،دا د هغه عليم خداى وينا ده چي هم دا خلك
ښه پېژني او هم ئې په كړنو ښه پوه دئ.
خو كه موږ وغواړو د لومړيو دوو تعبيرونو لپاره له
قرآن كوم مؤيد آيت وړاندي كړو ،نو داسي هيڅ آيت نه
شو موندلى.
درېيم :څوك چي (النفاثات فى العقد) د جادوگرو ښځو
په معنى اخلي او د جادو په اړه هغه روايت باندي
استناد كوي ،دا خبره په داسي حال كي كوي چي له يوې
خوا وايي :دا سوره په مكه كي نازله شوې ،خو جادو په
مدينه كي شوى!! نه پوهېږو دا دوه رأيي څنگه سره
تلفيق كوي او د جادو دا پېښه څنگه د دې سورې شأن
نزول گڼي؟!! له بلي خوا وايي چي جادو كوونكى يو
نارينه وو نه ښځه!! نو دا روايت څنگه د دې آيت په
تأييد كي گڼي؟!
څلورم :كه د آيتونو تسلسل ته پام وكړو نو له ورايه
برېښي چي دا (النفاثات فى العقد) له هغه وروسته خپل
فعاليت پيلوي چي تياره خوره شي او هغه وخت عقدې
پړسوي چي ځيني په ړندوونكې فتنې اخته شي ،كله چي
مغشوش شرائط راشي او ځينو خلكو ته د حق او باطل
ترمنځ تفكيك گران شي نو دغو پو كوونكو ته مناسب
شرائط برابر شي ،مټي رابر وهي او د عقده منو خلكو په
راپارولو بوخت شي .دغو ټولو دالئلو ته په پام سره د
(نفاثات فى العقد) اطالق نه په عشوه گرو ښځو صحيح دئ
او نه په هغو كوډگرو ښځو چي په تعويذ او د تار په
غوټو كي پو كوي.
دا بايد واضح كړو چي سحر شته ،انكار ترې داسي دئ
لكه د قرآن له يوه آيت انكار ،اغېز او تأثير ئې هم
ثابت دئ ،د قرآن له مخي ئې دومره اغېز ثابت دئ چي يو
شى په بدله او بېله بڼه كي وبرېښي ،پړى او رسۍ د مار

383پلوشې
د قرآن
الفلق

په بڼه كي او ساكن د متحرك په بڼه كي ،په قرآن كي دا
هم ويل شوي چي بني اسرائيلو به د ښځي او مېړه تر منځ
د بېلتون په غرض كوډي كولې ،خو دا نه دي ويل شوي چي
دوى به په دې توانېدل كه نه ،هلته ويل شوي چي د هللا
تعالى له اذن پرته ئې چا ته تاوان نه شو رسولى ،دلته
د الفلق په سوره كي په دې بحث نه دئ شوى چي په
پيغمبر عليه السالم جادو او كوډي شوې كه نه ،نه دا
ً دا
ً يا تلويحا
آيت او نه د قرآن كوم بل آيت صريحا
خبره كوي چي په پيغمبر عليه السالم جادو شوى او په ده
ئې اغېز كړى .دا موضوع بايد په خپل ځاى كي او د
مربوطه رواياتو په ترڅ كي وڅېړل شي ،دا ئې ځاى نه
دئ .دلته د (النفثت فى العقد :په غوټو كي پو كوونكې
يا پو كوونكي راغلي) چي صيغې ئې عامي دي ،خو دا همغه
مطلب افاده كوي چي د الناس د سورې دا آيت (الوسواس
الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس) ئې افاده كوي .څوك
چي النفثت فى العقد په بله معنى اخلي بايد ووايي چي
دا خبره او دا تعبير د قرآن د كوم آيت په استناد
كوي؟ قرآن خو داسي دئ چي هر مجمل آيت ئې د بل مفصل
آيت په ترڅ كي توضيح كېږي ،آيا دوى په ټول قرآن كي
بل داسي آيت موندلى شي چي د دوى تعبير تأييد كړي؟
حقيقت دا دئ چي د دې تعبير د تأييد لپاره د قرآن هيڅ
آيت نه شي وړاندي كولى!! په هيڅ ځاى كي نه دي ويل
شوي چي كوډي په غوټو كي كېږي ،كوډ گري ښځي د تارونو
په غوټو كي پو كوي!! ولي د دې آيت هغه تفسير نه مني
چي قرآن ئې په خپله وړاندي كوي؟ او هغه هم داسي چي
په ورپسې سوره كي ئې وضاحت كوي او په داسي آيت سره
چي په اړوند سوره كي ئې موقعيت همغه ځاى دئ چي د
نوموړي آيت موقعيت د الفلق په سوره كي دئ او په داسي
حال كي چي دا دواړه سورتونه له هره لحاظه سره ورته
او د بحث موضوع ئې يوه ده!! او دواړه د معوذتين په
نامه ياد شوي ،دلته په څلورم آيت كي ويل شوي چي دا
نفاث دئ او عقدې پړسوي او هلته ورپسې په همدې څلورم
آيت كي ويل شوي چي دا وسواس الخناس دئ او په سينو كي
وسوسې اچوي ،هلته هم له دوى د پناه غوښتلو توصيه شوې
او دلته هم .ډېره عجيبه ده چي څوك له دې ټولو حقائقو
سترگي پټي كړي او (النفثت فى العقد) له (الوسواس

388
الفلق
د قرآن پلوشې

الخناس الذى يوسوس فى صدورالناس) پرته په بله معنى
ونيسي!!
په پيغمبر عليه السالم د جادو روايت بايد د رواياتو
په ترڅ كي وڅېړل شي ،كه دا جادو شوى وي او اغېز ئې
هم كړى وي ،څوك د دې حق نه لري چي په دې پېښي په
استناد سره كوډي كول ځان ته جائز كړي ،كوډي كول حرام
دي ،د كوډو ماتولو په نامه خلك غولول او پيسې ترې
شكول حرام دي ،هغه كسان چي كوډي كوي ،د كوډو ماتولو
په نامه خلك غولوي ،پيسې ترې شكوي ،هر چا ته وايي په
تا جادو شوى ،راشه چي مات ئې كړم ،جادو حق دئ ،په
پيغمبر عليه السالم هم شوى وو!! چا چي په تا جادو كړى
د كوډو توكي ئې په پټ ځاى كي اېښي ،څوك ئې موندلى نه
شي ،زه ئې د پېريانو په واسطه راكاږم ،په چل ول سره
به په ټوټې كي داسي نغښتى كاغذ وروښيي چي ستني به په
كي ټومبل شوې وي ،څو تاره وېښتان او د ږمنځي څو
ښاخونه به په كي پراته وي ،دا ټگماران د دين دښمنان
دي ،د دين په نامه خلك شكوي ،د دوى يوازينى مقصد د
خلكو غولول وي ،دا خلك له دې رواياتو سره ځانگړې
عالقه لري ،كه څوك وايي چي كوډي كول حرام دي ،د كوډو
ماتولو په نامه خلك غولول او پيسې ترې اخيستل ناروا
دي ،دا خبري په دوى ډېري بدي لگېږي ،د هغه په ضد
تبليغات كوي چي دا له حديثه منكر دئ.
په دې اړه چي معوذتين په مكه كي نازل شوي كه مدينه
كي روايات متعدد او په خپلو كي متعارض دي :ځيني وايي
چي دا دواړه سورتونه په مكه كي نازل شوي او ځيني
وايي په مدينه كي ،هغه چي وايي په مدينه كي نازل شوي
ځيني ئې له جادو سره مربوط گڼي او ځيني ئې مستقل،
كوم چي ئې په جادو پوري تړي هم ئې په اسنادو كي
توپيرونه شته او هم په الفاظو كي ،له دې ټولو
رواياتو يوازي يو ئې غوره كولى شو ،نه دوه او نه
ټول ،ابن كثير په بخاري او مسند احمد كي راغلي هغه
روايات تأييدوي چي په پيغمبر عليه السالم د جادو ذكر
په كي راغلى خو د هغه روايت په اړه چي ثعلبي په خپل
تفسير كي رانقل كړى؛ داسي ليكي :هكذا أورده بال إسناد
وفيه غرابة وفى بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما
تقدم وهللا أعلم :داسي ئې له كوم اسناد پرته ذكر كړي چي
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غرابت او ضعف په كي دئ ،او په ځينو كي ئې شديد نكارت
شته او ځيني ئې شواهد لري لكه څنگه چي مخكي وويل شول
او هللا تعالى تر ټولو ښه پوهېږي.
د دې په مقابل كي د عقبة بن عامر روايت دئ چي كه څه
هم دا دواړه سورتونه مدني گڼي خو له جادو سره ئې
مربوط نه بولي:
عن عقبة بن عامر الجهنى قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
َ -أو ال يرى-
َ آيات أنزلن الليلة لم ير
وسلم« :ألم تر
مثلهن ،المعوذتين» .مسند امام احمد
له عقبة بن عامر روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وفرمايل :آيا خبر نه يې چي نن شپه داسي آيتونه نازل
شوي چي د هغوى په څېر نه دي ليدل شوي يا وبه نه ليدى
شي؛ المعوذتين.
د دې دواړو روايتونو په مقابل كي نور روايات دا
دواړه سورتونه مكي گڼي ،اكثر مفسرين هغو رواياتو ته
اعتبار وركوي چي د دې دواړو سورتونو په مكي والي
تأكيد كوي .د ټولو مروجو مصاحفو د سورتونو په فهرست
كي دا دواړه سورتونه مكي ښودل شوي.
ځينو د دې تعارض رفع كولو لپاره ويلي چي دا
سورتونه دوه ځله نازل شوي ،يو ځل مكه كي او بل ځل
مدينه كي ،خو د دې خبري ثابتول ډېر گران كار دئ ،دا
ځكه چي د عقبة بن عامر رضي هللا عنه له روايت دوه خبري
معلومېږي لومړۍ دا چي دا سورې په مدينه كي نازلي
شوې ،ځكه عقبة بن عامر رضي هللا عنه په مدينه كي مسلمان
شوى او دوهمه دا چي دا ئې لومړى نزول دئ.
خو د سورې متن نه يوازي په دې شهادت وركوي چي دا
مدني سوره ده بلكي ښيي چي د مدني دور په وروستيو
كلونو كي نازله شوې.
دا هم بايد واضح كړو چي دا دواړه سورتونه د قرآن
جزء دي او هغه روايت صحيح نه دئ چي عبدهللا بن مسعود ته
منسوب دئ او وايي چي دا صرف دعاگاني دي او د قرآن
سورتونه نه دي.
 -1حاسد هغه چا ته ويل كېږي چي له بل سره د نعمت په
ليدو داسي تحريك شي چي غواړي دا نعمت ئې زوال ومومي،
تر هغه چي حسد ئې په زړه كي ساتلى ،بهر ئې نه دئ
راايستلى او د حسد په حكم ئې كوم عمل نه دئ كړى،
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يوازي زړه ئې ځوروي او اعصاب ئې ناآرامه كوي ،نو په
ده پوري مربوطه يوه بيماري ده ،خوند به ئې په خپله
څكي ،خو كله چي ئې دا حسد كوم ناروا عمل ته هڅوي او
د نعمت له خاوند سره ئې دښمنۍ ته اړ باسي او په
خصمانه عمل الس پوري كوي ،په ډېري خطرناكي بيمارۍ
واوړي چي د ډېرو فتنو راوالړولو باعث شي.
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َف
ابوا ،أ
ُوا حَت
ِن
ْم
تؤ
ِن
ْم
تؤ
َ حَت
َّة
لجَن
ُْ
اْ
َّى َ
ُوا ،وال ُ
َّى ُ
تحَ ُّ
ُكُمْ
َكُمْ».
بيْن
َف
لكمْ :أ
َل
ُ ذ
يثَبِّت
ِكَ َ
ْشُوا السَّالَمَ َ
ِما ُ
بَ
له زبير بن عوام روايت دئ چي رسول هللا ﹽ فرمايلي :د
مخكنيو امتونو بيماري تاسو ته مخه كړه :حسد او كينه
چي پرې كوونكې ده ،نه وايم چي وېښتان پرې كوي ،بلكي
د دين جرړي پرې كوي او په هغه ذات قسم چي زما ژوند
ئې په واك كي دئ تر هغه به جنت ته داخل نه شئ چي
ايمان راوړئ او ايمان به مو ايمان نه وي چي يو له بل
سره محبت ونكړئ ،نو آيا هغه څه درونه ښيم چي دا محبت
په تاسو كي تلپاته كوي :سالم اچول په خپلو كي زيات
كړئ.
همدا راز راځي:
ُل
ْك
يأ
َِّهللا صلى هللا عليه وسلم َقال
َسُول
َّ ر
َن
نسٍ أ
ْ أ
َن
ع
َ« :اْ
ََ
َ
ُ
لحَسَُ
د َ
َ.»....
لحَطَب
َّار
ُ الن
ُل
ْك
تأ
َاتِ ،ك
لحَسَن
ُ اْ
اْ
ما َ
ََ
له انس رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وفرمايل :لكه څنگه چي د اور لمبې لرگي سوزوي
حسد ښېگڼي سوزوي....
قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي منافقين په دې بيمارۍ
اخته گڼي او زړونه ئې د حسادت او حقد په مرض مبتال
بولي .لكه چي په (محمد )61 -22 :كي فرمايي:
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آيا هغه چي په زړونو كي ئې بيماري ده دا گمان ئې كړى
چي هللا به ئې كينې او حسادتونه رابرسېره نه كړي؟ او كه
مو غوښتي وى نو داسي به مو درښودلي وو چي له څېرو به
دي پېژندل او د خبرو له څرنگوالي خو ئې خامخا پېژنې
او هللا خو ستاسو په كړنو علم لري.
هللا تعالى د دغه علم له مخي د هري ډلي د اعمالو
څرنگوالى په قرآن كي بيان كړى ،يعني منافقين هم د
وينا او خبرو له سبك او لحن پېژندى شې او هم ئې د
قرآن د هغو څرگندونو په رڼا كي چي د هري ډلي د كړنو
په اړه ئې كړې دي.
لكه څنگه چي نفاق په مدينه كي راڅرگند شو او په دې
اړه بحثونه يوازي په مدني سورتونو كي موندلى شو ،حسد
هم د مدني دور له قضاياوو ځني دئ او ذكر او بحث ئې
يوازي په مدني سورتونو كي راغلى.
يوه له هغو خطرناكو بيماريو چي كورنۍ ،ټولني او
يوه نهضت ته سخته صدمه رسوي دغه د حسد بيماري ده ،په
دې بيمارۍ غرضي او مرضي وگړي اخته كېږي ،هغه كم ظرفه
خلك پرې مبتال كېږي چي د نورو د فضيلت او وړتياوو
ليدل نه شي زغملى ،د نورو وړتياوي د دوى په بيمارو
زړونو كي كينه او حسادت راپاروي .څوك چي د مبارزې
سابقه لري او څه موده ئې د نورو دعوتگرانو او
مبارزانو په څنگ كي تېره كړې وي او د يوه جماعت او
حزب د غړي په توگه ئې كار كړى وي ،ښه پوهېږي چي د
حسد بيماري څومره ستر ستر مصيبتونه راوالړوي ،د څومره
لويو لويو فتنو باعث كېږي او نهضت ته څومره غټ غټ
تاوانونه رسوي.
ښه به وي چي دلته پر رسول هللا ﹽ د سحر اړوند روايات
وڅېړو:

پر رسول هللا ﹽ باندي د سحر حقيقت
دا هم د مسلمانانو تر منځ يوه اختالفي مسئله ده چي
آيا پر رسول هللا ﹽ باندي سحر او كوډي شوې وې كه نه؟
آيا دې كوډو پر هغه اغېز كړى وو كه نه؟ اغېز ئې
څومره وو؟ آيا صحيح ده چي كوډگر كولى شي يو څوك په
كوډو سره بيمار كړي يا بل ته تاوان ورسوي؟ پر رسول
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هللا ﹽ باندي كله او چېري دا كوډي شوې وې؟ آيا يو كوډگر
كولى شي چي په خپلو كوډو سره د رسول هللا ﹽ په څېر
شخصيت ته تاوان ورسوي ،بيمار ئې كړي او حافظه ئې
مختل كړي؟ كه دښمن ته دا كار ممكن وو نو ولي ئې په
وار وار دا كار نه دئ كړى؟
ا
اشارت
نه
او
ا
صراحت
نه
كي
په دې اړه په ټول قرآن
ً
ً
داسي څه مومو چي پر رسول هللا ﹽ يا بل پيغمبر يا بل
انسان كوډي شوې او د كوډو د اغېز له كبله بيمار شوى،
خو د رواياتو په ټولو كتابونو كي يوازي يو روايت
داسي مومو چي وايي پر رسول هللا ﹽ باندي په مدينه كي د
يوه يهودي له لوري كوډي شوې وې ،دومره اغېز ئې پرې
كړى وو چي دروندوالى او كسالت به ئې احساساوو او كله
ً به
كله به ئې گمان كولو چي فالن كار مي كړى خو حقيقتا
ئې هغه كار نه وو كړى!! روايت دا دئ:
دَ
دَ
دَ
ل
ٌ ق
ِشَام
َا ه
ثن
َى ح
ْي
يح
ثن
َّى ح
َن
مث
ُ ْ
بن
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َاَ
ة أَّ
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َن
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َِلي
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ِ أَّ
ََل ْ َ
ُْ
نُ
دا روايت چي په بخاري كي شپږ ځلي نور په دغو شمېرو
راغلى ،3621 ،3136 ،1333 ،1331 ،1336 ،6238 :د سند
له مخي داسي دئ چي په صحابه وو او تابعينو كي يوازي
يو يو راوي لري؛ عروه ﹽ او عائشه ﹽ ،دوى ته چي كومو
راويانو دا روايت منسوب كړى د هغوى په رواياتو كي دا
َّى
جدي توپيرونه تر سترگو كېږي :په يوه كي راغلي :حَت
ُ او په بل كي
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ِ
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ن
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ََّ ِ
َِ ْ َ ْ َََ
ََّْ ََ َََُ
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َ َ
َ َ
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َا و
َع
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ِن
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شوي كومه ورځ يا كومه شپه!!) و
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َْ
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د
و
هللا
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َ
ا
ع
د
ِى
د
ن
ع
و
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و
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َات
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َان
َا ك
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ٍ َْ َ ْ
َ َ
ََ
ََ َ ُ
ُم
ُ ث
به
َا ر
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َات
ِى ذ
َ ل
َال
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َائ
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ِيه
ُ ف
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َلْ
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ِشَة
َائ
يا ع
َر
َشَع
ِ په بل كي أ
ِيه
ُ ف
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لكه چي گورئ په دې رواياتو كي ژور توپيرونه تر
سترگو كېږي ،ځيني ئې وايي چي رسول هللا ﹽ دا د كوډو
توكي په خپل الس راوايستل ،ځيني وايي نورو ته ئې امر
وكړ چي راوئې باسي ،او دفن ئې كړي ،ځيني وايي همداسي
ئې پرېښودل او وئې ويل چي هللا تعالى ما ته له دې پرته
شفا راكړه ،ځيني ئې وايي چي عائشې ﹽ ورته وويل آيا
زه ئې راونه باسم ،همدا راز گورئ چي په دې راوياتو
كي د شك موارد هم تر سترگو كېږي ،راوي يو ځاى وايي:
كومه ورځ يا كومه شپه چي رسول هللا ﹽ زما خوا ته وو ،په
روايت كي د شك وينا د روايت اعتبار كموي ،د ځينو له
الفاظو داسي معلومېږي چي هغه څا ،د هغه اوبه او پر
سر ئې د كجوري ونه په خوب كي ليدلي وو ،حال دا چي
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نور ئې وايي چي رسول هللا ﹽ په خوب كي يوازي دوه سړي
ليدلي وو ،همدا راز دلته ويل شوي چي د دې څاه پر سر
د والړي وني څانگي داسي وې لكه د شيطانانو سرونه!! دا
وينا له حقيقت سره اړخ نه لگوي ،د هغه څاه د كجوري
ً د مدينې د نورو ونو په څېر وه ،كه نه
ونه به يقينا
نو په ډېرو رواياتو كي به دا راغلې وه چي كه څوك
غواړي د شيطان د سر څرنگوالى ورته معلوم شي نو د
َ د كوهي پر سر د والړي وني څانگي دي وگوري!!
َان
ْو
َر
ذ
دلته څو پوښتني راوالړېږي:
ً پر رسول هللا ﹽ كوډي شوې وي نو دا خو ډېره
 كه واقعا
لويه حادثه وه ،ولي په ټولو صحابه وو كي يوازي يوه
كس دا خبره كړې ده ،دا خبره خو بايد گڼ شمېر صحابه
وو روايت كړې وى!! لږ تر لږه د رسول هللا ﹽ نورو
بيبيانو به هم دا خبره كړې وه ،له صحابه وو څخه بايد
ډېرو تابعينو ته هم رسېدلې وى ،ولي په تابعينو كي هم
له هشام او د ده له پالر پرته بل راوي نه لري؟!!
 قرآن خو وايي چي سحر د اشياءو ماهيت نشي بدلولى،
هسي د خلكو د غولولو يوه ننداره وي چي يو شى په بلي
بڼي كي گوري ،آرام پراته شيان د خوځېدونكو په څېر
ورته برېښي!! په ټول قرآن كي داسي آيت نه مومو چي د
سحر داسي اغېز ترې ثابت شي چي يو انسان بيمار كړي ،د
هاروت او ماروت په قصې كي د سحر داسي اغېز په بشپړه
توگه ردوي او وايي :دوى په كوډو سره چا ته ضرر نشو
رسولى ،ضرر يوازي د هللا تعالى په إذن سره انسان ته
رسېدى شي نه د جادوگر په كوډو سره.
 كه د موسى عليه السالم عصا د فرعون د ډېرو ماهرو
كوډگرو ټول سحر شنډولى شو او دوى ټولو په گډه موسى
عليه السالم ته هيڅ ضرر نشو رسولى نو يو يهودي كوډگر
به څنگه توانېږي چي رسول هللا ﹽ ته ضرر ورسوي؟!! رسول
هللا ﹽ خو موږ ته داسي دعاگاني راښودلې چي په ويلو سره
ئې هم د شيطان له شره خوندي پاته كېږو او هم د
كوډگرو او د هر مضر شي له شره ،او څرگنده ده چي رسول
ً دا دعاگاني ويلې نو له دې سره سره څنگه
هللا ﹽ به حتما
ومنو چي دغو كوډو پر هغه اغېز كړى وو؟!!
 يهودو او مشركينو ولي يوازي دا يو ځل پر ده باندي
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كوډي وكړې؟!! ولي ئې تر دې وړاندي او ورسته دا كار
نه دئ كړى؟!!
 دا خو د رسول هللا ﹽ عصمت او د قرآن دا آيت تر
پوښتني الندي راولي چي رسول هللا ﹽ ته فرمايي( :وهللا يعصمك
من الناس) او ډېرو ته دا شك راپيدا كوي چي ښايي پر
رسول هللا ﹽ به ډېر ځلي نور هم كوډي شوې وي او د كوډو
تر اغېز الندي به ئې داسي خبري كړې وي چي د ده اصلي
خبري نه دي!! آيا په داسي مهمي اعتقادي مسئلې كي
داسي غريب روايت منلى شو چي په صحابه وو او تابعينو
كي يو يو راوي لري ،په ټول قرآن كي نه يوازي كوم
شاهد ورته نه مومو بلكي له قرآن سره په څرگنده توگه
تعارض لري ،په متن كي ئې هم كافي ستونزي شته ،ځيني
ئې يو څه وايي او ځيني بل څه؟!!
څوك چي وايي سحر حق دئ ،معنى ئې دا ده چي په قرآن
كي د سحر او ساحرانو (جادو او جادوگرانو) يادونه
شوې ،د فرعون كوډگرو د موسى عليه السالم مقابله كړې،
خپل پړي او عصاگاني ئې اچولي ول او خلكو ته داسي
برېښېدلي وو چي خوځېږي ،همدا او بس ،نه دا چي جادو
كول يا سم او جائز كار دئ او يا په جادو سره څوك
كولى شي بل ته گټه يا ضرر ورسوي ،قرآن دا دواړه خبري
ردوي ،وايي :نه جادو جادوگر ته گټه رسولى شي او نه
جادوگر په خپل جادو سره بل ته تاوان رسولى شي،
جادوگر به هيڅكله او په هيڅ ځاى كي بريالى نشي ،قرآن
په دې اړه فرمايي:




     
    
    
    
    
 

نو موسى
وېرېږه،
وغورځوه
چي دوى

طه32-33 :
په خپل زړه كي وېره احساس كړه ،ومو ويل :مه
ً چي همدا ته برالسى يې ،او هغه شى
يقينا
چي ستا په الس كي دئ ،چي هغه څه ښوى تېر كړي
ً هغه څه چي دوى جوړ كړي د
جوړ كړي ،يقينا
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كوډگر مكر دئ ،او جادوگر چي هر چېري ورشي بريا نشي
موندلى.
له دې مباركو آيتونو څو خبري معلومېږي:
 د كوډگرو له لوري ښودل شوې ننداره دومره هيبتناكه
وه چي موسى عليه السالم په خپل زړه كي وېره احساس
كړه ،دلته دا نه دي ويل شوي چي آيا پر ځان وېرېدلى،
كه له دې چي په مسابقې كي به برالسى نشي او كه په دې
چي خلك به دوكه شي او د جادوگرانو تر اغېز الندي به
راشي؟! خو له وروستۍ فقرې معلومېږي چي وېره ئې په
مسابقې كي د خپلي بريا په اړه وه ،ځكه هللا تعالى
ً چي همدا ته برالسى
فرمايي :ومو ويل :مه وېرېږه ،يقينا
يې.
 د هللا تعالى له لوري موسى عليه السالم ته ويل شوي چي
د خپل الس عصا وغورځوي ،چي دا به ټول هغه پړي او
عصاگاني ښوى تېري كړي چي دوى د خوځنده مارانو په څېر
ښودلي.
 دلته ويل شوي چي جادو هسي يوه دوكه او غولونه وه،
د فرعون د ماهرو جادوگرانو دا لوبه د الس هنر وو نه د
جادو اغېز ،دا په حقيقت كي يو مكر وو نه بل څه ،د
پړو او عصاگانو حقيقت نه دئ بدل شوى بلكي خلك غولول
شوي او د خوځنده مارانو گمان ئې پرې كړى!! د آيت دا
برخه چي وايي :جادوگر چي هر چېري ورشي بريا نشي
موندلى ،دا حقيقت مزيد واضح كوي او ښيي چي د جادوگر
مكر او كيد د څو شېبو داسي غولونكې ننداره ده چي نه
ده ته كومه گټه رسوي او نه بل ته .د گټي او تاوان
پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي.
همداراز قرآن د هاروت او ماروت د قصې په ترڅ كي
فرمايي چي بني اسرائيلو به له دوى د داسي څه زده
كولو هڅه كوله چي په هغه سره سړى او د هغه مېرمن سره
بېل كړي خو دوى په خپل سحر سره نه ځان ته كومه گټه
رسولى شوه او نه بل ته كوم تاوان:
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البقره199 :
(دې مالئكو) به هيچا ته څه تعليم نه وركاوو مگر دا چي
ورته ويل به ئې :موږ (خو د يوه) امتحان (لپاره
راغلې) يو ،نو ته مه كافركېږه ،خو دوى له دې دواړو
هغه څه زده كول چي په هغه سره نارينه او مېرمنه ئې
سره بېل كړي ،دا په داسي حال كي چي په دې سره دوى د
هللا له اذن پرته هيچا ته تاوان رسوونكي نه وو او په
داسي حال كي چي هغه څه ئې زده كول چي تاوان ئې
وررساوو او گټه ئې نه وررسوله.
دا آيتونه په واضح الفاظو د سحر دا ډول اغېز ردوي
او وايي چي د گټي او تاوان پرېكړه د هللا تعالى له لوري
كېږي نه د جادوگرانو په جادو سره!!! دې ته مو پام وي
چي دغو دوو فرشتو خلكو ته داسي جادو نه ورښودو چي په
هغه سره مېړه او مېرمن ئې سره بېل كړى شي ،حاشا و كال
چي هللا تعالى به فرشتې په دې گمارلې وي چي خلكو ته
داسي كوډي ورزده كړي ،دا هم د هللا تعالى په اړه تور دئ
او هم د فرشتو په اړه ،دا خو ستره گناه ده ،فرشتې په
خپله دوى ته وايي چي مه كافران كېږئ ،نو څنگه به
هغوى ته داسي كوډي ورښيي؟!! د آيت معنى دا ده چي دغو
مفسدينو به حتى له فرشتو هم د داسي څه زده كولو هڅه
كوله چي سړى او د ده مېرمن سره بېل كړى شي ،يوه به
غوښتل چي د بل مېرمن ترې بېله كړي او پر خپل ځان ئې
مينه كړي ،نو د همدې لپاره به ئې كوډو ته پناه وړه
حتى غوښتل ئې چي له فرشتو هم دغسي څه زده كړي ،په
همدې موخه فرشتو ته ورتگ د دوى لپاره اتمام حجت وو
او په همدې سره په الهي عذاب اخته شوي .د جادو د دا
ډول اغېز خبري هغه ټگماران تكراروي چي خلك غولوي او
ورته وايي :جنابه! جادو حق دئ ،انكار ترې كفر ،پر
رسول هللا ﹽ جادو شوى وو ،ما ته راشه چي په يوه جادو
سره ستا مرادونه ترسره كړم ،سركښ محبوب درته تسليم
كړم ،كه د بل د كوډو له كبله بيمار شوى يې كوډي
راوباسم او د جادو اغېز شنډ كړم ،خو دا ډېر گران كار
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دئ ،او شكرانه ئې لويه ده ،له ما ډېر وخت ،ډېر زحمت
او ډېر مصرف غواړي ،د سور سېرلي او سپين چرگ ويني ،د
زعفرانو زېړ رنگ ،د ورېښمو ټوټه او دا او دا
غواړي!!! زعفران به زه راپيدا كړم ،د سېرلي او سپين
چرگ بندوبست به ته وكړې ،د محبوبې د وېښتانو څو
تارونه ،د زړې ږمنځي څو ښاخونه او  ....به هم ته
راپيدا كړې ،نور هر څه پر ما!!!
دغو دالئلو ته په پام سره په بشپړ ډاډ او اطمئنان
سره ويلى شو چي نه پر رسول هللا ﹽ جادو شوى او نه د
جادو له كبله بيمار شوى ،او نه جادوگر كولى شي په
خپل جادو سره چا ته گټه يا تاوان ورسوي .جادو يوه
دوكه ده او جادوگر يو ټگمار او دوكه مار انسان .او
دا همغه څه دي چي قرآن ئې موږ ته الرښوونه كوي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الناس
د سورې معرفي
د دې سورې نوم الناس (خلك) دئ 3 ،آيتونه لري ،چي
پنځه ئې د الناس او يو ئې د خناس په لفظ پاى ته
رسېدلي .د الفلق له سورې سره په يوه وخت كي نازله
شوې ،د بحث موضوع ئې هغه هللا تعالى ته د وسوسه گرانو
له شره پناه وړل ده چي هم د خلكو پالونكى دئ ،هم ئې
ټولواك دئ او هم معبود.
د (الفلق) او (الناس) سورتونه په رواياتو كي د
(معوذتين) په گډ نوم ياد شوي ،هم ئې د آيتونو سجع او
غږ سره ورته دئ او هم ئې د بحث موضوع ،په دواړو كي هللا
تعالى ته پناه وړل بيان شوي ،كه دواړو سورتونو ته لږ
ځير شو متوجه كېږو چي د الناس سوره د الفلق د سورې
شرح ده ،په الفلق كي (په غوټو كي د پو كوونكو) په
اړه بحث شوى او په الناس كي له هغو چي (په سينو كي
وسوسې اچوي) ،د دعوت په ضد د دښمن يوه ډېره خطرناكه
حربه او وسله د وسوسو خورول دي ،څوك چي د مبارزې
تجربه لري او څه وخت ئې د مبارزې په لوړو ژورو كي
تېر كړى ،په دې پوهېږي چي د وسوسو د خورولو لړۍ هغه
وخت پيل كېږي او نهضت ته ستونزي راوالړوي چي د نهضت
لمنه خوره شي او له نهضت سره د ولس د يو ځاى كېدو
لړۍ تېزه شي ،زيات شمېر نوي كسان ملگرتيا ته
راوړاندي شي ،مخكي به خلك يوازي يوازي راتلل خو اوس
ډله ډله راځي ،دا حالت نهضت ته دوه مشكالت راوالړ كړي:
الف :دښمنان د خطر احساس وكړي او دې ته اړ شي چي د
نهضت په ضد خپل ټول تبليغاتي وسائل فعال او ماهر
وسوسه گران استخدام كړي او د پراخو تبليغاتو لړۍ پيل
كړي.
ب :كوم خلك چي په ډله ييزه توگه او د نهضت قوت او
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ځواكمنۍ ته په پام سره له صف سره يو ځاى شوي ،ال ئې
سمه او كافي روزنه نه ده شوې ،ال د كړاوونو او ستونزو
په لوړو ژورو كي نه دي روزل شوي ،ال خام دي او له
ديني الرښوونو پوره واقف نه دي ،د دغو تبليغاتو تر
اغېز الندي راځي ،وسوسه كېږي ،دښمن كولى شي شكوك او
شبهات ورته راپيدا كړي ،د دښمن په لومو كي لوېږي او
د نهضت په ضد ئې هڅوي.
د نهضت په ابتدائي مراحلو كي نه خو دښمن د دې
ضرورت احساساوو چي په پراخو تبليغاتو الس پوري كړي او
وسوسې خورې كړي او نه خو په دې مرحلې كي له نهضت سره
يو ځاى شوي كسان داسي وو چي د دښمن د وسوسو او
تبليغاتو تر اغېز الندي راشي ،دوى خو شعوري او له غور
او دقت وروسته يو ځاى شوي ،د نهضت د شعارونو،
آرمانونو او تگالرو په حقانيت له پوهېدو وروسته ئې
تعهد كړى ،د ښكېلو خواوو تر منځ له ژور قضاوت وروسته
ئې يوه خوا غوره كړې ،وسوسې نه شي كولى دوى تر اغېز
الندي راولي او د دښمن تبليغات ئې مشوش او له خپل
انتخاب ئې پښېمانه كړي.
د (الناس) سوره د قرآن تتمه ده او د فاتحې له سورې
سره چي د قرآن مقدمه ده ډېر ژور ارتباط او تړاو لري،
څو څرگند او ښكاره ارتباطاتو ته ئې ستاسو پام
رااړوم:
الف :د الناس په سوره كي د (رب)( ،ملك) او (اله)
نومونه راغلي ،د فاتحې په سوره كي دغه نومونه له
دريو بسيطو تغييرونو سره گورو :يو دا چي (اله) د (هللا)
په بڼه كي راغلى او ملك د مالك په بڼه كي او بل دا
چي (هللا) د (رب) او (ملك) تر نومونو مخكي راغلى.
ب :د فاتحې په سوره كي لولو :ستايني ټولي هغه هللا ته
دي چي د عالميانو رب دئ ،هماغه ډېر مهربان رحم
كوونكى رب او د جزاء د ورځي ټولواك او د الناس په
سوره كي لولو :ووايه :د خلكو پالونكي ،د خلكو ټولواك
او د خلكو معبود ته پناه وړم.
ج :د فاتحې په سوره كي له هغه رب العالمين استعانت
او مرسته غواړو چي ډېر مهربان رحم كوونكى رب او د
جزاء د ورځي ټولواك دئ او په دې سوره كي له خناسو
وسوسه گرانو رب الناس ،ملك الناس او اله الناس ته
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پناه وړو.
د :د فاتحې په سورې كي زموږ دعاء دا ده :موږ سمي
الري ته هدايت كړه ،د هغو كسانو په الر چي تا پرې
پېرزويني كړې ،نه غضب كړى شوي او نه بې الري دي او د
الناس په سوره كي په دې مكلف شوي يو چي د هغو خلكو
له شره خداى ته پناه يوسو چي په خپله بې الري دي او
نور بې الري كوي.
ً په دې پوهېږئ چي انسان په ماشومتوب كي له هر
حتما
خطر مور ته پناه وړي ،خپل لومړني مربي ته ،خو چي
بلوغ ته ورسېږي او له موره بې نياز شي نو بيا خپل
شكايتونه واكمنانو ته وړاندي كوي او د خپلو مشكالتو د
حل لپاره چارواكو ته رجوع كوي ،خو كله چي پوخوالي ته
ورسېږي او په دې پوه شي چي واكداران د ده په څېر
انسانان دي او كله چي د ده غوښتني د ماشومتوب او
ځوانۍ له مرحلې لوړي شي او په اوچتو اوچتو آرمانونو
بدلي شي ،نو بيا تر دغو لوړه ملجأ او مرجع لټوي او د
معبود په لټه كي شي .د الناس په سوره كي دغه تدريجي
ارتقاء مراعات شوې :د خلكو رب ،د خلكو ټولواك او د
خلكو اله او معبود ته پناه يوسئ.
دا سوره موږ ته ښيي چي كله جني شيطان د انسان په
زړه كي وسوسې اچوي او كله خناس وسوسه گر انسانان،
قرآن شيطان په دوو څېرو كي معرفي كوي :شيطان د جن په
څېره كي او شيطان د انسان په څېره كي؛ لكه چي
فرمايي:


















البقره14 :
او چي كله له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي :ايمان مو
راوړى ،خو چي كله د خپلو شيطانانو په لور گوښه شي؛
ً له تاسو سره يو ،موږ خو هسي (په
وايي :موږ يقينا
دوى) ملنډي وهونكي يو.
دلته له شيطانانو مراد د منافقينو شيطان صفته
مشران دي.
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همدا راز فرمايي:










 

آل عمران131 :
دا خو فقط شيطان وو چي خپل دوستان ئې وېرول ،نو له
هغوى مه وېرېږئ ،له ما ووېرېږئ كه مؤمنان ياست.
دلته هم له شيطان مراد د دښمن مبلغ دئ.
ً چا چي د نهضت
څوك چي د مبارزې تجربه لري او مخصوصا
د برياوو مرحله په خپلو سترگو ليدلې ،په دې ښه
پوهېږي چي د دې مرحلې له سترو سترو آفتونو يو ئې دا
دئ چي دعوتگران داسي شعارونو ته مخه كړي چي عام ولس
ئې ډېر خوښوي ،ټول اهتمام او التفات ئې دې خبري ته
شي چي د ولس تأييد او مالتړ تر السه كړي او په خپلو
خبرو سره ئې خوښ كړي ،مخكنيو آرمانونو او شعارونو ته
ژمنه ،اصولو او مباديو ته التزام خپل ځاى داسي
سياستونو ته پرېږدي چي عام ولس ئې خوښوي ،دعوتگران د
ولس د الرښووني په ځاى د دوى راضي كولو ته مخه كړي،
يوازي هغه مسائل عنوانوي چي عوام ئې غواړي او د دوى
د ارضاء سبب كېږي او د هغو خبرو له كولو ډډه كوي چي
عوام ئې نه خوښوي ،كه خلك په خرافاتو باور لري او په
اوهامو كي ژوند كوي ،نه ښايي چي د خرافاتو او اوهامو
په اړه بحث وشي او د ولس د عقائدو د تصحيح هڅه وشي،
ځكه چي په دې سره د عوامو تأييد او مالتړ له السه
وركوو!! كه خلك ستومانه او راحت طلب شوي ،نو نه ښايي
چي د جهاد ،مبارزې ،انقالب او د هللا په الر كي د قربانۍ
په څېر خبري وكړو ،دا ځكه چي د داسي خبرو بازار سوړ
دئ او عوام ئې نه خوښوي!! څه چي عام شوي او په پراخه
پيمانه په ولس كي مروج شوي ،كه څه هم په قطعي توگه
حرام وي او دين د دې لپاره راغلى چي د دې عام شوي
دود دستور جرړي وباسي خو د دې لپاره نه ښايي په دې
اړه څه ووايو او خلك ترې راوگرځوو چي له ولسه منزوي
كېږو ،خلك راته بنسټپال ،افراطي او متشدد وايي ،په
دې ترتيب گورئ چي په دې مرحله كي (خلك) د دعوتگرانو
په زړونو كي د وسوسې المل او تومنه شي ،خو دا د قرآن
وروستۍ سوره موږ ته الرښوونه كوي چي له دې وسوسې د
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خلكو رب ،د خلكو ټولواك او د خلكو اله ته پناه يوسئ.

  

   




    
  
   
   
 
 -1ووايه :پناه وړم رب د ټولو خلكو ته -2.ټولواك
د ټولو خلكو ته -6 .معبود د ټولو خلكو ته -4 .د
بيا بيا راتلونكي وسواس له شره -1 .هغه چي وسوسې
اچوي په سينو كي د خلكو -3 .كه له پېريانو وي كه
له خلكو.
 :6-1هغه څه چي په دې آيتونو كي ئې د هللا تعالى او ده
ته د پناه وړلو په اړه مشاهده كوو الندي مهم ټكي دي:
الف :هللا تعالى د خلكو رب او پالونكى دئ ،دوى ئې
پيدا كړي او پالنه ئې كوي.
ب :د خلكو څښتن او ټولواك دئ ،ټول د ده مملوك او د
ده د ارادې په وړاندي محكوم دي .گمان مه كوئ چي هللا
تعالى له هغه وروسته چي د انسان په شمول ئې د عالم
هر څه پيدا كړل ،سنن او ضوابط ئې وټاكل ،نو د عالم د
چارو او امورو بهير ئې خپلي مخي ته پرېښود ،اوس ئې د
پېښو او حوادثو له څرنگوالي سره هيڅ كار نه لري او
مداخله په كي نه كوي!! برعكس هللا تعالى د دې ترڅنگ چي
پيداكوونكى او پالونكى دئ ،هر څه ئې پيدا كړي او
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ِك او ټولواك هم دئ ،حكم ئې په هر
مل
پالنه ئې كويَ ،
ځاى كي حاكم او اراده ئې په هر كار كي نافذه ده ،د
ده له إذن او اجازې پرته هيڅ كار نه شي ترسره كېدى،
د ده له توفيق پرته هيڅ څه له خپله ځايه نه شي
ً د ده حكم ته منقاد او د ده
ً او كرها
خوځېدى ،ټول طوعا
ِك او پاچا دئ
د ارادې په وړاندي خاضع دي .هللا تعالى مل
او ټول د ده مملوك او محكوم.
ج :هللا تعالى د خلكو پالونكى ،ملك ،اله او معبود دئ،
له ده پرته هيڅوك او هيڅ څه د لمانځني وړ نه دي ،د
عبادت او دعاء او د لمانځني او مرستي غوښتني مرجع او
ملجأ هللا تعالى دئ ،بايد يوازي د ده عبادت وكړې او
يوازي له ده استعانت او مرسته وغواړې ،هغه ذات ته
بايد پناه يوسې چي ستا او د ټولو خلكو رب او پالونكى
دئ ،د ده د پناه په غېږ كي بايد د ډاډ او اطمئنان
احساس وكړې.
 :3-4بايد متوجه وې چي د جنت په لوري خپل سفر كي او
د هللا تعالى په لوري خپل الوت كي ،داسي دښمنان لرې چي
په هر گام كي ئې كمين درته نيولى ،هر يو په ځانگړې
وسلې سمبال ،هر يو ئې په دې تكل كي چي ستا الره خنډ
كړي ،له ښي او كيڼ لوري درباندي بريد وكړي ،تلوسه ئې
دا چي تا بې الري كړي ،د الري زاد او توښه دي لوټ كړي،
عزم دي سست او همت دي كمزورى كړي ،افكار دي مغشوش او
موخي دي ناولې كړي ،د سفر پاى در ته مجهول او سر
منزل ته رسېدا مستحيل وبرېښوي ،په هر گام كي خپله
جلوه او عشوه تر مخكي الزياته جالب او زړه راښكونكې
كړي ،شنه څراغونه درته ځلوي ،ستا په يو وار (نه)
ويلو له خپلو هڅو الس نه اخلي ،درنه نه ځي او خپلي
مخي ته دي نه پرېږدي ،كه ئې د خطرناكو لومو په يوې
كړۍ كي ونه نښتې خپل دام نه ټولوي او په دام كي ستا
له اچولو الس نه اخلي ،د بلي كړۍ په خوا كي درته
ً د ده په لومي كي
كښېني ،په دې هيله چي دا ځل به حتما
نښلې ،د هري لومي خوا ته ځانگړې غولوونكې طعمه ږدي،
له دې خطرناك وسوسه گر خپل رب ته پناه يوسه.
د دې وسوسه گر ځانگړتياوي دا دي:
الف( :وسواس) دئ ،رنگ رنگ وسوسې كاروي.
ب( :خناس) دئ ،پرله پسې وسوسې اچوي ،كله له يوې
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گوښې پټ او ناڅاپي راشي او زړه وگروي او سيورى پرې
وغوړوي او كله له بلي گوښې راشي او پر زړه چونډۍ
ولگوي.
ج :په (سينه) كي (وسوسه) اچوي ،د دوى وسوسه دومره
پياوړې نه وي چي د زړه تر تل ورسېږي ،د زړه ور نه
ورته پرانيستل كېږي ،هسي واهمه ،خيال او تصور وي چي
په زړه كي نه كښېني ،بلكي پر زړه كښېني ،د حق خبري
په څېر نه وي چي زړه ته ننوځي او د زړه په تل كي
كښېني ،بلكي له بهر نه پر زړه سيورى غوړوي ،سينه
تياره كړي او زړه ته ئې تنگه.
د :د دغه خناس وسوسې پر (الناس) او عوامو اغېز
كولى شي نه پر (خواص) ،چا چي له ده سره خپلي اړيكي
غوڅي كړې ،د ده د وسوسو تر اغېز الندي نه راځي ،په دې
نه شي توانېدى چي خواص دوكه او بې الري كړي.
هـ :د دغو خناسانو ځيني د (جن) له جنسه دي ،نه
ليدل كېږي او پېژندا ئې گرانه او ځيني ئې (خناس)
وسوسه گران دي ،د (الناس) په څېره كي.
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