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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الملك

  يمعرفې د سور

له  چي، ئد ()واكمني الملك سورې نوممباركي  ېدد 

د فواصلو لري،  ونهآيت 61 ،خيستل شوىا تآيړي لوم

څلور دي؛ قدير، غفور، مستقيم او تشكرون ته ې اوزان ئ

ې دي او ږدې كي قدير او مستقيم سره نچي په دورته، 

د  پوري 21تر  آيتړي له لومغفور او تشكرون سره ورته، 

ېر كله قدير څپه ړنيو آيتونو آيتونو فواصل د دوو لوم

 پوريرشم ېدمه تر  22و كله غفور ته ورته دي، او له ا

ېر وزن څپه ېر او كله د تشكرون څپه كله د مستقيم 

ورو گ يښن داسيې ئ كيڅو آيتونو په مكي سوره ده، لري. 

ې نازله شو كيې مرحل هغيپه  ي دوركښيي دا سوره د م چي

پل په ضد خعليه السالم  د پيغمبرد قريشو سردارانو  چي

 ې. ړلې كلكه مال تړى او د ده تكذيب ته ئتشديد كمخالفت 

 كيه او آسمان زمكپه  بحث محوري موضوعې د سور ېدد 

 كيپه حقيقت ۍ شرح او توضيح ده، د هللا تعالى د واكمن

د  كيبلنه  سورې نوم ېدد  يوازي اكمني()و الملك

سره دا دقت ږ ه لپ، دئهم عنوان ې ئ پارهمضامينو ل

 وليټپه مفهوم ړي آيت ې د لومرد سو چيږي ېراته جوت

شرح  آيتې د دغه ټول آيتونه ئړولى او ې سيورى غوسور

َتبَاَرَك الَِّذي  :ږيېك پيل آيت ېد پهسوره . ئداو تفصيل 

ٍء َقِديٌر *
ْ
هغه ذات  دئمبارك  ِبيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَي

قادر ښه  څهپه هر ده، او  كيده په الس  د يواكمن چي

 . ئد

ې ئابعاد او  والىگڅرنۍ واكمن ېد ونه دآيتوروستي 

 :چيترتيب  ېدپه : كويتوضيح 
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  او ژوند گمر چيهماغه : راغلي داسي كي آيتپه دوهم 

 عملمو په كوم يو  چيڅو تاسو وآزمويي ړ ترپيدا كرا ئې

 ييعن .دئتمن عزونكى ېر بخښډهغه او  دئښه او غوره  كي

و ا گمرد ، دئا كوونكى پيدژوند و ا گمر هللا تعالى د

ږي، ېژونديو بدلپه ړه توكي كه مكوي،  ىدړه كېپرژوند 

ړه ږي، دواميمحكو گپه مرېرته وروسته ب ېدڅه مواو له 

پيدا كولو د راژوند او  گد مرد هللا تعالى له لوري دي، 

توكي  ځينيداراز كه هممويي. زتاسو وآ چي دئدا هدف 

پل عمل پل خپه خړه ژوندي، دواې ئ ځينياو  ېمړه موم

، د ې مقيدۍ سره او بل ئې له نسبي آزاديو ئ يا،گل

شي كوم يو  ىدولي چي دئمقصد او هدف دا خلقت ړو د دوا

پله وظيفه سمه ترسره كوي.، يعني ښه عمل كوي او خ

 پيدا شوي.پاره ړه د خاص خاص عمل لدوا

د ښت پيداي ړپو ړپوونو آسماناوو د  كي آيتېيم په در

هللا  د :يفرمايښيي، او ه گېلۍ بله بواكمنهللا تعالى د 

 ېېلوالى او تفاوت موندلى شنه ب كيپه مخلوقاتو تعالى 

او ، بامقصده، هدفمنڅه هر چاود او تشه، نه او 

ټولو په  عالماو وسيع پراخ  ېدد  ،پيدا شويحكيمانه 

دا له ، ورېگوتنسيق ، او نظمژور يووالى، به  كيبرخو 

پالونكي او پل خ د چيې ورگ آسمانډك ځالندو ستورو 

پل ره ستوري په خېمې شبټول دا ، په حكمساتونكي رب 

ټكر او ځ د ساتي، او د دوى تر من كيپل مناسب مدار خ

 يوازينه  چيې ورگځالنده ستوري تصادم مخه نيسي، دا 

دا د  كيبلزينت او ښكال وركوي، ته  ستا د دنيا آسمان

د پاره نسانانو لد هغو اڅراغونه دي، هدايت مصابيح او 

پوه شي، په حقيقت ړي غوا چيڅراغونو حيثيت لري ځالندو 

د  چيدي شي ړلو غاو شټلو د هغو شياطينو د راو دا 

 ې. ړلې مالتپاره ئكولو ل الريې بد انسان 

 ،كيږ ېغ يپراخپه د عالم  چيفرمايي: هغه خلك  سېپور

پام نه كوي، د مالك الملك ته ښو ښوونكو نټولو الردغو 

ې د كفر او انكار الر ئاو عاجز شوي، ژندا ېپله  رب

جهنم به سخت  چي داسي، خو ديمستحق د جهنم ، ېكړغوره 

له ده  ېدږن چيږي ېبړمبه ورته غ داسيپه دوى غصه وي، 

 ډلي هغي هريچوي، د جهنم ساتونكي به وږ ځوېر شور او ډ

پيغمبر نه وو ښود او كوم الرآيا وايي: ځي ننوور چيته 

خو راغلى  پيغمبر نه! وليوى به ورته وايي: درغلى؟ د
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څه ى كوم خداړ او ورته ومو ويل: تكذيب ك موږوو، خو 

بيا  يئ، الريې سخت دوكه شوي او بلي، تاسو ږېنه دي رال

د دوى خبرو ته  موږ: كه چياعتراف كوي  خبري ېده پبه 

نو نن به ړى وى، پله تعقل كپه خښى وى او يا مو ېږ اغو

 چياعتراف كوي  ېدپه پراته، هم به وو  نه كيپه دوزخ 

د دوزخ  له كبلهعدم توجه د  ښوونو تهالرښوونكو الرد 

ه پپل عقل او شعور خله  چيله دې امله او هم  مستحق دي

عبرت نه وو  ښو نهښودونكو ند الرې ئ كارولو سرهنه 

ناه اعتراف كوي او هم به گ خپليپه هم به  اخيستى!!

نه  ټهگ هيڅخو دا اعتراف به  !ڼي!گپله سزا عادالنه خ

پل خ چيهغه كسان  كيپه مقابل خو د دوى ي وررسولى. ش

ناه گاو له ېدلي، ېرې وغائبانه ترو ژندلى اېپې رب ئ

ښنه او ستر ځان ساتلى، دوى ته به الهي بخې ېري ئاو ت

 په برخه شي. اجر ور

ستاسو معامله له هغه  چياوسئ مواظب فرمايي: ې پسور

څارنه ستاسو  كيځاى او هر حال په هر  چيرب سره ده 

ند گڅرټ دي او نه پې ړه اسرار تركوي، نه مو د ز

څه په هراو مراقبت  يڅارن، د ده دئاعمال، تل درسره 

تل هم ړ، لوږ اوري او هم ټ غټيړولى، هم مو سيورى غو

ې د يئ او هم ئ الندي يڅارند ده تر  كيځاى په هر او 

ستا  چي ذاتهغه آيا ، يالندعنايت او رعايت تر سيوري 

، او ستا دئرب سلول سلول ړه او دماغ د او ستا د ز

د ده هم  غوښتنيړه ، نيتونه او د زيم، موخئافكار، عزا

پل مخلوق د خڅنگه ږي، هغه به ېكټوپه إذن او اراده را

او  ږي؟!!ېك پاتهټ پې څه به تراو وي ې خبره له حاله ب

، ىدېكي نه ش لهكهيڅ داسيږي؟ ېكې غافل به ئ پالنيله 

شي او له  ىدېې ته رسې ذر، ذردئستا رب لطيف او خبير 

 شي.  ىدېخبرې ې ذرذر

 چيښيي ه دا گېلاو بمظهر ۍ بل واكمن د تعالىهللا د 

او  كيت مپه خدد انسان ، ېكړته مسخر  موږ ېئ هزمك

ې درومي او رزق روزي وركوي. ږو ئپر اوورته مطيع، 

 داسيه تل همزمكدا  چيمان كوي گ داسيځايه ې انسان ب

ږو پلو اوپر خ، تل به انسان وي داسيوه او تل به هم

 وه وركوي!!ېمپاره به ده ته دانه او ړي، او د تل لو

خسف ږي، ېځوخوپي څاناه زمكدا  چيډه شوى ډا ېدله  ولي

د هغه رب ر گمړي؟ ك النديې تر خاورو څه ئاو هر  ىدشي، 
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او  يزمكد  چيڼئ گ يځان خوندې او مؤاخذ يله نيون

 دينوت چيېره نه لرئ و ېديا له آ؟ دئټولواك ونو آسمان

؟ ړيرانسكور ك يباندڅه درږي او هر ېولرا بانديۍ درسيل

د مخالفت  السالم مپيغمبرانو عليهد  چي ئخبر نه ير گم

ني قومونه له كوم عبرتناك برخليك سره كمخ له كبله

 چي دا حقيقت نه ثابتويمؤاخذه د دوى آيا مخامخ شوي؟ 

چت ې ئآسمان ې فرش او ه ئزمك چيا كور، دېدو ستا د اوس

كړنو ټولو په انو انساند  چي ټولواك لري داسي، يو دئ

 ! نظر ساتي، او مناسبه سزا وركوي؟!

 يزمكپه حكم او توفيق دا مرغان له چا : د ووايه

په وهي، كله  يوزر كيپه فضاء  يزمكد او ږي، ېبېل

ډو راغونپه او كله  روميد كيپرانيستو وزرونو مخ

پيدا  داسيچا مرغان ساتي؟  كيپه فضاء ې څوك ئ؟ وزرونو

 داسيړى او پيدا ك داسيطبيعت شي؟ چا الوتى  چيي ړك

مرغانو ته د الوتو  چيښي ېا كيپه ې او سنن ئضوابط 

توفيق كولو ېلو كارونو د ېالبد بته توان وركوي؟ تاسو 

چا  كونهځوا ونه اواستعداد گرن گڅوك دركوي؟ دا رن

په نظر څوك  داسيپرته بل له رحمان خداى آيا ړي؟ درك

 ېدڅه ونډه وي، تاسو ته د ئې  كيكار  ېدپه  چيځي در

څه اغېز وي او د كارونو د ې ئ كي يكړرداستعدادونو په 

ه كمعقلترسره كولو توفيق مو د هغه له لوري وي؟ څومره 

د  د هللا تعالى كيعالم ه پ چيهغه انسان  دئاو ناپوه 

واكمنۍ په حقيقت باور نه كوي او پرې كافر مطلقي 

: كه هللا تعالى خپل رزق له تاسو ييبيا فرماږي!! ېك

ئې د  هزمكئې له ورښته ډډه وكړي او  آسمانوسپموي، 

 چي دئالس واخلي؛ هغه څوك  كولوټوراې له مېودانې او 

و ه اوبه راووروي اآسمانروزي دركړي؟ له ته بيا تاسو 

آيا د هللا تعالى په ؟! راشنه كړي همېووانه اد يزمكله 

 او سرغړاوي لجاجتاحمقانه له نه باور لپاره  دواكمنۍ 

تېښته او نفرت و حقائقله آيا  شو؟ ىدبله وجه ښوپرته 

و منكر حقائق؟ دا كافر او له دئنه نى عامل يواز ېدد 

او سم  هللا تعالى هر څه ښايسته، ښكلي چيوري گانسان نه 

ښه، ښكلى او  كياو كيفيت هر څه په هغه بڼه پيدا كړي، 

پيدا كړى، د هر  كيهللا تعالى په كوم كيفيت  چي دئټور گ

لږ  كياو په شكل او بڼه  كيڅه په كيفيت او كميت 

تغيير او بدلون هم د هغه ښايست او ښكال له منځه وړي 
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افاديت ختموي، هم هغه ته تاوان رسوي او هم او هم ئې 

په يوه ه راش ېلرور نه اصل با ېدپه ئې ماحول ته، كه 

په ځاى  ېدكړه، وئې آزمويه، د  پوريغير فطري عمل الس 

و په مرسته گپه والړه، په خپلو پښو، او د خپلو ستر چي

ستا  چي همغسيالهي سنن حكم كوي او  چي همغسيوخوځې، 

ړه، څه وكد تلو ه ىمخپړ برعكس  كوي، تقاضافطرت ئې 

 كيپه فطرت  چيوره گه وي؟ وگڅنې نتيجه به ئ چيوره گو

مخالفت او د توكيو غير فطري تبديلي او د الهي سننو 

ټول هغه استعدادونه څه نتيجه وركوي؟ او معكوس كارول 

ستا  كيژندا ېپپه ښه او بد ړى شوي، د تا ته درك چي

ږه او مستقيمه كمرسته كوي، مفيد له مضر، سم له ناسم، 

ته درسره كوي، دا الر د تلو مرس ميپه سښيي، الر در

ه دړي، او د ړه او عقل هللا تعالى دركږونه، ز، غويگستر

خو كوي،  دياو مرسته دي  كيپه خدمت په اراده ستا 

د ږ مو ېر لډړى او نعمتونو قدر ك ېدد ږ ېر لډتاسو 

 كيپه هر صورت  چيپوه شئ خو  ړى!!كپل منعم رب شكر خ

ې سو ئتا چيځئ، هغه رب ته رگپه لوري وررب پل به د خ

ځ هرو مرو دا ورړئ، ې خواره كئ كي يزمكپه پيدا او 

پي څاد نا ورځي دغيد عليه السالم  پيغمبرده،  ېكراتلون

  راتلو خبردارى دركوي.

ږي ېكښوونه ته الر ّـ هللا رسول كيپاى په د دغو مطالبو 

 و ته ووايي:و مخالفينا ومعارضيند دعوت  چي

ځه او له من كيورپلويانو د زما او زما د  چيتاسو  .1

 كيالر  ېدپه ځواك مو ټول زور پل تلو انتظار كوئ او خ

كارولى، كه احيانًا هللا تعالى ستاسو دا انتظار ترسره 

 هيليد سو ااو يا ست هالك كړيپلويان ړي، ما او زما ك

ړي، ېرزو كپپل رحمت او عنايت خ موږپر او انتظار خالف 

څوك به ري؟ ژغوك به كافران له دردناك الهي عذاب څونو 

 !ړي؟!پناه دركله الهي عذاب تاسو ته 

 ېر زيات مهربانډ چيړى په هغه رب ايمان راو موږ .2

پارلى، ځان مو هغه ته سړى او پر هغه مو توكل ك، دئ

په ناحقه، څوك په حقه وو او څوك  چيورئ گژر به وېر ډ

 ږو؟ په كڅوك په سمه الر روان وو او څوك 

رب باور نه لرئ، خو ټولواك په عالم  ېدتاسو خو د  .6

 داسيځي؛ آيا ننو كي يزمكپه ووايئ: كه دا اوبه مو 

اوبه درته  يې روانچين ميله كو چيځي په نظر درڅوك 
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 راوباسي؟!! 
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، كيده په الس  ېئ يواكمن چيهغه ذات  دئمبارك  -1

او  گمر چيهغه ذات  -2 .څهپه هر  دئقادر ښه او 

كوم يو  چيڅو وآزمويي تاسو ړ ترپيدا كرا ېژوند ئ

ونكى ېر بخښډ دئهغه ؟ او كي عمل دئښه او غوره مو 

ړ پوړ پوئې  هوناوه آسمان چيهغه ذات  -6 .تمنعز

نه  ىدلوالى ليېب كياتو په مخلوق، د رحمن ړلكپيدا 

 -4؟ يو چاودكوم  ېورگ، آيا يگسترړوه وغنو  ،ېش

 يگسترځي رگبه راوپه وار وار،  يگستر وهوغړهم  ايب

 .يده او وي به ارمانجننامرا يپه لورستا 

څو صفاتو ته اشاره د هللا تعالى  كي آيتمبارك  ېدپه  -1

 ې: شو

  د بركت د تبارك ، دئ تلپاتههللا تعالى مبارك او

مباركوالى افاده كوي او هم نه هم  چيده، صيغه ې مبالغ

 پاى نه موندل. دا او ميخت
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  ده، د عالم  كيپه واك ه د ده گپه مطلقه توواكمني

ې د دي، او حكم ئ كيپه الس ې ئ يگچارو واټولو د 

 . دئنافذ او حاكم  كيټ وگټ وگپه كائنات 

  چيهغه ذات  ييعن .دئښه قادر څه او هر كار  هرپه 

ې ۍ مظاهر ئاداره كوي او د واكمنعالم پراخ ا خور او د

 صفات لري: دنگڅرږي؛ دوه ېكو گهره خوا تر ستر

رى وو عنايت سيېرزوينو اپد ده د  ،دئالف: با بركت 

د ږي، ېړوبې خچينټول د ده د فيض له ېدلى، ړټولو غوپر 

څه د پل رعيت تل له خ چي دئېر نه څپه هغو واكمنانو 

ۍ له د ده د بابركته واكمن كي، بلړيپاره غواځان ل

ږي ېكرزق روزي وركول ېمانه پرانو ته گبند چي هفيضه د

 ږي. ېكو گښاك ترسترڅې راز راز خوراك پر دسترخان ئاو 

پراخ او ستر عالم  ېد، د دئقادر كار  هر پهب: 

ره ېمې شبټولو ې انتهاء كائنات د ب ېداداره، او د 

ښيي څه ساتنه د هر  كيځاى پل پل خپه خحفاظت او  توكو

 . دئڅه قادر په هر ټولواك رب عالم  ېدد  چي

په حقيقت سوره الملك  د چي موموږ دقت سره ډېر لپه 

 ۍد هللا تعالى د واكمنشرح او تفصيل ده،  آيتړي د لوم كي

 كيو آيتونټولو په ې سور ېدې د ئابعاد او  والىگڅرن

 انديوړ دالئلمضبوط ې ئپاره ړل شوي، او د اثبات لېڅ

 شوي. 

ړ پام وه د دوړه په ا آيت ېد د كيپه تفاسيرو  -2

 ځي:ته را مخي موږتعبيرونه ز

ژوند او  گمر چي دئټولواك هغه ذات عالم  ېدد الف: 

ښه او د قدرت نېرزوينه پژوندون د ده هم ړى، پيدا كې ئ

پل په خژوند وركوي، او  ىدړو توكو ته ، مگمرده او هم 

ژوند ږي، كه ېصادر يلورله ده ړه د ېكپر گې د مروخت ئ

انسان او  چيښه ن ېدهم د  گرښه ده نو مد ده د قدرت ن

مقهور او  وړانديپه  ېدد ده د ارامخلوق  ىدژونهر 

چاره نه لري، محكوم شي خو  گپه مرړي ، نه غوادئمحكوم 

 چيه كوئ مان مگداعي ته لبيك وايي.  گخامخا به د مر

نه؛ دي،  ېښېپفه ې هداو بژوند دوه تصادفي او  گمر

د پاى اوښت ېمآز ېدد  گ، او مردئښت ميژوند يو آز

او هر يوه ته پاره ايلو او كامياب او ناكام د اعالن لپ

 ټه. ېيوه ن پارهلې او سزا وركولو بدل يد مناسب

شيان  ځيني چي دئټولواك رب هغه ذات عالم  ېدد ب: 
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 چيپاره ل ېدژوندي، دا د  ځينيړي او پيدا كړه ې مئ

پله او خ دئښه تر بل  كيپه عمل ې لومه شي كوم يو ئمع

ټول  كيعالم  ېد؟ په ترسره كويه گتوښه په تر بل ه ددن

ې، له يوه ړ او لوى ئړه، ووژوندي دي كه مموجود توكي، 

ې د و ئهر يتر انسانه،  هله ويروسم تر ستور ليكو، اتُ 

پيدا شوى، يوه دنده پاره كار او مقصد ل يړگځان

او ، ېكړډكه ې دلته يوه تشه ئ ي، شته والېپارل شوورس

سره  ېدپه ، يږېكې كومه نتيجه مرتب ئ چيپل كار په خ

 ږي،ېكږي او يو ضرورت رفع ېكځواب ويل ړتيا ته ې ايو

انقياد  په كاملو ا، دئې كاماًل محكوم او مقهور يو ئ

يوه  كيپل مأموريت په خپله دنده ترسره كوي، نه سره خ

ړاوى او او نه يوه ذره سرغ ټي كويډ او لځنېبه ش

د انتخاب اختيار  ديې او دنېفوظ خپلي، نه د عصيان

ورته  چيله هغه مسيره د انحراف توان ړى شوى او نه ورك

ي آزادي لري، د انتخاب اختيار نسبې خو بل ئ. ټاكل شوى

ړي، دا كولى شي له دوو الرو يوه غوره كړى شوى، ورك

ټولواك ړي. نتخاب كيو بديل ا كيپه دوو  چياختيار لري 

 چي دئې دا ئښت هدف پيدايړي او د پيدا كړه رب دا دوا

 ړي. يو تر بل غوره عمل وك

ړو تعبيرونو پورتنيو دواد  كيپه الفاظو  آيت ېدد 

 :دئ ارجح دالئلوڅو په پاره مجال شته خو دوهم تعبير ل

په  چيڅه نه دي  داسي )ژوند(و ا (گمر): ړىلوم

پرته شته و( جساما ړوديو او مژونه او له )گټومستقله 

 پوريړو شيانو ژونديو او مپه  ژوندو ا گمروالى ولري، 

 گمطرح دي، د مرځاى ړلي حالتونه دي، له دوى سره يو ت

و نه ش معنىپه بله پرته  ېدښت له پيدايژوند او 

 ړي. پيدا كژوندي شيان ړه او هللا تعالى م چياخيستى 

هدف  چي ښييونه ياد (موت) د كيمخ (حياةله ): مهدو

ړى نو لوموى  نه داسيكه  ،يدژوندي شيان ړه او ې متر

 . دهېكيادونه  گرد مبه ژوند او بيا به د 

پاره ښت لېمآزو اابتالء د  (گمر) چيكه ووايو : يمېدر

په  چي دئدليل صحيح نه  ېدپه پيدا شوى دا تعبير 

 گمرپه ، دئپاى ابتالء ښت او ېمآز د (گمر) كيحقيقت 

ږي، خو دا ېپاى ته رسمرحله  يزموينآنسان د سره د ا

څو ړي تر پيدا ك (احياء) وا (اموات)هللا تعالى  چيتعبير 

، دا يو واضح او ښه عمل كويې كوم يو ئ چيمعلومه شي 
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 ند مطلب افاده كوي. گڅر

 گرات (غفور)و ا (عزيز)د  كيپاى په د آيت : څلورم

ړخ نه ا سرهوي او له بل تعبير تأييددغه تعبير  يوازي

ړه م ،څههر عالم  ېدد  چيرب ټولواك يعني هغه  وي،گل

په بااحساسه او ړه توكي مړي او پيدا كې ژوندي ئاو 

ځواكمن او عزيز ذات  چيې له شكه ، ببدلويو ژوباشعوره 

پيدا مخلوقات كاماًل مقهور او محكوم  ځينيې ، كه ئدئ

او دا د ده د  ئد )عزيز( ىد چيپاره ل ېدړي، دا د ك

نور  ځينيې كه ئو اښه ده، ۍ او مطلقه قدرت ناكمنځو

دا ړى، ې وركړي، نسبي آزادي او اختيار ئپيدا كژوندي 

ړه په اژونديو ، خو د دغو ندويگڅرمطلقه قدرت هم د ده 

ډله كه دا ړه ده، وال بخښنيپه غفران او د ده معامله 

او مأموريتونه د  ديدن خپلي چيېدل مخلوقات ونتوان

، نقص ه او له كوم قصورگپه سمه توېر څ په ډليۍ مخكن

 ډليۍ لحاظه له مخكن ېداو له ړي، ك ءادا پرته او خطأ

)غفور( او شول، ناكام  كي يپه آزمويناو  پاتهوروسته 

وركوي او مهلت  كيبلې فورًا نه نيسي، ښونكى رب ئبخ

ه ورته فوري مؤاخذاو  دئڅه هم عزيز ې، كه ښي ئبخ

 آسانه. 

خالق  عالمټول هللا تعالى د  چي كي ونوآيت ېدپه  6-4

 مومو: څو مهم مطالب معرفي شوى 

 كيټول عالم په ې ئمظاهر ۍ د واكمن چي ذاتهغه الف: 

او هم  دئك( لِ هم )مَ  چي دئغه ذات هما ،وروگخوا ته  هري

و اآسمان پيدا كوونكى، او هم  دئټولواك )خالق(، هم 

دا د . ىړپيدا كې پله ئپه خ چيلك مُ  داسيده  د هزمك

په ې ئ يچار، او يكړپيدا ې ئ ونهړپوي ونگآسمان اوه 

 دي.  كيپه واك پله د ده خ

ونو له و آسمانا يزمكد  چيمان مه كوئ گ داسيب: 

و له وضع و ضوابطسننو اد  كيپه عالم پيدا كولو او 

څه اوس هر ښي، ېپرته  مخي خپليڅه ې هر ئكولو وروسته 

 هيڅږي او هللا تعالى ېكطبيعي سننو مطابق ترسره  ېدد هم

بايد دا وي  باورستاسو  كيبل ؛نهنه كوي،  كيپه تصرف 

ټولواك، او هم واكمن او  دئپيداكوونكى هللا تعالى هم  چي

او ل باور مكمِ  ېدد ۍ ستاسو باور بايد پر واكمند هللا 

باور  ېدپه بايد ، دئهللا تعالى خالق  چيوي ړوونكى پبش

په ې هم د ده ي ئگي واړپيدا كه هللا تعالى څ چي ئو
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 دي.  كياختيار 

په نامه د آسمان  ءفضا ۍبرن يزمكد كله ج: قرآن 

په سقف چت او ول كائنات د ټد آسمان يادوي او كله 

ونه او مدارمربوط  يزمكد آسمان هم يادوي، يعني  هگتو

احاطه ې ټول كائنات ئدا  چيدي طبقات  يونگهم هغه اوه 

دلته  چيږي ېموسره معل په صراحت آيتله وروستي  .يړك

نى ييو الند چيې دي طبقونو مراد هغه اوه آسمانله اوو 

 خپليپه ټول سماوي اجرام ې ئ ېدږټولو نتر ته  يزمكاو 

بر او يو د بل د  ېدتر ې ږ ئپشنيولي، او نور  كي يږېغ

په او ول سره ورته دي، ټ چيخو قرآن فرمايي ه، سپا

 پير او تفاوت نشته. توې ئ كيپلو خ

وايي: د قرآن  چيړ ده ډېر دقت او تأني وا خبره د د

په شمول ورته والى لري، آسمانونو  دټول مخلوقات عالم 

 لى!! ې موندنه ش چاودپير او ې توئ كيځاى  هيڅپه او 

ټولو تر  يزمكله  موږز چيې ښودلساينسي تحقيقاتو 

ښت ړپل جوپه خ، ىستور ليك لريټولو ستورى او تر  لري

 يزمك موږې حكومت كوي، زپر چي مخيطو له او د هغو ضواب

د قرآن يو بل علمي دا او ستور ليكي ته ورته دي، او 

انسان ېړۍ وروسته پڅوارلس ، د قرآن له نزول دئاعجاز 

په د عالم  كي برخي هريپه د كائنات  چيپوه شو  ېدپه 

يووالى او ځاى په پير او تفاوت د تو كيټولو مخلوقاتو 

او اوه  يزمكهللا تعالى اوه  چي اييقرآن ومطابقت شته، 

څ په ترژورو تحقيقاتو  ي، نن د علميړپيدا كآسمانونه 

ه اوه طبقې لري، او د زمك چي ېانسان ته معلومه شو كي

مربوطه فضاء هم اوه طبقې ده.  يزمكپه سر د  يزمك

د اتم د مدارونو  چي ېانسانانو ته دا هم جوته شو

دا كائنات  چي ږيېملومع ېدله ، ئر هم اوه دېمش يمظاع

ې يوه ئ (كهكشانونهستور ليكي )او مربوط ستوري او 

 .يداتاو ر بانديره وآسمانون هاو چيمجموعه ده  داسي

په نتيجه ړنو ېڅپلو ده انسان د خآيا ممكن  چيخو دا 

پراخ عالم دا  چيشي پوه هم حقيقت  ېدپه يو وخت  كي

؟ بايد ېكړاوو آسمانونو احاطه  چيمجموعه ده  داسييوه 

 . دئ لريډېر ډېر حقيقت له درك  ېدالتراوسه د  چييو اوو

من من ما ترى في خلق الرح)شطر  ېدد  آيت ېيمرد د

 :ونه موموتعبير څوړه په ا (...تفاوت

: تفاوت)نه  كيپه مخلوقاتو هللا تعالى  : دړىلوم
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په ، (څچاود او تر: فطوراو نه ) شو ىدمون (پيرتو

څه نه شو  داسي يعني ىدو موننه شتفاوت  كيمخلوقاتو 

ې پيدا كوونكى ئ، دئېل الس  د كوم بښيي دا و چي ىدلي

پل خپه له نورو ېله ده، ې بښت ماده ئپيدايد ، دئېل ب

، ءخالتشه،  يعنيو فطور ا ،ېلوالى لريژور ب كيښت ړجو

ځاى، كوم كوم تش كي  عالمپه  چيدا  يعني، ىو كمانقص 

د نقص باعث  چيالى ضروري شي نشتو داسيكمى، د يوه 

د  كيې انتهاء عالم پراخ او ب ېدپه څومره هر كه شوى،

خوا ته  هريړو، وكټه لپاره و للكوم عيب او نقص د موند

و ا (تفاوت)كوم  چيړو تكل وك ېدد و، ووغړ يگستر

خوا ته  بليې خوا دومره يو يگستر خپلي، ومومو (فطور)

كله به څهيځي، رگېرته راوبې او ستومانه ړست چيوو وغړ

پل مراد ته وبه خ، فطور شي او نه ىدمونتفاوت ونه كوم 

 له وي. ې حاصې بټه به ئږي او لېنه رس

 مجموعهمتحده  داسييوه ائنات ك موږز چي ښيي آيت اد

دقيقه رابطه لري، د بل سره  ې يو لهاجزاء ئ ټول چيده 

ې ېهوده او بب هيڅ، دئب بيوه شته والى د بل د بقاء س

څه سم  هرږي، ېكنه موندل  كيپراخ عالم  ېدپه  ئهدفه ش

څه موجوديت يوه خأل او تشه پيدا شوي، د هر دقيق او 

ې د ، او نشتوالى ئځواب واييډكوي، او يوه ضرورت ته 

ې موندلى څه نه ش داسي هيڅږي، ېك بسب خألاو  تشيې يو

منصوبې نتيجه  بېليېل الس او د د بې ئښت پيدايښيي و چي

 كوود عالم له نورو ت چييدا شوى وي پ داسياو  وي، او 

اهميت په  ءادعا مياو مه ستري ېدد پير ولري. سره تو

د  چيشو  ىدېپوهښه ه وخت غې هو ئابعادپراخو او 

ظاهري  ېدله ځير شو، ښت اصل ته پيدايمخلوقاتو د 

ټ او ښت بنسړه د جوڅد هر  ړ شو،وال كيمخږ لپيرونو تو

پوهانو ته ومو د طبيعي عل نړو، نپام وكبنياد ته 

توكي  گرن گېل او رنېل بد عالم دا ب چيې معلومه شو

 كيپه اصل پير لري، يو له بله تو كيپه ظاهر  يوازي

كه د ماليكولونو او د هغوى پيدا شوي، ټول له يوه شي 

او له اتم نه پير لري، د اتم تو كيپه حد د تركيب 

د  ،يو شئ كيپه حقيقت كامالً سره ورته دي،  كيد ح كيمخ

 ړ شوى.جو كي، په مختلفو شكلونو مخيې له ې منصوبيو

په و عيب اتضاد د  (تفاوتځينو نورو مفسرينو ) -همدو

په هللا تعالى  : دكويترجمه  داسي آيتاخيستى او دا  معنى
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تعبير  ېدپه ې موندلى. نه ش عيب واتضاد  كيمخلوقاتو 

 :نه شتهواشكالڅو  كي

 ئد معنىپه اد تضد نه  كياصل په لفظ تفاوت د  -1

 . معنىپه  عيباو نه د 

و مخلوقاتپه  چيووايو  مخيتعبير له  هكه د دغ -2

ره سمون واقع سپير او تفاوت نشته، دا تعبير له تو كي

ايو ږي، او كه ووېكو گيرونه تر سترپنه خوري، عماًل تو

تضاد او عيب نشته دا يو  كيپه مخلوقاتو د هللا تعالى  چي

د تضاد نشتوالى واضح  كيښت يدايپپه ، دئتعبير  گنوگ

د هللا تعالى  موږېره برس ېدنه لري، پر مفهوم ښانه او رو

 چيورو گخو دا  موږ، ښتپيداينه د دوى  وروگمخلوقات 

ږي، او ېكټوېر راوڅه پ بوټيد ړه له ز يزمكدانه د 

 چيدا توان نه لري  يگستر موږړ شي، خو زې جوى ترگنيال

ېدو ړجوي د گد نيال ياوردو او له خېكټود را بوټيد 

 !!وريگپله وپه خ ىوالگڅرن

ړنى هماغه لومتعبير آيت دقيق  ېدپاره د ل ېدد هم

 كيپه مخلوقاتو  د هللا تعالى چي معنى ېدپه ، دئتعبير 

ې د يو ئ چيې موندلى نه ش پير او تفاوتتوپلوه  ېدله 

پيدا كوونكي د ېل ې د بالس او بل ئپيدا كوونكي د يوه 

په د دوى  چي هنه د داسي، ېمموه او  وږندېالس ز

 ې وي. ې كارول شوېلي منصوبېالبب كي تښپيداي
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 ړۍ مو ښايسته كړلون ېدد آسمان  چيشكه  ېاو ب -1

د  شيطانانود  (وسيله)مو  ړلڅراغونو او كڼو په رو

 .د سرو لمبو عذاب لوړك ، او دوى ته مو تيارټلور

د عذاب پل رب، په خ كافر شول چياو هغوى ته  -3

 كله چي -3دا څومره بدمرغه! ېځرگدا وراو  دئجهنم 

 او يواور هچيغبناكه شي، له هغه به غض اروزگ كيپه 

ي له چوو چي يبه و ېدږن -8ي. ړږ كځواو هغه به شور 

 يساتونك ي،ش وزارگ كيپه  كرښكوم لكله  چي، غيظه

ستاسو خوا ته كوم نذير نه وو : يښتپو ېبه ئ

راغلى، هو! يو نذير خو وو  چيوايي به  -2 !راغلى؟

هللا څه نه  چي يلومو ودا ړ او ب كتكذيهغه  موږخو 

بل  ۍ پرتهمراهگ يړي، او نه تاسو يئ له سترنازل ك

مو وى نيولى او  ږوايي به: كه غوو ا -11 .كيڅه 

به نه  كيي د دوزخيانو گټولپه  ،ىړكوى تعقل مو 

اقرار شي، نو ناهونو به گپلو په خنو  -11وو. 

 .ي تهگټول ېدنفرين د دوزخيانو 

 :ړ ديوتوجه د لب امطمهم  څومبارك آيت  ېدد  -1

ته تر  يزمك موږاو ز موږآسمان،  ېدږټولو نر ت: الف

دونكي ېكو گسترټول تر دا  چي دئهغه ، آسمان ېدږټولو ن

دا  چيښيي نيولي، دا آيت  كيږ ېغ خپليپه ې ئستوري 

ځالندو د  كيپه تياره  ېشپد  چيټول سماوي اجرام، 

ږ ېپه غټول د دنيا د آسمان دا ږي، ېځلېر څپه څراغونو 

 تربر دي او يو  ېدتر  ر آسمانونهډ شوي، نوراغون كي
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عظمت پراخ ملك رب د مالك الملك د  آيتدا  !!پور تهبل 

ملياردونو ستور په دا كه . كويتوضيح ښه وسعت و ا

او لري،  ېممنظوونو شمسي مليارد پهې هر يو ئ چيليكي، 

 پوري بليې تر ۍ ئژې له يو چي دئپراخ ې دومره هر يو ئ

ړي تر لومټول ، دا دئټن د ملياردونو نوري كلونو وا

پر بر او يو  ېدتر  او نور آسمانونهدي،  النديآسمان را

پراخولي او عظمت د بيان د كائنات د  ي،و دابل رات

يان او الفاظ نه شو بغوره او دقيق  ېدپاره تر ل

 موندلى. 

 داسيند شي او گڅررا كيپه په ش چيستوري  ادب: 

 يوازي، دا نه دونكي قنديلونهېځلچت ړ ښي لكه د لوېبر

ښكال ښايست او آسمان ته ابهت او عظمت وركوي او د  موږز

ښايست وركول ښكال او ې همدا او يو هدف ترې ده، اڼه ئگ

پالو او د حقخوا ې له يو ېرهسر ب ېدپر  كي، بليد

او لونه دي عښانه مشپاره د هدايت رولټوونكو حقيقت ل

 بليله يدونكي د هللا تعالى لوري ته هدايت كوي، پل لخ

په وسيله ده، او دا ړلو ټلو او شد شيطانانو د رخوا 

 : وو معنىدوه 

ستوري ره ېمې شځالنده او بدا  چي انتباههغه : ړىلوم

ټولو د  اړهپه ليدونكي ته وركوي، د رب العالمين ې ئ

، ږيېكشيطاني القاءاتو او وسوسو د دفع او طرد سبب 

په و ستور وځالندد دغو  چيعقلمن انسان و اباشعور  هغه

په د هللا تعالى ځالندو ستورو ې حقيقت موندلى، دو سره ئېل

په ړى، د شياطينو له هجوم د دغو ستورو هدايت كلوري 

څراغونو د ښانه روشوى، او د هدايت دغو  ديمرسته خون

يوه  كيږدو په او الريد  چيړلي هغه شياطين ش مخيده له 

 ناست ول.  كيپه كمين ړخ ته او بل ا

 موږپاره ويل: به د خلكو د غولولو ل وكاهنان: همدو

په الس اطالعات رارسي، دا ريانو ېپعالمه د ه ل غيبد ته 

ځان ورسوي، د مالئكو كنارو ريان كولى شي د آسمان تر ېپ

و ښو خبر شي، اېپې له زمان راتلونكېواوري، د  خبري

 خبريې پرځ د مالئكو ترمن چيڅه ووايي ته هغه  موږ

 ېدپه و او ږېخبرله غيبه  موږمرسته  پهږي، د دوى ېك

درته  ېراتلونكه گووايو: څنته تاسو  چيږو ېتوان

 كيراتلونكي  ېدږپه نانتظار كوي؟ له كوم حالت سره به 

ې د غيب ويلو دكان ترتيب به ئ ېدپه  ؟شئ خمامخ
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 كيپه دام ې ه خلك به ئكمعقلپرانيستو، ساده او 

ې ول، او شكرانې وغولڅو دروغجنو خبرو به ئپه چول، وا

مارو گټد دغو  چيپاره ل ېدد قرآن  !!ېكړې ترالسه به ئ

 يړجر يون يخبيث ېدړي، او د غيب ويونكو دكانونه وت

ځالندو ستورو آسمان ته د دغو  ل:فرمايې وئړي، ك يڅغو

ړ شي، بر ال چيږدي ېپرنه ، ېكړشيطانانو د تلو الر بنده 

پل خ كي يزمكپه د آسمان له اسرارو خبر شي، او راشي 

 ړي. ري خبر كگدوستان او مل

عذاب ) له كيپاى په آيت  ېدد  مخيۍ توجيه له ړد لوم

توجيه له  مي، خو د دوهدئد دوزخ عذاب مراد ( السعير

ټل ې رپرشيطانان  چيې مراد دي د شهاب ثاقب لمب مخي

 ږي. ېك

د دوهم  چي شته آيتونه داسي كيپه قرآن څه هم  هك

شيطانان  چيا مطلب افاده كوي ددي، او  معنىپه تعبير 

ښودل ېپرته نه  ېداو ږي، ېكټل رپه ذريعه د شهاب ثاقب 

د آيت  چيپاره ل ېدخو د شي،  ېدږآسمان ته ورن چيږي ېك

څراغونو لفظ كارول پاره مصابيح: د ستورو ل كيپه سر 

 الريپاره د لليدونكو و ځين دا ستوري د  چيښيي شوى او 

ښيي، الر  كيپه تياره وى ته څېر دي، دپه څراغ مشعل او 

ورته ته  ېدهم بايد  (للشياطين رجوماً )له دلته نو 

مطلب مراد وي، او د شيطاني القاءاتو او وسوسو د دفع 

 ړي. او طرد مطلب افاده ك

عالم ړي، او د په هللا تعالى ايمان نه راو چيهغه : 3-3

د دوى له هدايت او  يښره نېمې شدا ب كيږ ېغ يپراخپه 

لو وڅېر د سوزپه يو او خسو گږي، د لرېكعاجز  ونيالرښو

دا  يوازينه ، دئجهنم ځاى پاره مناسب د دوى لدي،  ړو

پر دوى غصه وي، جهنم به هم  كييي بلښاجهنم ورسره  چي

لمبو سره به د دوى هيبتناكو چيغو او پلو غضبناكو خ په

 . استقبال كوي

لمبو  پلوپه خدوى  كيغضبناك حالت  داسيپه ه جهنم ب -8

چوي، د وي و ېدږې به نېر قهر او غصډله  چيمني  كي

 ډليدوزخي  هريله داران او ساتونكي به هم  هپهرجهنم 

ښتنه كوي: پوسره  په حيرت ،ځيروبه  يپس بليپه يوه  چي

 يپايل ديب ېدچا د كفر له آيا كوم نذير نه وو درغلى؟ 

 ړي؟ نه وئ خبر ك

وي او د ف كناه اعتراگ خپليپه دوزخيان به : 2-11
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 به وايي:  كيځواب په ساتونكو فرشتو 

 ردارى راكوونكى راغلى وو. بهو؛ نذير او خ: الف

 .ړك تكذيباو قصدًا عمدًا  موږخو ب: 

ږلى، نه ېرال مبرغپيورته ومو ويل: هللا نه كوم ج: 

 ښوونه. ښود او الروحي، نه الر

، غلط شوي يئ ېكړالر مو وركه دروغ وايئ،  تاسود: 

ې خطرناكه پايله ئپه وضعيت اعتراض كوئ او  ږموز چي

 ڼئ. گ

 ورانگدعوتړه سواندو بلونكو او زد دغو  موږ كه: هـ

پل عقل مو كارولى وى، او د هدايت ې وى، خېدلاور خبري

ړى تكل كموندلو  مو د حقيقت د كيڼا په رد مصابيحو 

 نه وو.  كيډله په  ودوزخياند وى، نو اوس به 

پل عقل نه وو خ موږ چيف د دوزخيانو دا اعترا

په مخكنيو آيتونو  چيډېر وضاحت سره ښيي كارولى، په 

څوي او د عقل ه چيې څه ته اشاره شو داسيهرو مرو  كي

د آسمان دا ښوونه كوي، په لوري د عقل الرحقيقت 

 چيڅه دي ځالنده ستوري همغه ښود ، دا الرمصابيح

د ې په تعقل سره ئ، ېكړدوزخيانو ورته اعتناء نه وه 

، نن او د دوزخ له ليدو ړىغور نه وو ك اړهپه هغوى 

ړى وى نو دا تعقل كمو پرون كه  چيوروسته اعتراف كوي 

  .ودېكحالت سره به نه مخامخ  ېدله 

   

   

   

    

    

   

     

   

  
 ،ټهپه پ ربپل له خ يېږرېو چيې شكه، هغه خلك ب -12

كه وينا مو  -16 .اجرستر دوى ته او ښنه به وي بخ

ينو د س دئپوه غه هشكه  ېبنده، گڅرټه يا پ ئړيا ك

پيدا ي( )مخلوقات د چيچا آيا  -14.ووه ټولو شتپه 

 ؛دئلطيف  ىد چيحال دا  ي؟!ږېپوهې( پرړي، نه به )ك
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 خبر.باښه 

 :ونه موموتفسيرپاره دوه ل آيت ېدد  -12

 چي كيحال  داسيپه ږي، ېېرپل رب وله خ چيهغه الف: 

او ستر اجر مستحق  بخښنيليدلى، دوى د  دئې نه هغه ئ

 دي. 

له هللا  كيپه غياب ټ او پد نورو له نظره  يچچا ب: 

 بخښنيډډه كوله، د ناهونو گپه سبب له  يېرتعالى د و

 . دئړ او ستر اجر و

د دوزخيانو  كيپه مخكني آيت  چيپام سره په ه ت ېد

تعقل ونه  كيپه دنيا  موږ :وايي چيراغلى اعتراف دا 

 ېدپه يو، بايد  كيډله په ځكه نن د دوزخيانو نو ړ، ك

 ډليۍ د مخكن چيې وي اشاره شوهغو كسانو ته  كيآيت 

كه ژندلى، ېپې پل رب ئپل عقل كارولى او خې خبرعكس ئ

په و نه وو ليدلى، خو گپلو سترپه خڅه هم دوى هللا تعالى 

 كيڼا په رښو خورو ند  كيپه عالم ې ئپل عقل سره خ

د ړى، او ې ايمان راوپر هللا تعالى ئ حقيقت موندلى او

دليل  ېدپه ځان ساتلى. ناهونو گې له ئ يېرو هللا له

 . دئړى تفسير دقيق او غوره لوم

ڼئ، نه تاسو له ده غائب يئ او گه غائب مهللا تعالى  -16

له  كيځاى په هر ، دئنه هغه له تاسو، تل له تاسو سره 

ي، ستاسو د اور خبريښكاره او  پټي ، ستاسودئتاسو سره 

پل په خ چي دئواكمن  سيداهغه ، دئنو له اسرارو خبر يس

 ټ نه دي. پنظره له څه  هيڅې ئ كيپراخ ملك 

 (خالق) چيشي د انسان عقل دا خبره ومني  ىدېكر گم -14

! دا خبره له له اسرارو خبر نه وي؟ (مخلوق)پل د خ دي

پيدا پلو )پيدا كوونكى( د خ) چيعقل سره سمون نه خوري 

ړى پيدا كته  چيچا  ې خبر وي!!حقيقت بړو شيانو( له ك

 عواطفاو  مشاعرځواكونه، ټول استعدادونه، ې، او ستا ي

ې له ، هغه به خو ستا د سينهد ده عطيه او وديعه د

 ږ وينا به اوري. غ گاو جسوكه د اسرارو خبر وي او ستا 

 چيوي گړخ نه لخبره هم د انسان له عقل سره ا اد

ږدي ېپرړي شيان( مهمل پيدا كپل )خ ديپيدا كوونكى( )

ړي، ورته ونكاعتناء  هيڅ ديپيداكولو وروسته له او 

ې ساتنه او ړي خو بيا ئړ كڅه جوڅوك كوم شي  ىدېكر گم

 ؟ړيڅارنه ونك

ځكه او  دئپيدا كوونكى او خالق  يوازينه هللا تعالى 
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هغه  كيبلپلو مخلوقاتو له اسرارو خبر وي، به نو د خ

ه ن، دئخبر و اسرارله دقيقو ، دئهم  (خبير)و ا (لطيف)

 دئڅېر نه په ا چاو نه مستقبل، د هغه  دئ ټپې ماضي تر

ېدو او ېرې د نفوذ، توالونه ئېاو د ېدپرحجابونه،  چي

ېدا پوه بانديپردو تر شا اسرارو ليدو مخه نيسي، او د 

په ارتباط د ېدو پوهه اسرارو د پرانه كوي. گورته 

ږ دقت ل ېدلپوه ېدپه لري،  معنىڅه لطيف صفت يادول 

 (لطافت)ورو: گدوه حالته  كيو مخلوقاتپه  موږړي، غوا

 مومو داسيلطيف توكي ، كييو د بل مقابل ، (كثافت)و ا

له قيده و مكان ازمان د نسبت  د كثيف توكيو په چي

ېدا ورته ېرونو تحجابو او پردله  او ويآزاد نسبتًا 

په سرعت له كولى شي ې ت ئرنسبتًا آسانه وي، نور او حرا

په ، اوبه د بخار ىدېېري تنه ش هواېر شي خو ې تشيش

خو كله ، شي يېرړه سوري تډېر واكولى شي له  كيحالت 

ېدل ورته ېرتوي نو  كيپه حالت او انجماد د مايع  چي

تكاثف  داشياء د طبيعت توكي او  چيڅومره ران شي، هر گ

له ، حالت ته تغيير مومي لطافتله حالته د و تراكم ا

ساينس آسانه شي،  كيتر مخ پردو نفوذ ورتهحجابونو او 

شي، د ي بدله شي اليتناهي ژپه انركله ماده  چيوايي 

ځاى شي، او زاده شي او د هر مكان او زمان له قيده آ

 . كېدىډ ي خننه ش ته مخيې څه ئ هيڅ

ې او هغه دا پاره يوه بله ترجمه هم شوآيت ل ېدد 

ې دي؟ كه ړي ئپيدا ك چيژني ېپڅه به نه هغه آيا  :چي

څه  مخيۍ د مفهوم او مقصد له ړه له مخكنژبادا م هڅه 

 معنىپه  (ما)د  (من) كي ېدپه پير نه لري خو توخاص 

ترجمه  داسي چيځاى په  ېدد  (من خلق)اخيستل شوى او 

 ىترجمه شو داسيې دي(، ړي ئپيدا ك چيذات )هغه شي: 

ۍ ترجمه په مخكن چيړل(، حال دا ې كپيدا ئ چيڅه هغه )

 نيول شوي.  كي معنىپله اصلي په خ( )من( او )ما كي

ه پڅه د هللا تعالى علم او په هر دلته  چيمه كوئ  مانگ

، او د هللا تعالى د لطيف ېداپوهښكاره خبرو ټو او پټولو 

ته مخاطب  چيپاره ذكر شوي ل ېدد  يوازياو خبير صفات 

ووايي: ته د هللا تعالى تر دقيق او دائمي مراقبت او 

ټ نه پې تر ديښكاره عمل ټ او پ هيڅ، ېي الندي يڅارن

، ې دركوياو سزا به ئ، دئدقيقًا خبر  ديڅه له هر  ،دئ

بيانول ېره يو بل اساسي او مهم مطلب سرب ېدپر  كيبل
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ته  چيړي پوه ك ېدپه مخاطب  چياو هغه دا  دئې مراد تر

پل رحمان او مهربان رب د لطف او مرحمت تر نظر تل د خ

 خپليله  ديېبه شيوه ږدي، او ېرپنه  ديې، مهمل ي الندي

ړه ستا د زنه محروموي. او توجه  ، رعايتيپام لرن

ړتياوو خبر ستا له ا، اوري ديږ ړ غټ او لوټي، خبري

 يړتياوځواب وايي، او ستا اښتنو ته ړه غو، ستا د زدئ

ې. ي النديپوره كوي، تل د ده د لطف او رعايت تر وزر 

دلته  چيږي ېمعلومسره صراحت په و آيتون له وروستيو

باور القاء  ېدهمدا مطلب مخاطب ته تفهيمول او د هم

 مراد ده. 

    

   

   

    

    

    

    

     

    

   

   

    

    

   
ړه تاسو ته ه ئې كزمكدا  چي دئخو هغه ذات  ىد -11

 ۍروزله د ده او  ئځرگږو ئې وپه اوابع، نو ت

 -13.دئپه لور د ده ( ورگله )څون پابيا اووخورئ، 

په  چي ېدله  ،دئ كيآسمان  چيخوندي يئ له هغه آيا 

 -13 ځي؟په به بيا خوڅانا چيړي كښخ مو  كي يزمك

 چي ېد، له دئ كيآسمان  چيخوندي يئ له هغه آيا 

راولي، هله به بيا  بانديۍ دريوه سيل ېكنوږي وروتي

تر  چيې شكه او ب -18 ؟ميانذار  دئه گڅن چي ئپوه ش

ه وو گڅن( چي ورهگ)وړ، نو دوى مخكنيو هم انكار وك

 ؟ميانكار 
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ې، مارلگ كيخدمت  وستاسې ئ هزمك دا چيهغه ذات  -11

ې ږو ئوپر ا چي داسيې، او مسخر شومنقاد ، درته رام

د رزق او روزي ې ستاسو ئ هزمكدا  چيځئ، او هغه ذات رگ

، هماغه ستاسو لطيف او خبير ېولځرگد تأمين وسيله 

ځواب وايي ړتياوو ته ستاسو ا چيغه هما، دئپالونكى رب 

په حال شامل ې ستاسو پل دائمي رعايت او عنايت ئاو خ

 ړى. ك

ه د درنو ړپه ا (و اليه النشور) د آيت د وروستي شطر

 مومو:  رأييځ دوه ينو تر منمفسر

 ځئ او د هللاپلو قبرونو راوبه له خ كياى پپه : الف

 په لوري به درومئ. تعالى 

ږي، يعني ېكهللا تعالى ته راجع  نشور كي يزمكپه ب: 

ژوندي شي، او په را چيورئ گپر سر  يزمكد  چيڅه هر 

كه ، ده همېوو ادانه كه دا ه خواره او منتشر شي، زمك

هللا  ټول، دئو انسان احيوان دي، او كه  ياو ون بوټي

 . دئد هللا تعالى له لوري ړي، هر نشور دا كپيتعالى 

او له شطر موقعيت  ېدد  كيند كالم وړټول ا پهكه 

 ېدپه ژر ېر ځير شو، ډې ارتباط ته وروسته سره ئ كيمخ

ټول ده او هم له  دقيق همتوجيه دوهمه  چيشو  ىدېپوه

 آيت ېدپه  چينشته  دليل داسي هيڅخوري، كالم سره سمون 

ورو گ چيونيسو، مخصوصًا  معنىپه بعثت مجدد  نشور د كي

كارولى، لكه  معنىپه ښت ځاو خودون نژود ځله ېر ډ قرآن

 :فرمايي چي

َوُهَو الَِّذي جََعَل َلكُُم اللَّيَْل ِلبَاسًا َوالنَّْوَم سُبَاتًا َوجََعَل 

                             النََّهاَر ُنشُورًا *

 74 :الفرقان

ې ، خوب ئښاكپوې درته په ئش چي دئغه ذات هما ىدو ا

  .ېولځرگښت مهال ځون او خوڅپاې د ځ ئدمه، او ور

هغه ذات ږي: ېك داسي معنىآيت ( 11)د تعبير  ېدپه 

ږو پر اوې ئتاسو  چي داسي، ېكړدرته مسخر ې ئه زمك چي

هماغه روزي دركوي،  يزمكتاسو ته له  چيهغه ځئ، رگ

ستاسو او د  چي دئكى رب پالونستاسو لطيف او خبير 

 ږي.ېكڅه نشور ده ته راجع پر سر د هر  يزمك

 اعجازد قرآن يو بل علمي  چي كي آيتمبارك  ېدپه  -13

و ته اشاره لبامطي اساس څو: شوىودل ښېاته  مخي موږز

 :ېشو
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پر ې تاسو ته ئ چي هزمككوئ دا آواره  مانگر گالف: م

روزي د ړى، او ستاسو د رزق او ځاى دركږو وپلو اخ

خدمت په پاره ستاسو به د تل ل داسيتأمين وسيله ده، هم

 دئ، مستمر او ثابت تلپاتهې وي او دا اوسنى حالت ئ كي

 هيڅ ېدله ر گمځي؟ نه را كيپه كله به تغيير هيڅاو 

ټولواك رب له بره دا فرمان د عالم  چيېره نه لرئ و

ړي، حالت بدل ك ډمنډا او دا آرام يزمكد  چيړي صادر ك

پر تاسو نه وي،  كيپه خدمت نه نور ستاسو  چي اسيد

 كيبلړي، ږو يوسي، او نه رزق او روزي دركپلو اوخ

 النديتر خاورو ې بدله شي، تاسو رديپه هبرعكس ستاسو 

و گپلو سترپه خې ېدا ئړزېدا او لځسخته خوړي، ك

حالت له  داسيڅه شي د ړي يئ؟ ډه كډاورئ؟!! څه شي گو

پاره ډ او اطمئنان لډاكاذب  ېد ړي يئ؟ دراتلو مطمئن ك

 څه دليل لرئ؟ 

ېناستل او ننوتل له ښك يزمك: د خسف كي آيت ېد پهب: 

، د بيان ىځاى ذكر شوېدا( سره يو ځېدا او خوړز)ل

خسف  كي برخي ميكو يزمكد ښيي كه  چي دئ داسياسلوب 

غه خبره همااو دا ې وي، پسېدا به ورړزلو ن شيځته رامن

 اړهپه د زلزلو د الملونو  يزمكد ې نن ئساينس  چيده 

 . كوي

سبب خسف يو اساسي ې د زلزل چي ښيي تحقيقات يعلم

له  يتودوخ يد سخت ،ۍ برخهځنمن يزمكد  چي، وايي دئ

ې ويلي او څه ئده او هر  كيپه حالت ېدو ټد خو كبله

 چيي كټوپپه كلك توده او ويلي برخه  اذوب شوي دي، د

 ۍپورتن يزمكې، د شو، احاطه دئته ورته  يډبر كيكل

ۍ ځنه له منعپه ذريټكي پوډبرين  ېدد همبرخه  هخاورين

په  يزمكد ى ټكپودا ډبرين  چيكله ې، ېله شوب برخي

د برني يا داخلي فشار او د نورو ، كي برخي ميكو

هماغه برخه د  يزمكد و امات شي،  كيپه نتيجه عواملو 

پيل  ېپاسه واقع شي، هلته زلزلد مذاب او ويلي موادو 

 شي. 

ړه ې په او زلزلاد خسف  كي آيت ېد په چي مطلبكوم 

ړنو او ېڅژورو له او  كيړۍ ېپ يېرتپه  يوازيويل شوى، 

 انسان ته معلوم شو. تحقيقاتو وروسته 

بادونه به تل  يزمكد  چيمان كوئ گ داسيآيا  -13

، پوريړه په زتاسو ته نرم نرم او ماليم وي،  داسيهم
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 كيپه انتظار او زعم خالف تبديلي ستاسو د كله به هيڅ

او  يزمكد  چيځي رگنه  كيپه خيال ځي؟ دا مو نه را

 داسيځاى په نرم او ماليم باد  ېدد آسمانونو مالك رب 

ړي او څه رانسكور كهر  چيږي ېولرا بانديۍ درسيل ندهوت

تر و گشښارونه مو د او لوى لوى  ورويو بانديدرږي يت

 يېرنگان غلطياو خاطئ  ېدد ! ؟ړيكښخ  الندي يوډغون

او  يزمكد  چيړي يئ ډه كډاڅه شي ؟ څه دليل لرئپاره ل

 ړه نه كوي؟ ېكپر داسيكله هيڅټولواك رب به آسمانونو 

 : ړيغوادقت لب مزيد ادوه مط كيو آيتون 13و ا13، 11په 

مزيد  والىگڅرند تسخير  يزمكد  آيتونه ادالف: 

صار سره په اختدا مطلب  كيآيت  14ه توضيح كوي، پ

 داسيې خالصه ئ چيې الزيات وضاحت شوى، راغلى خو دلته ئ

 داسي ،ېكړه و مسخرارام ته تاسو  هزمكهللا تعالى دا ده: 

 كيپه قبلوي، نه ږو پلو اوپه خامونه گستاسو  چي

باعث شي اضطراب او  يېرستاسو د و چيېدا ړزېدا او لځخو

 يتوندړي او نه ښخ ك النديتاسو تر خاورو  چياو نه خسف 

و روح اماليم ې ونه ئبادووروي،  بانديږي دريت چيۍ سيل

ې احساسولى هم نه تاسو ئ چي داسيې ښت ئځپالونكي، خو

ولى، ك فشار نه شئ دركې تاسو ئ چيې دومره شئ، جاذبه ئ

مه او توده رگېره ډنه ، پوريړه په زو ا همعتدلې ئ هوا

 ړهړي او نه دومره سښ سره مخامخ كواگژوند مو له  چي

ړ و ېدد استفا، هنرمې ئ سطحران وي، گې درته تحمل ئ چي

كلكه او نه د ېر څپه  يډبرد نه ښت ته تياره، او كر ك

 . وي رانگ كيپه ښت ځخو چي څېرپه  يټاو خ يگش

په تركيب  (السماءفي من )د ومفسرين ځينو درنوب: 

ې ئ نور ځينياو  ويراجع كهللا تعالى ته كلمه  (من)د ، كي

 ېدد  (من) چي هد ېدېعق ېدپه ډله ۍ ړلومه، و تمالئك

او د  دوېكخسف د  يزمكد  چيده راجع پاره هللا تعالى ته ل

ډله دوهمه ې، هللا تعالى صادروي نه فرشتو امر يسيل ندووت

 دئدليل فرشتو ته راجع  ېدپه )من(  چي هباور د ېدپه 

دنده ترسره كوي، ء دوى د الهي فرامينو د اجرا چي

وايي هللا تعالى  چيپاره كوي ل ېدبره د ه دا خډل هدوهم

صحيح توجيه  ډلي، كه د لومړۍ دئې نياز ب (مكان)له 

سره  ېدپه  واخلو نو معنىپه ڼو او )من( د هللا تعالى گو

مكان ې هللا تعالى ته محدود مكان ثابتوو او آسمان ئ

، محدود دئآسمان د هللا تعالى مخلوق  چيڼو!! حال دا گ
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 !!ىدېكي نه ش لى مكان، او د هللا تعادئ

ېرو ډپه ښي، خو ېسم بر كيپه ظاهر استدالل  ډلي ېدد 

 :دئضعيف  ولئدال

ډېر زيات  كيقرآن  په آيتونهته ورته  ېد :ړىلوم

عاجزه  يحاو تشرتوضيح ې له توجيه ئ ډلي ېدد  چيراغلي 

ثم )راغلي لكه  كيپه مطالب  داسي چي آيتونههغه ده، 

من نجوى  اين ماكنتم، ما استوى على العرش، وهو معكم

هو سادسهم، و نحن اقرب  هو رابعهم و الخمسة اال ثالثة اال

و ا 11ټول ې، ئو امثال ا(  …اليه منكم ولكن التبصرون

على  استوىپه آيتونو ته ورته دي، كه هللا تعالى  13

نه  پوريپه كوم خاص مكان سره و قرب ا، معيت العرش

راغلي ضماير له هللا  يكو يتونآډول  ېدپه ږي، او ېدمحدو

چا ته نه راجع كوو، نو دا دليل د منلو پرته بل تعالى 

واخلو  معنىپه كه دلته )من( د هللا تعالى  چي دئړ نه و

هللا تعالى ته محدود مكان ثابتوو او آسمان سره  ېدپه  نو

 ڼو!!گمكان ې ئ

د هللا تعالى د بحث موضوع  كيو آيتون ېدپه : همدو

موضوع نه ده، ثبات يا عدم اثبات ان د پاره د مكال

 چيې د بحث موضوع ده تصحيح ئ يېرنگان غلطي ېد د كيلب

 چيمان كوي گ ڼي اوگ تلپاتهموجود وضعيت  يزمكد  ځيني

، ثابت او يطبيعې اوسنى وضعيت او بدلونونه ئ يزمكد 

 كيپه خدمت ، تل به انسان ته مسخر او د ده يي ددائم

نه  كيپه خالف تبديلي  وښيخكله به د انسان د هيڅوي او 

 چيخلكو ته ويل شوي  ېد كيڅ تر هپو آيتون ېدځي!! د را

ې د څه ئهر  چيړى ېر كهغه ټولواك مو هعالم  ېدد آيا 

 چي ئږېېرنه و ېددي، آيا له  النديۍ تر عرش ده د واكمن

ږلو ېو د راليلندو سيود خسف او د ت يزمكله بره د 

تر و گاو د شړي ښخ كمو  كي هزمكپه ، ړيړه وكېكپر

 ؟ړي!!مو دفن ك النديو يډغون

 ښييه گنده توگڅرپه  آيتونهمخكني او وروستي  :ېيمدر

 ئهللا تعالى ته راجع دضمير  كيړو آيتونو په دغو دوا چي

 .نه فرشتو ته

پوه ژر به  :فستعلمون كيف نذير)ې فقر ېدله  آيتد 

 ؟(دئه گڅنزما انذار او خبردارى وركول  چيشئ 

په او ژر تحقق مومي، ېر ډدا انذار به  چيږي ېممعلو

زلزلو او د  به كياو تر قيامته مخ كي كيراتلون ېدږن
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ښايي دا آيت د هغو احاديثو شاهد وو،  يوليو ستوند

 يوليد خسف، زلزلو او س كيله قيامت نه مخ چيمنشأ وي 

 خبر وركوي. 

ستاسو د  آيتونهاو  يښكه د عالم د مشهود كتاب ن -18

ى عقل د پاره كافي نه وي، او ستاسو كمزورل الرښووني

دا آيتونه او  چي دئېدو عاجز پوهاشارو له درك او هغو 

د ړئ او وكرجوع ته تاريخ ږ اعالنوي، نو غ گپه جې ئ يښن

ې ئ حقائقدا  چيړئ هغو امتونو بد برخليك مطالعه ك

پايلو سره له كومو خطرناكو  چيورئ گوڼلي، گدروغ 

ا له عذاب و زما ړلتكذيب ك تونهآيدوى زما . مخامخ شول

ر ړ، او ما د دوى عملونه كركجن او منكَ ې انكار وكئ

زما د انكار  چيورئ گو، ړانكار وك ېمڼل او له منلو گو

 ؟! ه ووگڅنپايله او عاقبت 

 (نذير)ه كل يغس، هماوو (نكيرى) كياصل  په (نكير)

په  (ءيا) نسبتياو  وو (نذيرى) كي آيتپه مخكني  چي

په ې كسره ئ كيپاى په  ېمې او د كلحذف شو كيړو دوا

هللا تعالى د دوى  چي ئدا ديا ې ئمراد ، او ېراغلځاى 

د دغو عملونو  چيڼل، يا دا گكركجن وو ار منكَ عملونه 

 داسيپه ې ئدوى  چيدا ړ، او يا ې انكار وكله قبلولو ئ

ړه ه كې كاماًل وربدلېره ئڅحالت او  چيړل عذاب اخته ك

  ې وايستله.و ئژندېپاو له 

   

   

    

    

    

    

    

    

    

  
 دغهپل سر ورته له خپې دي ليدلي نه ئ رگم -12

، ړيډ كې راغوني شي او كله ئوزر كله خالص چي، مرغان

چي ې شكه ك، بڅوبل پرته له رحمن خداى ې ساتي نه ئ

له رحمن خداى  -21ه.څهر  رپهغه خو نظر ساتى دئ 
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ړي؟ كافران ړ مو وكمالت ،ځ ويچي مو فوڅوك دئ پرته 

 كي. ( دي دوكېېوتيپر) فقط

ۍ د ېره آسانډپه  چيړي پيدا ك داسيا دا مرغان چ -12

والوزي؟  كيپه فضاء ړي او ځان آزاد كې له جاذب يزمك

پلو د خ چيړى ځواك او توان وركدا ه ا د دوى وزرونو تچ

ټى ېپې دروند په مرسته د دوى د تنو كڼنازكو نازكو ب

خداى له رحمان  رگمړي؟ ځايونو انتقال كتر لرو لرو 

څه ې ئ كيښت پيدايپه د مرغانو  چيڅوك مومئ  داسيپرته 

ونه گنرښايسته ښايسته دا مرغانو ته چا ډه وي؟ ون

ه ونروز يړ شوو جوكڼو بنازكله او  يښكلدا چا ړي؟ ورك

په دغو دوى كولى شي  چيړي پيدا ك داسيچا ړي؟ ورك

ې لفاص لري لريوالوزي او  توندز او ېنازكو وزرو سره ت

ې غانو ته ئرم چيښي ېا اچدا سنن  كيپه عالم ړي؟ طى ك

په نظر څوك پرته بل هللا تعالى ړى؟ آيا له الوت ممكن ك

 ځي؟ در

په ټكي دوه  اړهپه ې ۍ فقرمبارك آيت د وروست ېدد 

 ولرئ:  كي مپا

څه په هر  ىد چيې شكه او بنه بكل شى بصير: إ)الف: 

نه كوي، لكه څارت او مراقبڅه د هر  يعني (دئبصير 

توفيق وركوي،  الوتود  كيآسمان په مرغانو ته  چيه گنڅ

، ساتيې ئ الندينظر پل رعايت تر د خ ،ې كويحفاظت ئ

 دي.  النديرعايت او عنايت څه د ده تر همداراز هر

 كيو آيتون 14و ا16په  چيږي ېمې معلوفقر ېدله  ب:

دا مراد  (لطيف خبير)او له  (عليم بذات الصدور)له هم 

پل رحمان ړي: ته تل د خپل مخاطب ته دا خبره وكخ چي دئ

ې، مهمل ي الندياو مهربان رب د لطف او مرحمت تر نظر 

، يلرنپام خپليله  ديېبه ږدي، او يوه شېپرنه  دي

ټ او ټي، خبريړه ستا د زنه محروموي. او توجه  رعايت

ړه ، ستا د زدئړتياوو خبر ، ستا له ااوري ديږ ړ غلو

پوره كوي، تل د  يړتياوواب وايي، او ستا اځښتنو ته غو

 ې.ي النديده د لطف او رعايت تر وزر 

 څوينو مفسرد  كيپه شرح ې ۍ فقرړآيت د لوم ېد د -21

 :ځيته را مخي موږز رأيي

ښكر شي او د هللا ځ او لستاسو فو چي دئڅوك هغه : الف

 ړى شي؟ مو مرسته وك كيپه مقابل تعالى 
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د هللا  چي يڅه كاره د يښكرلاو  ونهځفو ستاسو داب: 

 به ستاسو مرسته وكولى شي؟  وړانديپه تعالى 

د  اوالً  چيدي  ېدليل كمزور ېدپه  رأييړه دواا د

او د  ېځول شوپامه غورله  معنىالفاظو دقيقه او اصلي 

په ې: د خداى ترجمه شو داسي ءاستثنا (من دون الرحمن)

دا ثانيًا او  .ړه دهژباقيق دقطعًا غير  چي ،كيمقابل 

او د آيت له  وآيتونو نيله مخكنيو او وروستتعبير 

 .سمون نه خوري هيڅسره سياق و سباق 

ښكر ستاسو ل چي دئ داسيڅوك پرته بل هللا تعالى  لهج: 

 ړي؟ وي او مرسته مو وك

ل ئپاره دا دالېيم تعبير د صحت او سموالي لدر ېدد 

 :لرو

 .دا دههم معنىو محتاطانه ا هدقيقد الفاظو الف: 

په مخكنيو او  چيورو گډېر وضاحت سره په ب: 

د هللا تعالى د رعايت موضوع د بحث  كيوروستنيو آيتونو 

 ځد آيتونو تر منوالى بيانول دي، گڅرن يڅارناو 

به هم  كي آيت ېد په چيكوي  تقاضاږي دا همغيووالى او 

ه گڅنوي، يعني لكه ې په ارتباط خبره شوموضوع  ېدد هم

و ساتنه او مرغان والوتونكد  كيپه آسمان الى هللا تع چي

د هللا تعالى له ې فيق ئوكوي او د الوتو توان او تحفاظت 

پر سر هر  يزمك، د كيپل هر كار په ختاسو هم ، دئلوري 

د هللا  كي هڅي هريپيدا كولو ، د رزق او روزي راكيښت ځخو

رحمان خداى مرهون يئ، له  مرستيتعالى د توفيق او 

ړي او د دا توفيق درك چيڅوك نه شئ موندلى  سيداپرته 

 كيپه ترسره كولو څېر مو د كارونو په ځ يوه مطيع فو

 ړي. مرسته وك

په حقيقت نه مني او انكار كوي،  قتحقيدا  چيڅوك 

ړه او دماغ سيورى په زې مان ئگ، دا غلط ىدوكه شو كي

د  يړتياواو و استعدادونه ،ځواكونهد دوى  چيړولى غو

ې پله ئپه خدي،  يړتياوگځان خصوصيات او يدوى ذات

ېرزوينه او عنايت پ، او د هللا تعالى له لوري ېكړترالسه 

د هر كار توفيق  چيباور نه لري  ېدپه او ڼي، گې نه ئ

ته هم  ېددلي كسان ېولدا غ !!دئې د هللا تعالى له لوري ئ

ښوي يڅوك له هغه خوبه راوې هر سهار ئ چيمتوجه نه دي 

ې خوب سره ئ ېدپه  چي دئڅوك دا ، دئورته  ته گمر چي

ې پاره ئ، د نورو كارونو لړپه برخه كده ته نشاط ور
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ې ځواك او توان ئمصرف شوى  ورځيپرون ړى او د تيار ك

وجود د  د ده چيپام نه كوي ته هم  ېد؟ ړىورته جبران ك

ې طريپله او د ده له سپه خړي ډېر مهم غاو  برخي ډېري

ړه، دماغ، دي، زكار بوخت پل پل خخپه او تسلطه آزاد 

ې د فطري الهي منصوبې اعصاب او د وجود سلول سلول ئ

له انسان  چي ېدپرته له پل كار كوي، پل خمطابق خ

، د خوب ې نه لريپرتسلط  هيڅانسان ړي، اجازه ترالسه ك

 ېدنه دي، د  كيپل الس په خهم ې چونه ئښي سوياو وي

بهر د ده دماغ  د انسان له اختيار او واكهړه كېپر

ړي، پل كار متوقف كو هره برخه خړيكوي، كه د انسان د غ

 هيڅېرته فعالولو توان نه لري او ې د بنو انسان ئ

ې مرسته ئ كيكار  ېدپه  چيي موندلى نه ش څوك داسي

او ښكر دلته د ل چيام وي پته مو بايد  ېد وكولى شي.

ې واشاره شټكي ته ېر ظريف ډكولو سره يوه ذكر په ځ فو

انسان د : كه د هللا تعالى مرسته نه وي نو چياو هغه دا 

ښكر ته پاره هم يوه لوى لهغو كارونو د ترسره كولو ل

د ده د په حكم سره ې د هللا تعالى اوس ئ چيضرورت لري 

د انسان  چيكوم كار !! ورته كوي يړغټول وجود دا 

ډېره مجهزه ېبه كوي، يوه هره ش يگسترپاره د ده ل

ې او مجرب عكاسان او فيلم ې كامرتللمخپر يچټوديو س

ې ول عمر ليدلټد ي ورته كولى. نه ش ونكي ولريوړجو

ې ورته ئ كيپه حافظه ې او مناظر ورته ثبتوي، او صحن

څه ې فورًا او له ته ئ مخيړي وغوا چيېبه ساتي، كومه ش

ې يوه ئ كيرش كاله مخېدشل ړي، پرته راحاضر كډ ځن

په ياد اشاره هغه منظره ور ې، يوه معموليمنظره ليدل

ې، ونه ئگې، رنځور ئته راشي، ان مخيې څه ئړي، هر ك

هغه  چيې منظر ېدې، له ې، يخه او توده هوا ئږونه ئغ

ې د ټول ئپيدا شوى وو، دا وخت ده ته كوم احساس را

كه دا كار كوم  چيې ږېپوهمجسم شي،  وړانديپه و گستر

 لوئ، وسااتوڅومره امكانعكاس درته كولى، نو هغه به 

همدا راز دا ستاسو  همكارانو ته ضرورت درلود؟!!او 

ې ېر كسان ئډ چيځ دومره كار درته كوي ږونه هره ورغو

ې، ونه اورږېر غډ كيژوند پل په خله كولو عاجز دي، ته 

څوك كه يو ې، پير كولى شې توله بله ئې، نژپېې هر يو ئ

په ووهي، د غږ  گدرته زنټيلفون په لس كاله وروسته 

چا كولى، په بل  ديدا كار ه ك، ېژنېپې ېدو سره ئاور
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ې ئ كيپه وخت ېدو ې درته ثبتولى، او د اورږونه ئغ

 ېدد  چي، نو ماته ووايه دئږ چا غدا د  چيلى درته وي

لو او ئڅومره وساكسانو او څومره  ديپاره كار ل

، يا ويگټول عمر لړه ستا زامكاناتو ته ضرورت وو؟ 

وينه ټولو برخو ته د وجود ستا و ا ږيېدربږي، ېځخو

ټول كارونه يو دا ، دئورته  دې تهړى او بل هر غرسوي، 

 ي درته كولى. نه ش ښكرلوى ل

   

   

     

    

   

   

    

    

   

  

  

      
پله ي، كه دى خړروزي درك چي ويڅوك به  هغه -21

و ا كي ښۍسرك ،گار كويينټدوى  پموي؟! بلكيروزي وس

درومي  ړمخپچي څوك  آيا -22.)له حق( كي ښتيېتپه 

 ېغ درومي؟نپه سمه الر  چيسم روان دئ، او كه هغه 

ې وده تاسو ته ئ چيووايه: دى هماغه ذات دئ  -26

ړل، ړ كدرته جوې ړونه ئږ، سترگي او زړه، او غودرك

   ستاسو مننه!! هد هږېره لډ

پموي، لمر ته ه وسپله روزي درنخداى خرحمان كه  -21

ڼا ته ر يزمكړه، مه ځال بنده كپله خ رنو چيړي امر وك

نور نو مه  چيته ووايي آسمان وركوه او مه تودوخه، 

نور  چيړي ونو ته امر وكبادباران وروه او مه واوره، 

پله دانه او نور نو خ چيته ووايي  يزمك، او ئږېځخومه 

اسو مرسته ست چيمومئ څوك  داسيټوكوه، آيا ه مه رامېو

څوك هغه  دئښ سرك والجوج  ړي؟! څومرهړي او روزي دركوك

سره د لجاجت په !! كافران كويحقيقت انكار  ېدله  چي
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 .ښتيت حقكوي او له  ښيسركله منلو حقيقت  ېد

 :وموم كيو تفاسيرپه توجيه  څو اړهپه  آيت ېد د -22

ې ب كي آيت ېدپه  چي يباور د په دې ځيني: الف

چا سره كافر له هغه و مغرور الجوج او ايمان انسان 

پروت په سينه څلورو، يا په ، ىمخړپ چيوى تشبيه ش

، شي سمبالوىځان سم شي، نه  ىدنه الر سمه لي چيدرومي، 

ام گټك چنه سم او شي،  ىدلي ژوري يړلوډونه او نه خن

په  چيچا سره تشبيه شوي له هغه مؤمنان اخيستى شي، خو 

ۍ ښيارپه سرعت، قدرت او هوالر، آواره، مستقيمه او صفا 

 ام اخلي. گسره 

: پر مكبًا على وجهه) لهمراد  چينور وايي  ينيځب: 

سر  رېڅپه كافر د حيوان  چي دئدا  (رپل مخ نسكوخ

په غور څه ته هر وي، وغړ يگستر چي ېده له پرت، ښكته

درومي،  كيپند او عبرت واخلي، مخوري، گاو دقت سره و

ښه له مانع سره پې ئ كيام گهر  پهې وركه شي، الر تر

 ځي. ېوپر ىمخړ پتصادم كوي او 

د كافرانو ې مراد ئ چيېده دي عق ېدپه نور  ځينيج: 

پام وي، ې ځان ته ئپل خ يوازي چي يدبيانول حالت  اد

ژندو عاجز ېپله  الري ميد سځكه څه غافل، نو له بل هر 

 وي. 

سره و آيتوناو له نورو ه گه تومستقلپه  آيتكه دا  

 چيشو  ىكولشي نو  ړلېڅوپرته ړاو له ارتباط او ت

عاجز دي  ېدله تعبيرات ۍ هره توجيه ومنو، خو دا مخكن

و آيتونارتباط له مخكنيو او وروستنيو  آيت ېدد  چي

ستاسو  :دئدا تفسير دقيق  آيت ېدړي، د سره توضيح ك

كار ې د خاص ، هر يو ئړيدرك ونه هللا تعالىاستعدادټول 

ږونه غو ،پارهدو ليد ل يگستر، پارهل گې د تښپپاره، ل

 كيغه صورت هونه په استعداد ا.. د.او، پارهېدو لد اور

او ه گپه فطري او طبيعي تو چيسته كولى شي ستاسو مر

خو ې كار واخيستى شي، ترړي هللا تعالى مقرر ك چي همغسي

ړي د انسان دا غي، نه ش كه دا فطري الهي سنن مراعات

دلته انسان ته ويل شوي: راشه لى، ي كونه ش مرسته

سبب په پام نه كولو دغو الهي سننو ته د  چي ورهگو

له  چيوره گو !!يكېږانسان له كوم عاقبت سره مخامخ 

پام په څوك ه ده؟ هغه گڅنپايله ړاوي غالهي سننو د سر

 دېوتى درومي، پرپر مخ ځاى په ښو پد  چيونيسه  كي
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له ليدو عاجز وي،  ژوروړو او ژندو او د لوېپري له لو

رانه وي گدا ورته ېپوه ېدپه شي خو  ىدېاورونه ږكه غ

 اووايئ: د، دئاو استقامت په كوم لوري ږ منبع د غ چي

ږي كه هغه ېي او هدف ته به سم ورسمپله الر سمه وموبه خ

 چي كيحال  داسيپه او په مستقيمه الر، ړه، په وال چي

ږونه د غو او پارهد ليدو ل يگستر ،پارهل گښې د تپ

پلو استعداونو د الهي پاره كاروي او له خېدو لاور

  ؟سننو مطابق كار اخلي

 ېدد سره  ېده پ كيبل دئدقيق  يوازي نهدا تعبير 

ږي ژور يووالى او همغ و تر منځآيتوناو نورو 

كه هللا تعالى  چيوي، او دا مطلب افاده كوي ندگراڅر

پل رزق خ، ړيدرنكتوفيق د كار ړي، ستاسو مرسته ونك

ړي ده درك چيكه هغه استعدادونه و اپموي، نه وسدر

مومئ  داسيڅوك ړي ونه كارول شي، مقرر كده  چي همغسي

ړى شي، شي، د كارونو توفيق دركړى ستاسو مرسته وك چي

 ؟ړيپه سمه الر مو هدايت كاو ړي درك يزوو رارزق 

 كي بڼي ېدپه هغه ، دئپيدا كوونكى هللا تعالى ستاسو  -26

ړي، ړونه دركږونه او ز، غويگسترړي يئ، هغه كپيدا 

په د ده له لوري دي، ټول د ده ونه استعدادټول ستاسو 

مارل شوي، خو تاسو د دغو گ كيپه خدمت اراده ستاسو 

څومره ناشكره او  وړانديپه  ېرزوينو او نعمتونوپټولو 

 پاسه يئ؟!!ې ب

    

   

   

    

    

    

   

    

   

   

    

   
ې خواره ئه زمك هپ چيووايه: دى خو هغه ذات دئ  -24
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: نو واييو ا -21ړى شئ ده ته. كبه ډ ورغونړئ، او ك

 -23؟ ، كه تاسو وئ رښتينيدا وعده به كله وي

خو له له هللا سره دئ، او زه  ووايه: دا علم خو يوازي

ې ئ چينو كله  -23 څه نه يم.پرته بل گند نذيره رڅ

كافران  چيى د هغومخونه شي  ېره بهپس، ېږدن گوريو

ې ښتنه ئغو چيڅه دا دئ هغه شي: ويل به او شول، 

 تاسو. ړهك

په لوري د هللا تعالى  چي آيتونهدا مبارك : 24-23

 ږدي: ته  مخي موږز الرښوونيدا ېدا توضيح كوي ځرگور

ې ئ كي يزمكپه ړي او پيدا كتاسو هغه ذات : الف

ځېدا مو د رگرېرته واو ب دئستاسو رب  چيړي يئ خواره ك

 په لوري ده. ده 

په لوري له ژوندون او د هللا له قيامت، بيا  چيهغه ب: 

ستاسو  اړهپه كه د قيامت ېدو منكر دي وايي: ځرگور

راغلى؟  دئتر اوسه نه  وليى نو ښتيا ور ءوينا او ادعا

ې پورته شوي او د قيامت د راتلو خبره ئخلك را ځينيتل 

خو تر اوسه د دوى خبره و، ېرولي يې وې ترئ موږاو  ېكړ

ته  موږوي نو رښتينې  ءادعاكه ستاسو  !!ښتيا نه شوهر

ې ټه ئې؟ د راتلو دقيقه نيځكله به را چيووايئ 

ڼي گدليل  ېدډ د ځن كيپه راتلو د قيامت ښيئ!! دوى راو

 قيامت نشته!! چي

ووايي:  كيواب په ځد دوى  چيشوى مكلف  ّـ هللا رسولج: 

له هللا  يوازيځي كله به را چيو دا اعلم ړوند د قيامت ا

ږي. زما ېپوهې نه پروك هيڅپرته له ده ، دئتعالى سره 

ېدو تاسو ته ووايم د قيامت د رارس چيدنده دا نه ده 

د  ته تاسو چي دئدا مأموريت فقط زما ټه كومه ده، ېن

ندو او واضح الفاظو گڅرپه ېدو له رارس ورځي هغي

 . ړمخبردارى درك

په ځ، ه ورهيبتناكدا ، منكرانيامت د ق چيكله د: 

پل انتظار او تصور خالف، د ه، او د خگپي توڅانا

 چيې راشي پرېره به و داسيوري، گو كيپه حال ېدو رارس

له  كيڅېرو هيبت وهلو ېرو او پپه سې د دوى آثار به ئ

 چيځ شي: دا ده هغه ور ورته وبه ويل. ښيېبر ورايه

 معليه انوپيغمبرد  چيښتننه كوله، هماغه ې غوتاسو ئ

ځ به مو ويل: كه دا ور كيځواب په د خبرداري السالم 
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 ږي؟ ېډځن وليځي؟ نه را وليښتيا وي، ر

   

    

    

   

    

   

   

    

    

   

   

   

  
له  چيكه هللا ما او هغه  چيږئ ېوهپآيا ووايه:  -28

څوك به نو ړي، رحم وك موږپر يا كړي  هالكما سره دي 

 -22پناه وركوي؟ ناك عذاب دكافرانو ته له در

ې پرايمان مو  چيذات دئ  رحماندى هماغه : ووايه

څوك چي پوه شئ ړى، ژر به ې كپرړى، او توكل مو راو

چي ږئ ېپوهووايه: آيا  -61دئ؟  گند ضاللت كيڅرپه 

 څوك به روانيځي، نو ننو( كي زمكهپه كه اوبه مو )

 ي؟ه راولاوبه درت

 موږنقاط زظريف  څو كي آيتونو مباركو ېدپه : 28-61

 :ويجلبتوجه 

د  چيدا آيتونه بايد هغه وخت نازل شوي وي الف: 

ې، د قريشو د دعوت لمنه خوره شوعليه السالم  پيغمبر

د دوى تحريك  ېد چيپيدا شوى ته دا احساس راسردارانو 

په ې ئ تمناړى، دا ښ سره مخامخ كواگاقتدار له جدي 

او عليه السالم  پيغمبراى كاش  چيې ړه شوراوال كيړه ز

 چي ژغورل شووله شره څون پا ېداو د  ې هالك شيري ئگمل

 دغيړي!! د دوى د ړ كې اختالفات راوالئ كيپه قريشو 

فرمايي: دوى ته تعالى هللا  كيځواب په  هيلياو  تمنا

 ترسره شي، هللا تعالى ما او تمناووايه: كه ستاسو دا 

رحمت پل خد خالف  تمنا ېدړي، او يا د هالك ك يارانزما 
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ې ړوي، كافرانو ته به ئوغو موږپر سيورى  يېرزوينپاو 

 ژغوري؟ به دوى د هللا تعالى له عذابڅوك ږي؟ ېټه ورسگڅه 

د ځاى په  تمناد  گد مر موږتاسو ز چيپه كار خو دا ده 

 الريپايلو د نجات او د كفر له بدو  يژغورن خپلي

 ټوئ!!ول

په هغه مو توكل ړى، مهربان رب ايمان راو په موږب: 

ستاسو د هغو پروا نه كوو، مخالفتونو  دړى، ستاسو ك

 كيورد  موږز چيړو پناه وته تعالى هللا  وړانديپه څو ه

ته تعالى ځان مو هللا ، ېكړپيل مو پاره او ختمولو ل

 ځولى. رگفيل كځان ته وكيل او پارلى او هغه مو س

چا سمه الر وركه  چيژر به تاسو ته معلومه شي ډېر ج: 

 وو. كيتوب الريې ښكاره بپه وه او  ېكړ

پالونكى او ټول عالم د  چيتاسو هغه رب ته رابلو  :د

ده،  كيپه واك ستاسو رزق او روزي د ده ، دئټولواك 

ژوند اساسي تومنه، درنه د كه اوبه، دا  چي هماغه

څوك به ونه  داسي، ننباسي ژوريې ئ كي يزمكپه پموي، وس

اوبه درته  يړى شي او روانستاسو مرسته وك چيمومئ 

  راولي.

په ړى او وروستى آيت ې لومد سور چيه گڅنلكه : هـ

 ېدد هللا تعالى واكمني توضيح كوي، د ډېر صراحت سره 

څرخي، او د اساسي محور را ېدپه هم آيتونهې سور كيمبار

 چيړي، ېڅابعاد  پراخوالى او گڅرنۍ هللا تعالى د واكمن

ټولواك مطلق ، دئك لِ هللا تعالى مالك او مَ ې دا ده: خالصه ئ

، دا بر اوه دئواكمن ژوند او  گستاسو د مر، دئ

 كيټ وگټ وگپه ې د عالم حكم ئړي، ا كدپيآسمانونه ده 

ځالندو ستورو په ده آسمان  (ېدږن)دنيا د دا ، دئنافذ 

 ړيشې پر ځينيې هدايت كوي، او پر ځيني چيړى، ښايسته ك

پلو د خ، يدات او مجازات د ده له لوري فاكمټي، او ر

ځواب ې ړتياوو ته ئپالنه او ساتنه كوي، امخلوقاتو 

د ده د څه ر هد عالم ې رفع كوي، ضرورتونه ئ، اييو

ې تاسو ته ه ئزمك، يد الندي، او رعايت تر نظر يڅارن

تاسو ته رزق او روزي دركوي،  يزمك ېدله هم، ېكړرام 

ې بدله رديپه هه به ستاسو زمكړي نو دغه ه هغه وغواك

او ماليم نسيم ړي، نرم ك النديورو اتر خبه ټول شي او 

 بانديڅه به درړي، هر واو يوسيل وتوندپه ې باد به ئ

 يو سترگښارونو به د شلويو لويو ړي او له رانسكور ك
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مرغانو ته د الوتو  چيه گڅنړي، لكه ك يړۍ جوډغون يستر

په حالت د الوتو  كيه آسمان پې كوي او بر ئتوفيق ور

د الهي توفيق  ځلي هلياو  هڅي وليټساتي، ستاسو  كي

وك به هيڅپموي پل توفيق درنه وسجه ده، كه هغه خينت

ړى شي او د كوم كار ستاسو مرسته وك چيونه مومئ  داسي

 يروزستاسو د رزق او ړي، په برخه كد كولو توفيق مو 

ي نه ش ېدپه وك هيڅپموي درنه وسپل رزق ، كه خدئمالك 

كه اوبه فرمايي:  كيپاى په ړي او روزي درك چي ىدېتوان

 يروان چيڅوك مومئ  داسيځي آيا ننو كي يزمكپه مو 

 ؟ ياوبه درته راول
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 القلم

 :د سورې معرفي

په نامه )نون( د  ،دئ (القلم)نوم معروف ې سور ېدد 

اخيستل  ړي آيتړه نومونه له لومادو، ېوش هياد هم

څلور ې جمعًا د آيتونو فواصل ئونه لري، آيت 12،شوي

ېر، يوه څپه ې د نون او يسطرون ډوله دي، زياته برخه ئ

ې مهتدين ته ورته ئ ځينيې، صيغعظيم ته ورته ې برخه ئ

 ،ېدليصيغو پاى ته رسپه م وكظوم او مذممد ې او دوه ئ

ترتيب  ېدپه پلوه نون ته ورته دي، له  ږدا هم د غ چي

ې وزنه ې آيتونه درسور ېدد  كيپه اصل  چيويلى شو 

. په دئېر زيات خوندور ډې ږونو مد و جذر ئد غلري، 

 چيې معلومولى شو ې ده، له متنه ئنازله شو كيمكي دور 

پيغمبر ې او نازله شو كيې مرحل ميپه كود مكي دور 

 كي وختپه ې د نزول سور ېدې د او ياران ئ السالم عليه

دا ه؟ گڅنښمن معامله ورسره وو، او د د كيڅه وضعيت په 

ښمن تبليغات دد ې خوا له يو كيوخت  ېدپه  چي ښييسوره 

، له ېدلي ووپل اوج ته رسپه ضد خعليه السالم  پيغمبرد 

او دوكه مارو سردارانو ځينو مكارو خوا د قريشو  بلي

عليه  پيغمبر الرينو له زووړاندينكو ود غولو چيښتل غو

ړي، چمتو كې ئاو سازش ته ې منصرف مبارز خپليله السالم 

 يوازينه دعوت پل خپيغمبر عليه السالم خوا  بليله 

ښمن ړى، د دېز كې تتر بل هر وخت ئ كيړى بلند كگڅر

كينه ژوره د دوى ېدلى، اوج ته رسخصومت او عداوت هم 

 يرېچ چيي، هې وپڅ كيو گپه تريو تندي او قهرجنو ستر

پله غصه او سره مخامخ شي نو خعليه السالم  پيغمبرله 

ښمن د دڅه هم ندوي، كه گڅرسره ځو ونگپه كينه د تندي 

 په شا كولى خوي نه ش الري خپليله ې ئ چلندا كركجن 

 ېدنور نو له  چيځي رگدا را كيړه په زې كله كله ئ
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ي، ځې منپرې بايد الس تر، ىدېكي نه ش د خير طمع ټولني

له هر ور  چيځايه  ېدشي، له  كيټه په لد نورو خلكو 

ځي، وودي،  يچتې اولمب كيې او كرې د كينوال ئېاو د

ېر څپه  ړ شي، او د يونس عليه السالموالته  ميسي بلي

 ږدي.ېپرپل دعوت ناتمام دلته خ

، ېوشپيل په يوه توري د )نون( سوره دا  چيه گڅنلكه 

ټول ې ده، او د سورې هم يوه ئ بحث محوري موضوع د

ې اساسي موضوع تركيز او بحث كوي، يو همدېپه آيتونه 

عليه السالم  پيغمبرد  چيكوي موضوع تركيز  ېدپه سوره 

تبليغات  ، او شديد خصمانهمخالفت ،عداوتښمن ضد د دپه 

ښمن دروغجن د، يړ شوراوال فسادفكري او اخالقي د دوى له 

 كيپه ولس  چي يكتكل  ېدتل په ، دئ ذليلپك او س، دئ

او نفرت ته لمن ووهي،  كيړي، كرك يړراوال خړيې او شفتن

رى كوونكى، د خير ې، تدئغرق  يتر ستون كياهونو نگپه 

له عليه السالم  پيغمبر، د دئه و بدنامه امانع، بداخالق

د ږي، ېكړوبه ښمني له دغو خصلتونو خدعوت سره د دوى د

ې ئ النديېز اغږئ، د خبرو تر ېكپه ظاهر مه دوكه دوى 

په ېر مال او دولت لري، ډ چيپام سره په ته  ېدځئ، مه 

كاذب اعتبار او  كي ټولنيې پلځاو شرك  ېهلوجهل  ېد

ي، ږېكېدل ې اورې زيات دي، خبره ئپلويان ئوجاهت لري، 

 ېراشې ئ النديېز تر اغ چينه  داسيمنلي او مخور دي، 

عتناء ې ا، او وينا ته ئېكړاو دوى ته خاص اهميت ور

په ېره، څاصلي د دوى به ژر دي، ډېر  الريې دوى ب، ېكړو

 ټولو تهېره ړنه څېكرغټه پجامو  عران بيگښايسته او 

او الر وركى  الري ېبڅوك  چيپوه شي ډه شي، خلك به بربن

ځواكونه به دا د شرك او كفر څوك هدايت شوى. او  دئ

په زوال محكوم شي، له رسوايي سره به مخامخ ژر ډېر 

حيثيت او اعتبار به  ،و وجاهتاو جالل، قدرت اجاه ي، ش

 چيوري گپل انتظار خالف به وژر او د خېر ډختم شي، ې ئ

ې درمند ئپه جالل ړي، د جاه او ې له السه وركڅه ئهر 

 ې. شوپاته ې ې ترريې اېرپډ شوى او سگاور 

 هغيد پاره ځورولو لانښه د  يپايلد دوى د حالت او 

، ې درلودباغ ئسمسور  چيږدي ته  يمخ موږۍ قصه زكورن

په حاصل د دوى باغ  چيكله ې او بخيل ول، ې عاطفب خو

كوم  چيپاره ل ېدد دو شوه، ېولټد ې ئه مېوراغى، او 

څه ونه ږي او له دوى ېته ونه در مخي ڼمسكين د ب
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 كيپه تياره  كيمخسحر  تر چيړه ې وكړه ئېكپر ،ړيغوا

ړ ته الباغ ښ شي، يه راوخلك له خوب چي ېدله  كياو مخ

ړي او ې كور ته انتقال كئ هټپړي، ډه كه راغونمېوشي، 

له شي،  پاته يله شره خوند انونترتيب د مسكي ېدپه 

په ړ، د باغ ښ كې يوه بل له خوبه راويئ كيسباوونه مخ

په احتياط اخيستل، ې سوكه او ونه ئامگېدل، ځلوري وخو

څوك  چيوه  ې داڅه ئ، هېولسره ك خبريې ئږ به ټ غټيپه 

و د مېواو د ي، نه ش ږ وانه وري، ورته متوجهې غئ

 چيد ميا ېدپه ي، نه ش ې مزاحمئ كيپه وخت ډولو راغون

ې كم شي څه تر چي ېدپرته له ړي، كور ته راو كيډ يډپن

د باغ  څه كور ته يوسي،هر ړي، كې ورڅه ترچا ته او 

ومونده  داسيه زمكې د باغ په ئڅاېدل، ناته راورس ميسي

په چا د باغ د بل ، ېكړې غلطه ړ الر ئې وكمان ئگ چي

 يڼ وو او ونگ باغ خو سمسور اودوى د ، ېدليودر وړاندي

ې ئ يه ده، ونزمكې ېدلسوزخو دا ، كيډو مېوې له ئ

!! نه، ېكړشتباه مو احتمًا ې، پرته زمكپر ې او ېدلسوز

ه ده اشتباه نمو  كيېدو په رس، باغ ته دئدا همغه باغ 

، دا همغه ېكړمو اشتباه  كيپل قصد او غرض خپه ، ېكړ

 !! ولىسوزستاسو بد نيت  چي دئباغ 

 پوه شئ ېدپه و! سردارانمغرورو او بدنيتو  قريشود 

 كيپه آخرت او  دئ داسيعذاب د هللا تعالى  كيپه دنيا  چي

 !ېدئ!پوهستر، كاش  ېدتر 

هللا تعالى به له مسلمان  چيې ېرلگان داسيآيا تاسو 

سلمان، او له صالح او مجرم سره ورته معامله او غيرم

ې ببه  ځلي هليو مسلماناند  چيمان كوئ گ آياكوي؟ 

او تصور خاطئ  ېدړي؟ د ك ضائعې ۍ به ئثمره او قربان

 كيپه كتاب دا مو آيا  ه دليل لرئ؟څ پارهلضاوت غلط ق

له آيا ړئ؟ ې كتر السه به ئ ئړڅه تاسو وغوا چي يلوستل

ژمنه  ېكېدوندائمي او نه بدل داسيه هللا تعالى مو كوم

ښتنه به ترسره ړه او غوېكپرستاسو هره  چي ېكړترالسه 

ړئ؟ ستاسو ې غواتاسو ئ چيږي ېكڅه به او همغه ږي؟ ېك

 يژمن ېدې او د اخيست ېمذ خپليپه كوم يوه دا خبره 

له هللا  چيېل خدايان لرئ تاسو بر گم؟ دئوكيل او ضامن 

دي، ستاسو شريك  كيربوبيت و االوهيت په تعالى سره 

پوره كولى دونه مياو ا يليمرسته كولى شي او ستاسو ه

 چيده  كيځ خامخا راتلونهغه ور چياوسئ مطمئن شي؟ 
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له ږدي، ېكټكى پاى د ته به  ۍښوسركاطغيان ستاسو 

ځ به چاره نه لرئ، خو هغه ورپرته به بله دو ېمتسلي

ټه نه شي گاو ستاسو سجده او انقياد به ېر ناوخته وي ډ

 .دررسولى

هغو خلكو ته  چيكوي توصيه  تهعليه السالم  پيغمبر

په دغو  چيې مه كوه پروا ئاهميت مه وركوه او  هيڅ

ږده، ېد هغوى كار هللا تعالى ته پرقو باور نه لري، ئحقا

 كيپه خيال د دوى  چيړي محو او نيست ك داسيې څو ئتر 

 ښتىې غوتر بدله او اجر داسيا كومه ر تگمي. ځرگهم نه 

هللا  ڼي؟ ستا اجر خو دگټى ېپځان ته دروند ې دوى ئ چي

 اطالع. آيا دوى له غيبه مطلع شوي، او دئپه ذمه تعالى 

او د ې؟ درج شو كيپه كوم كتاب ېره دقيقه، او ډې هم ئ

ې او تكل به ب كارستا  چيوايي  مخياطالع له  دغيهم

 ي!!نه ش ې مرتبپرنتيجه به  هيڅشي، او  هپاتحاصله 

 ېټنې هغيتر ږده، ېپرېرنو سره گغلطو انپلو دوى له خ

صابر او  ړي،ك هصادرړه ېكپرۍ پله وروستهللا تعالى خ چي

څېر په  السالم عليه يونسد  چينه  داسياوسه،  ثابت قدم

له د خلكو و اراتلونكي له دعوت  ې، دشه ستومان

ته خو ، ديږېپره مبارزه ناتمامې، او شمأيوس رتيا گمل

 كيپه كومي د ماهي كار سره  ېدپه  هغه چيې ر يښه خب

په برخه وى  ې نهېرزوينه ئپهللا تعالى د  ېووت، او كهپر

شوى وو  هپات كيپه نس تر تله د ماهي تل به  ، ياېشو

مذمت ېوتى او د مالمتيا او پر كيۍ ژپه درياب  داو يا 

 .ړو

د مشركو مخاطبينو  ّـ هللا رسولد  كيپه تتمه ې سور د

د  چيې ځور شوه انگتو ېزمنهاغ هډېرپه  ظ او غصهغيهغه 

 كيو گپه تندي او سترې ئ كيپه وخت ېدو قرآن د اور

اوري قرآن له تا كافران  چيفرمايي: كله ده، ېدنگڅررا

 ېدږن چي يورگو درته گغضبناكو او قهرجنو ستر داسيپه 

ې الس مبارز خپليتا له ده  ېدږنځوي، ځايه وخوتا له ده 

حال ونى شوى، ېل هسيدا خو ړي!! وايي: ك ړاخيستو ته ا

و عالميانو ته ټول چي بلېته دوى هغه قرآن ته را چيدا 

 .دئپند نصيحت او 
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د  -2. ليكيې دوى ئ چيڅه و اه قلم پقسم  ون*ن -1

و ا -6ې. ونى نه يېپه سبب ل ېرزوينيپپل رب د خ

 -4ېدونكى. څخامخا تا ته دئ اجر، نه غو چييقينًا 

نو  -1 .په سترو سترو خصلتونوې چي ته يې شكه بو ا

ستاسو  چي -3گوري، ې او هم دوى گورې هم ته ژر به ئ

 دئ ستا رب چيې شكه ب -3 .جنون دئم كي ډلي كومي

ېروتى ې تئ چي له الريا چد هغه حال په پوه، ېر ښه ډ

 .مهتدين دي (چيپه )هغوى پوه دئ ښه او 

په د مقطعاتو  چيكريم يوه بله سوره ده  قرآندا د  -1

 كيپه سوره ې د بقر ړهاپه حروفو  ېدد ې، پيل شوحروفو 

حرف يوه په دا سوره  چيه گڅنلكه تفصيلي بحث شوى، 

 موضوعاسي او محوري اسد بحث ې د سور، شوېپيل )نون( 

موضوع  ياساسې يو ېدپه همې ئ آيتونهټول هم يوه ده، 

په  چيې هماغه ده ئموضوع كوي، د بحث اساسي تركيز 

 كيآيتونو  وپاتپه او خالصه ې ئ كيړي او دوهم آيت لوم

د  كيپه وروستي آيت ې د سورې شرح او تفصيل راغلى او ئ

د بحث ې. ودل شوښېاته  مخي موږه زگپه توې بحث د نتيج
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 پيغمبرښمن د د چي يدډول هغو تبليغاتو شن موضوع د

ړي وو، د دوى خصمانه تبليغات پيل كپه خالف عليه السالم 

 اړهپه عليه السالم  پيغمبرد  چيېدلي وو ته رس ړپو هغي

 .ونتوب اخته شوىېپه جنون او ل هسيې ويل: دا به ئ

په قلم او هغه  كيړي آيت په لومسورې  كيمبار ېدد 

پيغمبر عليه پسې او ور ېشوړه لو دوى ئې ليكي چيڅه 

 له كبلهرزويني ېپپل رب د ته د خ چيالسالم ته ويل شوي 

 :  ېمجنون نه ي
په ځ ئې ځواب ترمناو  قسم لته دد چيد مخه  ېدل

ه )قلم( او گڅن چيړو پوه شو او دا توضيح كارتباط 

 چيشهادت وركوي  خبري ېدپه  دوى ئې ليكي( چيڅه )هغه 

، دئنه  مجنونوايي  ښمناندده د  چيه گنڅلكه  ّـرسول هللا 

 ړو:پام وكڅو خبرو ته بايد 

  په خالف ناروا او  ّـرسول هللا قريشو هغه وخت د

تر  ده قرآن ته راوبلل، چيړل پيل كظالمانه تبليغات 

ه كتل، د ده گره درنه سترېډپه ئې هغه ته دې وړاندي 

 ېراتلونكټول قوم د ئې  له كبلهاو د ده  ېكراتلون

به ستر  ىد چيچا دا طمع وه ڼله، د هر گښانه ه رورېډ

 ۍپيغمبرپه  ىد چيښود او د ولس ناجي وي، خو كله الر

په خور فساد، ظلم، شرك او جهل  كي ټولنيپه مبعوث شو، 

 ته راوبلل، ۍگد يوه هللا بندړ او خلك ئې ئې اعتراض وك

په عداوت ښمنان ئې پيل شول، او ده سره مخالفتونه له د

په جنون او ئې  ىد چيړل وال كيهومره مخ كي او عناد

 !ړ!ونتوب متهم كېل

  رسول هللا او  ېته اشاره شو خبري دغي كيدوهم آيت په

پل ستر نعمت ته ختا ويل شوي: ستا رب  كيپه خطاب ته  ّـ

 ىړتا ته درك دئد هللا لوى نعمت  چياو دا قرآن  ړرزو كېپ

مجنون ه تا تښمنان ستا د له كبلهد دغه نعمت اوس شو، 

په او دعوت  بلنيقرآن ته د  چيي يښادا خو نه ي، يوا

 وويلى شي.ته مجنون تا خاطر 

ځ ځواب ترمنله توضيح وروسته د قسم او  خبرود دغو 

 ړه بايد ووايو:په ائې د ارتباط 

  څه ليكلي،  پورينن ترښت پيدايد قلم له  چيهر قلم

 ټول له هغه قرآن، دا ئڅه ليك چيشو قري ېتاسو ااو 

 ېدى، بيا د ړليه السالم راوع محمد چي ئړسره مقايسه ك
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ورئ گ، او وئړئې قضاوت وك اړهپه ړونكي كتاب او د راو

څومره ستره جفا او  كيپه مخالفت سره  ېدله  تاسو چي

 له كبلهد همدغه عظيم الشأن قرآن  چي، مخصوصًا ئظلم كو

ي نه ش چا ليكنه ورسره برابريقلم او د هي هيڅد  چي)

څومره ظالمانه قضاوت!! ، ( تاسو ده ته مجنون وايئكولى

 ړ قضاوت!!وال ۍښمناو حق د ۍپه حق تلفومره څ

  په خالف تبليغات نه  ّـرسول هللا د  هيچا كيبعثت مختر

پوه انسان چا ستايو، هغه ئې امين، صادق، او كول، هر

ه له د چائې اعتراف كاوو، هر ړ شخصيتپه لوڼو، د ده اگ

 عثتر توقعات لرل، خو له بېډه او د ده مستقبل ت

ر ستر ېڅپه او د قرآن ړ ده فضل وك پرهللا  چيوروسته كله 

ښود او ېكته  مخيړ، او ده قرآن د خلكو نعمت ئې ورك

او  ۍښمن، دېته ئې راوبلل، نو د خلكو له كينهغه 

د ئې  ړانديو ېد تر چي، هغو كسانو عداوت سره مخامخ شو

په  ون وايي!! هللا تعالياوس ده ته مجن ېولك ستاينيده 

 چيآيتونو سره له يوې خوا ده ته اطمئنان وركوي  ېد

د هللا له لوري  چيد قرآن نزول او تا ته  بانديپرتا 

پر تا هم  ،دئدا خو د هللا لوى فضل  ېشو ىړكومه دنده درك

پرته اعتناء له پر قوم هم، د دوى تبليغاتو ته او ستا 

خوا د ده مخالفينو  بليله  ړه،پل مأموريت ترسره كخ

پيغمبر عليه السالم دعوت، د د  چيقريشو ته وايي 

 ېمبارز خپليدونه، د ميه د ده اړپه اراتلونكي ښانه رو

احساسات او جذبات  هسيډ، ډاد ده  اړهد حتمي بري په 

ڼئ، او له مخالفت او گمه ډك توقعات ونتوبه ېاو له ل

خالف  پهتاسو د ده  چيڅه كوم  .ئئې الس واخل ۍښمند

، دئد هللا يو ستر نعمت  كيپه حقيقت څوي هغه ته ه ۍښمند

غه د چيپاره هم، عجيبه ده ره هم او ستاسو لاپد ده ل

په الس ليكوال قلم  هيڅ چيقرآن، دا د هللا ستر نعمت، دا 

 ي كولى، ستاسو د مخالفت سبب شوى!!نه ش ئې سيالي

دلته له  چي يباور د ديپه مفسرين  ځينيڅه هم كه 

 محفوظلوح پر په هغه سره  چي دئمراد  قلمهغه م قل

ې پركاروي، او الهي وحي  كيې مالئې، يا ئليكنه شو

هر هغه قلم قلم  ېدله  چيليكي، خو دقيقه خبره دا ده 

په عامه صيغه راغلى، ې كاروي، قلم انسان ئ چي دئمراد 

 ځينيڼو. همداراز گې ومشخص قلم ئ چيحق نه لرو 

ڼي، گي ما مصدر )ما( ېراغل كي( ونما يسطرپه ) ،مفسرين
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ي ذوهم د جمع ې ئ ځينيما، او  موصولهې ئ ځينياو 

 ې كوي: ئ يړژبادا نيسي او  معنىپه  العقول

  ې.ليكلو ئو اه قلم پقسم 

  ې ليكيدوى ئ چيڅه هغه ه پو اه قلم پقسم. 

  ليكل كوي چيهغه و اه قلم پقسم. 

په شئ  ځيرږ ړاو ته لې تځواب سره ئكه قسمونو او له 

 . دئدوهم تعبير دقيق او سم  يوازي چيشئ  ىدېپوه ېد

 دئځواب ړو قسمونو د مخكنيو دوا چي كيوهم آيت په د: 2

د  ،بنعمة ربكې، ه مجنون نه يتته ويل شوي:  ّـرسول هللا 

پر تا ې ئ كيڼه په بقرآن د  چي له كبلههغه الهي نعمت 

 .دئ نله نعمت مراد قرآ چيښيي آيت  ىوروستړى، ېرزو كپ

په نامه مجنون  دعليه السالم  پيغمبر وليدوى  چيا د

 :وروگ اتتوجيه څوځ ياداوو د مفسرينو ترمن

، ېكړپيل پيغمبر عليه السالم  چيمبارزه هغه : الف

او مذهب الس دين  يپلرنپل لرغوني خله ړي خلك غوا

ړو بتانو او خدايانو عبادت گځانپلو واخلي، د خ

ړ پل زوخيو خداى ومني،  زييواې ځاى ئپه ږدي، او ېپر

په ړي، بدل كو اطوار ااخالق پلرنى دود، دستور، او 

نسكور نظام حاكم سياسي، اجتماعي او اقتصادي  ټولني

ځه ونه له منتفاوتپيرونه او ځ توشي، د انسانانو تر من

ړ شي، غالم او بادار برابر او د يوه نسل او له يوه وال

ټول انسانان سره  چيدا ومني ، ڼيگپيدا شوي وپالر مور 

خداى د  دي ىدړي، قبول ك ديدين د ده نوى  برابر دي،

عذاب كه نه نو الهي  ومني،او د الهي وحي امين پيغمبر 

 هڅي وليټپه ضد به ستاسو دعوت  ېدد ږي، ېې نازلپربه 

بريالى او باطل به حق به خامخا ږي، ېكپاته ې ثمره ب

ټولو ر پپلويان به دين  ېدږي، د ېمپه زوال محكو

يو  يوازي چيدي  يانگادعا داسيدا ږي، ېاديانو غالب

ښيار او عاقل ې ويلى او منلى شي، له يوه هوى ئلېون

ژبه راشي يا په ې ئ خبري داسي چيده  لريېره انسان ډ

ړه پل دغه واله خه ب ّـرسول هللا  چيدا باور ې ومني، ئ

ړ و جومستضعفينې وزلو او بله  ټولنيد  چيي سره گټول

په ړ، ځواك لري او نه قومي نفوذ او مالتنه زور  ،ىشو

دا ښمنانو غالب شي، د ومسلط ټولنيپر ځواكمنو او دغو 

او جذبات، احساسات  ياو خوش دئخوب، خيال او جنون  هسي
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ې پل عقل ئخ چيڅوك كوي هغه  يوازيبه  خبريدا  كيواگ

 ونتوب اخته شوى وي. ېاو لجنون په وي او  ىړله السه ورك

دا  ّـرسول هللا د  چيد دوى مقصد دا وو  خبري ېله د ب:

ي وح، دئپيغمبر د هللا تعالى  ىد چيحقيقت نه لري  ءادعا

او الهي  ېراغلې، د وحي حامل فرشته ورته ې نازله شوپر

ړولى، ې غوپرپل وزر خجن  كيړى، بلورته راوې پيغام ئ

ې او شيطاني ڼلگفرشته رى ېپړي، هغه ې ورخراب كحواس ئ

 ې الهي وحي. و وسوسه ئالقاءات ا

 :لرو لئالدمضبوط څو پاره ړۍ توجيه لد لوم

په يدوي، أيدغه تعبير تآيتونه ټول ې د سور :ړىلوم

يد أيتدوهمه رايه  چيورو گښه نه ن داسي كيآيت  هيڅ

  ړي.ك

كافرانو  چيږي ېممعلوې له وروستي آيت د سور: همدو

ل هللا رسوښودو: ون گډوله غبرېدو سره دوه په اورد قرآن 

به  اړهپه د ده او و كتل گپه قهرجنو سترې ته به ئ ّـ

 .ونى شوىېدا حتمًا ل: چيې ويل ئ

تبليغات  داسي چيږي ېمله ويناوو معلو قرآند  ېيم:در

شوي، هر يوه ته  اړهپه السالم  معليهانو ټولو پيغمبرد 

 كيړاو پپه هر ې او د زمان ړىد مجنون خطاب ك مخالفينو

همدا تبليغات او ښمنان به ر درومي دپه الڅوك د دوى  چي

 كيپه عبادت همدا خبره د دوى په ضد كوي، د هللا تعالى 

ډېر ړ التيد او مأيپه الهي تاو  پر هللا توكلډېر انهماك، 

ڼل گجنون ې دينو كسانو له لوري ل د بتاعتماد او باور 

 ڼلگمجنون ونه  چيږي ېړپايمان نه بشچا تر هغه د . شوى

ته همدا  السالم معليه انوټولو پيغمبر يچځكه دا  شي.

د  چيڼي گونه  داسيوضع ستا من ښد چيڅو تر  ويل شوي،

ايمان ږي، ېكڼل گونتوب ېاو لجنون  كيونو معيارپه ده 

ته د هللا تعالى  چيوري گښمن ونه د چيڅو ، تر دئناقص مو 

ې، د هللا تعالى د يا يگل هماكنړ اپپه بش كيپه عبادت 

 هريپاره ېدو لمقصد ته د رس ېدې، ي كيټه په ل ءرضا

په ښمن ځواكمن او مغرور دد هر ې، چمتو يۍ ته قربان

پر دنيا ته ې، آخرت ڼگي ته كاف ځانهللا تعالى  كيمقابل 

ې او پرهارونه، زولنې، چمتو يشهادت ته ې، وركوترجيح 

ته تيار  ېدې، الگ ستونزيړاوونه او ې، كزندانونه من

. دا ..ېكړوقف  كيپه الر تعالى  څه د هللاهر پل خ چيې ي

جنون او  كيپه معيارونو ې ايمانو خلكو شيان د ب
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غه وخت ه يوازيښي، او ستاسو ايمان ېونتوب برېل

پيغمبر، هر هر  .ڼيگدا خلك تا مجنون و چيېږي بشپړ

چا شوي، د هغه  و هر انقالبي مبارز ته مجنون ويلداعي ا

ږدو په اواريخ ې دي: د تويلي ئ چيڅومره درنه ده خبره 

تر  چيانقالبيونو په الس راغلي ټول انقالبونه د هغو  كي

 خلكو ورته مجنون ويلي!! كيبري مخ

هم و تعبيرات اتوجيهات نور  ځيني كيپه تفسيرونو 

ړه، او د لو بانديپه قلم او ما يسطرون  چيمومو 

شوي  اړهپه  (ما انت بنعمة ربك بمجنونځواب )قسمونو د 

ې ليكي، پرقرآن  چيهغه قلم ه پقسم  :دئې دا ئ يو چي

 .ېه يمجنون نته  چي دئشاهد دا قرآن 

په س ي  د لكه  هد داسيبرخه تعبير دوهمه  ېدد څه هم كه 

 :راغلي چي كيسوره 

                                                             لين *           رسَ المُ  نَ مٍ لَ  كَ نَّ اِ  كيم *الحَ  رآنٍٍِ القُ  وَ 

 6-2يس: 

انو پيغمبريو له يقينًا ته  چيقرآن باحكمته ه پقسم 

 .ېي

له ، ېي مبرغپيته  چيوركوي شهادت  قرآندا حكيم  يعني 

ي نه ش ډك كتابله حكمته  داسيڅوك پرته بل  مبرغپييوه 

 :    وورگڅو اساسي اشكاله  كيپه دغو تعبيرونو خو ړى. راو

  عام  كيمتن  پهد آيت  چيړى حال دا كخاص  ېئقلم

 .دئ

 (مايسطرون) پاره د خاصوالي ل چيړى حال دا كخاص ې ئ

 ورو. گښه او دليل نه ې كومه نئ

 فاعل د  (مايسطرون)د  چيږي ېممعلو فحوى د كالم له

 چيكسان هغه نه د مقابل لوري ليكواالن دي،  ّـرسول هللا 

 .ړى او قرآن ليكيراوايمان ې ئپيغمبر عليه السالم په 

ونيسو، او تاسو معيار : كه قلم دئدا دقيق تعبير 

ړه سره ږدئ، او دا دواېك كي گڅنپه د قرآن  يليكن خپلي

 چيړئ، نو آيا دا به ستره جفا او ظلم نه وي مقايسه ك

پير او تفاوت له ليدو سره سره تاسو د ژور تود دومره 

ړئ او د ده اعتراف ونه كحقانيت په د دعوت  ّـرسول هللا 

  ه خلئ؟!له مخالفته الس وان

د من، ښد چيسره ښيي وضاحت  ېرډپه  آيتېيم در -6

او ڼي، گې ثمره ه او بحاصلې بكار پيغمبر عليه السالم 

رسول هللا  چيتأكيد كوي  خبري ېدپه كي و تبليغاتپلو په خ
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ړي، ې خاصه نتيجه ترالسه كمبارز خپليي كولى له نه ش ّـ

خلك  ، زياتې رونق وموميكار ئ چيامكان نشته  هيڅ ېدد 

 كي ټولنيپه ږي او ېپلو موخو ته ورسخري شي، گورسره مل

ې ونتوب يوه بېد احساساتو او لې ئ هسيانقالب راولي، 

او د  كيواب ځپه دوى  قرآن دې. ړلته مال ته كار حاصل

او : مطمئن فرماييپاره كافرانه ذهنيت د ترديد ل ېد

ځلو دائمي او نه پلو هلو ته به د خ چيډه اوسه ډا

ي كولى نه ش څه هيڅې، نكى اجر او بدله ترالسه كوېدوڅغو

ستا ې هللا تعالى به ئ چيجو د تحقق مخه ونيسي ئد هغو نتا

نه  (اجر غير ممنون)له ونو مرتب كوي، ښښڅو او كوپر ه

 مراد هم د عملونو دنيوي اجر او بدله ده او هم اخروي.

الى ستا او ستا د وړستا اخالقي لو، ېلراخالق ړ ه لوت -4

 دياخالق ړ راشي ستا لو ديدوى ، ويحقانيت ثابت الريگت

اخالق سره  يېوترپو له و معارضينا ومخالفينستا د 

ستا او ستا د مخالفينو  دي مخيله  ېدد و ا ړيمقايسه ك

 .ړيوكقضاوت ړه په ا روالگد ت

نه ړوالى ې لواو له نورو ئماهيت د هر فكري دعوت 

ې ئنورو سره له  چيدرك كولى شو  الري ېدله  يوازي

د  چيښه معلومولى شو ې ئ الري ېدله  كيړو بلك همقايس

 ړو. ې سره مقايسه كپلويانو عملي او اخالقي وضع ئ

له  چيه اشاره هم مومو ظريفدا  كيمبارك آيت  ېدپه 

پيغمبره! د دوى د مخالفت يوه اساسي وجه دا ې تاسره ا

 هغه افراد مخالفت تهاخالق؛ ړ چت او لوستا او  چيده 

، فتنه جن، دروغه، مفسد، بدكارذليل، يېوتپر چيڅوي ه

بد خصلته ار، گنهگتيرى كوونكي، ، د خير مانع، يړغوا

څېر په ي كولى ستا نه ش دي، دا بد اخالق عناصرلئيم او 

په ړ اخالق انسان، صالح او ستر شخصيت چت او لود او

 وزغمي.  كيخوا  خپلي

رسول هللا  چيږي ېمه معلوگپه واضح تو ونوآيت ېدله : 1-3

څه وو، دلته من هدف او مقصد ښته له مجنون ويلو د د ّـ

 چيې او دوى هم ورگوژر ېر ډې هم ته به ئ چيويل شوي 

چا د ، دئ كي ډلي ميپه كوونتوب اخته ېپه جنون او ل

احساساتي او مجنون ته ورته دي؟ دا  نظريات واافكار 

 داسيپه لفظ د مفتون او مجنون  چي ښييت سره حاضپه و

 كيراتلونكي  ېدږنپه ې حقيقت به ئ چيمفهوم كارول شوى 

ته د مجنون خطاب  ّـرسول هللا دليل  ېده پمن ښدمعلوم شي، 
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ړ زوپلرني پل خد رتيا او گد ملې له قريشو ئ چيكاوو 

ړ دين زوې: ښودو طمع درلوده او ويل ئېپردين د 

 ځاى د يوه هللا عبادتپه ومنئ، د بتانو دين زما دئ، ږېپر

ي وضعيت و اقتصادا ي، اجتماعيسياس ټولني خپليړئ، د وك

پل دود ړئ، خټول كټغر ۍ ې عدالتړئ، د ظلم او ببدل ك

پل فردي او اجتماعي ږدئ، خېپرعنعنات ړه زااو  ردستو

چوئ او ځان وا كيقالب  يپه نوړئ، اصالح كآداب او اخالق 

زه مو ورته رابولم او  چيړئ پل كخو اخالق اآداب هغه 

كه له مخالفته الس وانه ښتنه كوي، ې غودين ئ ىنودا 

په پايلو سره به مخامخ او د هللا تعالى له بدو خلئ؛ 

مؤمن زه او زما  چيئ سډه اوډاشديد عذاب به اخته شئ، 

ه ږو، كېكۍ سره سره برالسي ناتوان واضعف پلويان به له 

ې وزلو، مستضعفينو او كمزورو خلكو ب ټولنيڅه هم د 

ړي پياولرو، او نه  كيپه واك ل ئى، نه وساړايمان راو

په ځواكمن مرستندويان او حاميان، خو د هللا تعالى او 

 چيښمنانو او قدرتمنو د ځواكمنوولو دغو ټپه مرسته به 

غلبه  دي كياختيار په ې ل او امكانات ئئپراخ وسا

او د ده عليه السالم  پيغمبرښمنانو به د ترالسه كوو، د

خوب او  يل، تمنيات او هييوندنگڅر ډولدا پلويانو د 

ته كتل، رې وه به ئگپه ستراو د مجانينو ې ڼلگخيال 

انتظار ږ هغوى ته وايي: ل كيڅ تر هپو آيتون ېدد قرآن 

 ېدږپه نژر او مه كوئ، عجله  كيقضاوت پل په خړئ، وك

دا  يچتاسو  ؟دئڅوك مجنون  چيپوه شئ به  كي كيراتلون

ڼئ او گو تغيير نه منونكى ا هپاتنظام او دا وضعيت تل

ږي، ېگړندا به خامخا  چيځي مو باور نه را خبري ېدپه 

په بريا او د د حق  چيې ئ و يارانا ّـرسول هللا او كه 

دا  چيمصمم دي پوخ باور لري، او زوال  ماتيپه باطل 

په برخه برى ې ئحتمًا به  چيډه دي ډااو به بدلوي، وضع 

څوك د  چينده شي گڅربه  كيراتلونكي  ېدږږي؟ په نېك

 ،افكارراغلى،  هپات كيژندو ېپپه سم پل حريف ځان او خ

او ټه ې بنسبې ئ هيليونه او باور، قضاوتونه، اتينظر

 ؟!ېونو ته ورته وېل

بصر و يبصرون( تپه )سدلته  چيپام وي ته مو بايد  ېد

 داسيسره د ليدو مفهوم كارول شوى، او د بيان اسلوب 

ند شي، او گڅرژر ډېر به حقيقت ونتوب ېد ل ښيي چي دئ

 كي ډلي ميپه كوو مجنون امفتون دا  چيورئ گعماًل به و
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!! د كيښمنانو په دكه د دوى  كيوو؟ په مسلمانانو 

د  چيډ سره ويلى شو ډااو قاطعيت ډېر په پاره ل ېدهم

په وو نه  معنى ېدپه همدا تبليغات  اړهپه  ّـرسول هللا 

  .معنىبله 

ته  مخي كيونو سيرتفپه  ېمترج ړه څوآيت په ا 3د 

 :ځيرا

ې، ڼلگزايد  كي (بايكم المفتونپه ) (باء)ځينو الف: 

 .دئجنون وم يو مو م: كړىترجمه ك داسيې او آيت ئ

 داسيې ړه ئژباڼي او گاسم مصدر  (مفتون)ځينو ب: 

 .ېدلىكوم يوه ته مو جنون رس: ده

تكلف ځايه ې ب كيونو تعبيرړو دوا ېدپه  چيورئ گخو 

نه دي  معنىپه اصلي ې يا وى، او د آيت الفاظ ئش

ړي. دقيق او له تكلف ې حذف كڅه ترې اخيستي او يا ئ

 ډلي ميپه كودا مجنون ستاسو  :ده داسيې ترجمه ئ لري

ړو له دغو دوا چيژر به معلومه شي ېر ډ يعني؟ دئ كي

 ميپه كوونتوب اخته كس ېپه جنون او لډلو دا متخاصمو 

ونيان ستاسو ې؟ دا لكيپه كوم صف و ا يرېچ؟ دئ كي ډلي

 ېدپه ؟ كيپه ليكو دي كه د مسلمانانو  كيپه ليكو 

په  چيې اخيستل شو معنىپه  (فى)د  (باء) كي يړژبا

 ېر زيات دي. ډې مثالونه ئ كيعربي 

څوك ڼي او گڅوك الر وركى ښمن د چيپروا مه كوه  ېدد  -3

الر  ېاعلم خداى ئ چي دئهدايت شوى، الر وركى هماغه 

پوه هللا ټولو تر  چي دئوركى بولي، او هدايت شوى هماغه 

 ڼي. گې هدايت شوى ئ
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 چيښوي خو -2نو د دغو مكذبينو اطاعت مه كوه،  -8

مداهنت هم ا دوى بي چي ېكړوكاش ته مداهنت 

 -11 .پك قسم خوره د هر سړاطاعت مه كو ا -11ړي.وك

، تجاوزد خير مانع، م -12 .چغلگر ى،نكوټوعيب ل

 د دې -14 بدنام. پر دېېره سرببدخوى،  -16گار، گنه

ې پر چي -11. مال او د اوالد خاوند دئد  چيپاره ل

 ې، وايي به: د مخكنيو قصآيتونه موږولوستى شي ز

 .ږدوېر به په خرطوم ورته داغ كژ -13دي. 

 :مومو كي آيتونو مباركو ېدپه لب امطمهم  څو: 8-2

تا ړانديز لري، واو مداهنت  يړجو يد روغمن ښالف: د

له پخ چيباسي  ړته ا ېدتا ، ته بليانعطاف  واسازش 

ړي ړ جاه جوپ، ېالس واخلقاطعيت ، له ېكړالره بدله گت

ښمن د د، ېنه ش يمتسلونو ته فشار ېد چيپام . ېش يضار

او له  ېكړې باور ونه په خبرو ئې، زونه ونه منوړاندي

 ې.ځه راكوز نه شپل دريخ

ند او بارز گڅر ې يوويل ئ دروغ دروغجن دي، دوىب: 

 يصادق نه دي، د روغ كيزونو وړانديپلو ، په خدئخصلت 

ړه حل شي او شخ چي دئې هدف دا نه ړانديزه ئله و يړجو

ړي ستا غوا، كوي يفرصت طلب كيبل ږي،ېپاى ته ورسنزاع 

په ليكو رو گړي، ستا د ملسست كاو ستا د يارانو عزم 

په ېشي: ډلو مو ووپه دوو ړي، او ړ كاختالف راوال كي

سازش ، ړوغوا گجن او وښوخپه سوله پال، ټمعتدل او بنس

 . ېشينه منونكو مو ووسازش كوونكو او 

ات تبليغپل خپه ضد وي، كه ستا فشار واردكه ج: 

 ثابت قدم كيپه الر حق ته د  چي دئې دا ئ دليلزياتوي، 

حق دفاع پرته له  انعطافړانه او له ېمپه كلكه، ، ېي

فكري  ې زغملى، لهنه ش ظلم او فساد كي ټولني هپ، ېكو

ه اجحاف، تې، ړى نه كوړ جااو اخالقي ناولتياوو سره جو

ې وزلو ب د ې،نه منى ېرپه حق ترو وي او د نعدالتې ب

خاوندانو د ظلم او زر او زور د ه ضد د پو نيمستضعف او

په ې ستا پاره ئل ېدې، د همسكوت نه كو وړانديپه ستم 

ې او پرانيستاوو تبليغاتو جبهه وپراخو او نارضد د 

ړي او ته د دوى سوله غوا چيښيي ړي خلكو ته واوس غوا
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پل قاطعيت او ړي ته خغواې، ار كوگټينپه دوام مخالفت 

اعتراض الس له په فساد، ظلم او نارواوو ، ديږېپرصراحت 

 .ړيكمتوقف  گجن يل تبليغاتپنو دوى به هم خ ېواخل

 ينومخالفد  ّـرسول هللا د  چي كيو آيتون ېدپه : 11-16

 :ړ ديتوجه و يي د خاصټك څوځور شوي، ان كيپه اخالق 

قسم  كپ: هر سحالف مهين كل) د كيپه لسم آيت الف: 

له ( : دوى مو وآزمويلد )بلونهم كيآيت  13په و ا (خور

 كيو آيتون ېدپه  چيږي ېمه معلوگنده توگڅرالفاظو په 

په دغو  كيبل ،نيول شوى دئنه  كيپه نظر شخص معين 

 چيده  كيپه نظر مجموعه ډله او هغه متصف خصلتونو 

ه عجيبډېره دغه بد او كركجن خصلتونه لري. ې ئافراد 

 ړىك دئپام نه ته مطلب  ېد ينومفسرځينو درنو  چيده 

و د تطبيق آيتون ېدپه خاص كس د  چي ېكړې څه ئاو ه

 ښمنانو نومونه واخلي. سختو دڅو د  ّـرسول هللا پاره د ل

د ې ضد ئ پهپيغمبر عليه السالم د  چيخلك  هغهب: 

 كيتبليغاتو خصمانه پلو په خې او پرانيستجبهه مخالفت 

ر ېمڼ شگ دروغجن دي، چي گڅنتر  ېدد تللي،  كيدومره مخ

و افساد د دوى  چينور كركجن او شنيع اخالق هم لري 

ونه قسمېر ډ، پك او ذليل ديس كوي:مضاعف  يبداخالق

 پاره قسم،او له دروغو د دفاع لقسم په دروغو ، يورخ

مان گ چيړي پناه وپاره دروغجنو قسمونو ته ل ېدد يا 

په خبرو باور نه كوي، تل پرته د ده كوي خلك له قسمه 

ې ختم ې ورته دروغ ويلي، اعتبار ئه وار وار ئپاو 

پاره ل ېدمشهور شوى، او يا د  كيپه درواغ ويلو شوى، 

په ڼي، گړ نه و دې د اعتماوك ئهيڅپك شخصيت لري، س چي

له ، دئنه  هپاتاعتبار او حيثيت ورته  هيڅ كي ټولني

 ،كوينه په خبرو باور او اعتماد څوك ې پرته ئقسمونو 

ړي د نورو وك مپاونو ته عيب وپلخ چيځاى په  ېدد 

 هرځوي، د ښه خوله نه خو اړهپه  هيچاد ، ټوينه لوعيب

په اشارو سره و گډو او ستروتو، شونگد ، كويمذمت چا 

ري سره ېپه شخصيت تد نورو ړي غواوهي،  يډپه نورو ملن

عزت پل پك خلك تل خسو احقير ړي، برابر كشخصيت ځان ته 

 كيپه خلكو  چيې دا څه ئ، هټويل كيپكاوي په سد نورو 

په ضد ړي، يو د بل ړه كښمني راوالكركه، كينه او د

نمامت ټوي، ل كيولو گپه جند نورو  ټيگ خپليپاروي، و

ې بل ته انتقالوي، فتن هغه خبري ېدد ، چغلي كوياو 
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پله په خږي، ېكډ خن وړانديپه ړوي، د خير هر كار راوال

نه ه نيسي، ډډه كوي، او د نورو مخد خير له كاره 

ږي، ېنه رس خيرې ته ئ هيچاو ا، ديمانع د خير  يوازي

ې د ئ كيړونو په ز، رى كويېو ته حقوقپد نورو  كيبل

ټولو پر ، او بداخالقخويه،  توندې اورونه بل، نكي

 مشهور.  كيپه رذالت بدنام او ېره سرب

كسان، له دغو  و بد اخالقابدكار  داسي چيده  طبيعي

عليه  پيغمبري كولى د نه ش ونو سرهخصلت و قبيحاشنيع 

 كيخوا  خپلي په ړ شخصيت خاوندد لو ېرڅپه السالم 

ېوتي انسانان به پراو ذليل  داسي چيده  طبيعي ،يوزغم

خيانت او  چيړي ته مال تمخالفت خامخا له هغه دين سره 

ړول ې راوالفتن كيپه خلكو نمامت او ڼي، گحرام دروغ 

ڼي گرى حرام ېتپه حق بل  د يوازيبولي، نه ناه گتره س

ې وزلو او محرومانو مرسته د ب چيتوصيه كوي  كيبل

وقف وخت پل مال او خ په خاطرړي، له دوى د دفاع وك

ري، ېمښه شۍ نې ايماندروغجن قسمونه د نفاق او بړي، ك

پله حقارت په خږدئ، مه ړه مه خلكو ته وايي ذلت ته غا

ړ مو چيك وايي: څوڼئ، گپك او حقير منئ او مه نور س

له  موږږى وي زې وډى ئاونگ چي كيحال  داسيپه ويده شو 

منونكي به دين  ېدد  چي، امر كوي دئنه ټولي او  ډلي

چمتو وي، د سترو سترو او مقدسو آرمانونو د ايثار ته 

ۍ ته تيار وي، بد قربانځاني او  يپاره به مالتحقق ل

ولو ټڅوك تر هغه  واڼي، گاو قبيح اخالق د ايمان منافي 

نورو له له اخالقي لحاظه او  چيڼي گانسان او غوره ښه 

او وايي: تر نورو غوره وي،  كي چلنپه انسانانو سره 

ۍ مشهور شوى بد اخالقپه  چي دئټولو بد انسان هغه تر 

 .وي

سره د قريشو د سردارانو  اسالماو  ّـرسول هللا له  

ره پال ېدد همېدو. ړد دوى له اخالقي فساده راوالمخالفت 

 كيآيتونو مباركو  ېدپه تبليغات كول،  يپسده په ې ئ

ې او بيان شو يگېلڅو بد دوى د اخالقي فساد ې خوا له يو

ړ لو ّـرسول هللا راشئ د  چيخوا خلكو ته ويل شوي  بليله 

ړئ، راشئ اخالقو سره مقايسه ك ېوتوپراخالق د دوى له 

ه او شعراوو له ليكنو سره مقايس ونبايقرآن د دوى د اد

ونتوب ېپه لڅوك مجنون او  چيړئ ړئ، او بيا قضاوت وكك

 !!دئمبتال 
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 :موموتوجيه  هدوړه په ا آيتڅوارلسم  : د14

ښمنانو د شتمنيو او د دغو بد اخالقو د: ۍړلوم

په  چيي نه ش باعث ېدېروالى او كثرت بايد د ډپلويانو 

ې او روغه ڼگې وړ ئ، د اعتماد وېكړې باور وخبرو ئ

 . ېكړوړه ورسره جو

و و جاه امال خصلتونه رذيل اخالق او  بددا : همهدو

 ړي. ړ كراوال كيپه دوى جالل 

پام په ټكيو ته څو سم دي خو  تعبيرونهړه دا دوا

سره دوهمه توجيه غوره او له مخكنيو او وروستيو 

  سره سمون خوري: و آيتون

 ړل شوى تسره آيت  8له  آيتدا  كيتوجيه ۍ ړپه لوم

 د دې، ه)نو د دغو دروغجنو اطاعت مه كو :داسياو هغه 

 8 ړودوا د دې خو ي(دمال او اوالد خاوند د  چيپاره ل

ېدونكى له او دا اور دئټن زيات ځ واآيت تر من 14و ا

رانه ده. گسره مخامخ كوي، ارتباط وركول ورته  ستونزي

ۍ ړلومنو ، متصل راغلى وى يپسآيت  8په كه دا آيت 

 ړ وه. توجيه د منلو و

 د دوى د بدو  چيږي ېممعلو ىو فحوكالم له انداز ا د

سره د دوى د مخالفت المل د  ّـرسول هللا او له منشأ اخالقو 

او جاه و وجاهت پلويانو كثرت او د دوى كاذب و امال 

 جالل وو.

  او د  د بدو خصلتونو له بيانولو وروسته ډلي دغيد

او ، ېراغلكومه قصه  چيپاره دوى د الزيات معرفي كولو ل

له او د بدو اخالقو د باغ د خاوندانو بخل  كي ېهغپه 

د  چي ښييې، ځور شوا انكېد د دوى د باغ تباه كبله

د مال حرص او له كاذب اصلي عيب  ينومخالفد  ّـرسول هللا 

دوى ، دئړ شوى غرور او د لويي احساس جاه او جالل راوال

ښ واگپاره لجاه و جالل ټو او گلو پدعوت د خ ّـرسول هللا د 

كوي تأكيد  ېخبر په دېقرآن ې كوي، ڼي، او مقابله ئگ

و ا ومترفين كيړاو پپه هر ې زماند  تل او چي

ته مال مخالفت السالم  معليه انوپيغمبرد  ومستكبرين

او استهزاء پر نورو و ا (لمز)و ا (همز) ؛قرآنې، ړلت

 ڼي. گتمسخر هم د شتمنو او مستكبرينو خصلت 

انكار ړتياوو له و ّـرسول هللا د  يوازيه نه ډلدا  -11

 چي دئون دا گې غبرپه ضد ئړو اخالقو كوي او د ده د لو
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اساطيراالولين  هم آيتونهالهي  كيبلڼي، گهغه مجنون 

 او دئجنون  كيونو معيارپه ړ اخالق د دوى ڼي، لوگ

  ې.قصې ړه زنظرد دوى له  آيتونه ند الهيگڅر

د  چيدان ړو خاونړو غاېپرډله او د ه مغروردا  -13

د دوى ړي، پلويانو زياتوالي دوكه كشتمنيو كثرت او د 

 كيپه دوى ې دا كركجن خصلتونه ئاو ، يد غرور باعث شو

سوي، ړپړه غاپله خ كي چلنپه له نورو سره ږولي، ېز

په ڼي، گې ې كوي، حقير ئپكاوى ئړه نيسي، سپوزه لو

پلو شتمنيو او قدرت د خلكو له خرى كوي، ېې تحقوقو ئ

استفاده كوي،  كيړولو په راوالړو ې او شختفرق دځ نر مت

ناه او گې ، مال او قدرت ئدي و مانعښېگڼد خير او 

ړوي، ې جواو بد اخالق انسان تر ىبد خوڅوي، عصيان ته ه

ې ئد نوم او شهرت خاوند  كيۍ بداخالقپه فساد او و ا

ې د كبر ژر به ئېر ډ چيپوه شي  ېدپه  ديي، دوى ړووج

ړو، نه ك يې ورماتبه ئ غاړيې ېدلړسپ، ړوكنسكوره  كاسه

به  داسي كيبلړو په خاورو ورولې پزه به ئ چيدا  يوازي

  ې شي.ښه ئنپاته پكاوي او ذلت تلد س چيو داغې وروئ

په هغوى او ډك له سخت عتاب الفاظ ارك آيت بم ېدد 

سخته لهجه پكاوي ته د اهانت او س دغو مغرورو شتمنو كي

 يپوز ېدږاوو فيل ا گخود  كياصل  پهخرطوم ې، كارول شو

ړه نيول غرور او تكبر افاده كوي او پوزه لوته وايي، 

پكاوى او تحقير ړل د هغه سپه خاورو لپوزه چا د 

نت ااو اه ىپكاوداغ وهل دائمي سپه خرطوم خو  ،ځورويان

 .كويافاده 
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وآزمويل لكه د هغه باغ  داسي موږ چييقينًا  -13

ړه ړه وكلوې ئ چيمو آزمويلي ول، كله  چيخاوندان 

و ا -18. ې راشكويمېو په سباوون كيې چي خامخا به ئ

نو ستا د رب له لوري يو  -12 .ړهې هم ونكء ئاستثنا

 چي حال كي په داسيېد، چورلې راوپرى ېدونكچورل

شو. ېر څپه ي تل شوايسد ړو نو له جر -21ويده ول. 

چي  -22ړ. ږ كيوه بل ته غې ئ په سباوون كيو ن -21

ې راشكونكي يئ. ئضر شئ كه اښت حپل كپه خسهار وختي 

ه سره ټ بپټ پ چيېدل ځوخو حال كي په داسينو  -26

 ينه ش راداخل دربانديڅو كوم مسكين ر ت -24ېدل. ږغ
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په منع كولو ېدل، ځوخو په سباوون كي -21ڼ ته(. )ب

ې ويل: خامخا مو ې ليد، وئوئ و چيخ -23برالسي.  ېئ

تر  -28 .شوي يو نه، بلكي محروم -23. ېالره وركه كړ

 ولي ؟نه وو ويلي تاسو ته مير گمې وويل: ښه ئ وټول

رب ته ده،  موږپاكي زې ويل: وئ -22نه وايئ؟  تسبيح

ځينو ې ځينو بيا ئ -61ظالمان وو.  موږ چييقينًا 

پر ې ويل: واى وئ -61ي. توونكمالم، ړنورو ته مخ ك

 دئ رب مو تر دېاميد  -62ښ وو. چي يقينًا سرك موږ

په لوري رغبت د ده  موږړي، راك په بدل كيغوره 

وي، او د داسي )دنيوي( عذاب به  -66كوونكي يو. 

 !ېدلى!پوهستر دئ، كاش  آخرت عذاب خو حتمًا تر دې

وم ك كيو آيتونپه مخكنيو  چي ښيي آيتونهدا : 13-62

د  كيبل ې،وته نه ده نيول شوگاو مشخص فرد ته  معين

نيول  النديډله تر بحث د مخالفينو عليه السالم  پيغمبر

ې ئ (باغ) چيو سره كسانله هغو مقايسه د دوى  ې،شو

حرص او بخل دوى چول، او د وا كيپه فتنه درلود، باغ 

 ّـرسول هللا د  چيوته كوي گپه مطلب دا پاراوو، ې راوئ

ې ئ كيفتنه په غولولي،  (قدرت)و ا (ثروتن هم )مخالفي

 ږولي. ېز كيپه ې او دا كركجن اخالق ئچولي ا

 چيدا قصه د هغو كسانو ده  چيې ځرا كيو رواياتپه 

په ميراث ورته يو سمسور باغ پالر او سخي صالح له 

و مېوهر كال د ې پالر به ئ ارگزېپرهېدلى وو، رس

پالر و ته وركوله، د ځ يوه برخه مسكينانپه ورراشكولو 

 ېدې موشو، تر يو هپاتباغ دوى ته  چيوروسته  يړينله م

ې حرص ئ چيكله خو ړ، سنت عمل وكه پپالر پل صالح ې د خئ

ښه ې باغ ئ چيپه هغه كال ې غالب شو، پراو بخل تحريك 

ې ئ كيپلو په خ، ېو كيډو مېوې له ئ يسمسور او ون

 چيونيسو  ترتيب داسيايد كال بږ س چيړه ړه وكېكپر

څه په او مسكينانو ته ړو، پله ترالسه كپه خه مېوه ټول

 داسيپاره لو لوډو راغونمېود بايد و، نه ش ړوركولو ا

دو دمخه مو هر ېخبرد خلكو له  چيړ شو وخت باغ ته وال

 كيپه تياره سهار وختي  ،ړي ويڅه كور ته انتقال ك

 غونډيژر راژر ې وېم وليټځان ورسوو، بايد باغ ته 

سهار په تياره ړي لوم دې راورسوو، او كور ته ئړو، ك

 خبري كيپلو په خې ږ ئټ غټيپه ښ شول، له خوبه راوي كي
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په څېر، په د غلو ځېدل، په لوري وخود باغ ، ېولك

څوك  چيې دا څه ئپرته، هږ ځوامونو، له شور گمحتاطانه 

ړي، د ې نه كئ گي، او تننه ش پوهې پرږ وانه وري، غ

او  يزمكې ېدلسوزې په له يوڅاناېدل، ورسته  ميسيباغ 

يي الر مو ښاې ويل: مخامخ شول، وئونو سره له نسكورو 

ته  يزمكچا غلط شوي يو، د بل  كيپه تياره ، ېكړوركه 

ليدلى وو، باغ پل ر خگخو مازدي موږېدلي يو، ودر

ې حاصل زيات، دا خو ډك، تر هر كال ئوو ېمسمسور، له 

نه  چيپوه شول ې وروسته ېبڅو ش، ىدېكي نه ش هغه باغ

او نه الر، دا هماغه د دوى سمسور  ېكړغلطه  هزمكې ئ

ړ، يوه ډ كگې پرې اور پل بد نيت سره ئپه خ چي دئباغ 

ر تاسو گې ويل: مشو او وئ كيې، تر نورو صالح، رامخئ

ړئ، پل حرص مهار كمه كوئ، خ داسي چينه وو ويلي  ميته 

له بد نيت او بخل د  چينه  داسيړئ، په ياد كى درخدا

و مو مېواو د باغ له څه درنه واخلي، هللا تعالى هر  كبله

ړي، د هللا تعالى معامله له بنده سره د ده د نيت محروم ك

ځان پل ړئ، خۍ ياد كپاكپه پل خداى ده، اوس خ مخيله 

 خپليدوى پلو اشتباهاتو ته متوجه شئ، ړئ، او خمالمت ك

د  چياو هغه وخت  ډېر ناوختهۍ ته متوجه شول خو غلط

 ې شوى وو. ريې ائ درمندلو يه

و ته خبردارى وركول مخالفينعليه السالم  پيغمبرد  -66

پايله به هم دغو ته ورته وي، ستاسو د بد نيت  چيږي ېك

ړي او ې مغرور كتاسو ئ چيړئ څه به له السه وركټول هغه 

ځ به خامخا هغه ورڅولي يئ، ې همخالفت ته ئ ّـرسول هللا د 

ظالمان واقعًا  موږ چيپله به اعتراف كوئ په خ چيي راش

يو له بله د دفاع ه بځ وو، هغه ور يو طاغا ښسركوو، 

 كيپه دنيا د هللا تعالى عذاب ځاى يو بل مالمتوئ. په 

  !!ىدېپوهستر، كاش  ېدې تر ، خو اخروي عذاب ئدئ داسي
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 پل موال كيپه نزد د خمتقيانو ته  ې شكهب -64

آيا مسلمانان  -61ډك له نعمتونو. ډك  ،جنتونه دي

دا شوي؟  څه درباندي -63څېر؟ په ړو د مجرمينو ك

په دا  چيلرئ  كتابكوم آيا  -63 ړئ؟ك قضاوتگه څن

څه هر هغه  كي ېدپه به تاسو ته حتمًا  -68 لولئ؟ كي

كومه  مو داسي موږ پرآيا  -62ې!! غوره كوئ ئ چيوي 

ې به ئ له مخي چيږي ېځتر قيامته به غ چيژمنه شته 

ې تر -41ې كوئ؟! ئ حكم چيڅه وي تاسو ته هر هغه 

)له ر گيا م -41ذمه وار دئ؟  ې د دېكوم ئښته: پوو

راولي كه  پل شريكان دين لري، نو خكايشرهللا سره( 

 وي. رښتيني

هيلو درمند د  چي كيپه مقابل  ډليې ايمانه ب ېد د -64

ې وي، ريا ىټې يو موپايله به ئڅو ي او د هسوزې به ئ

له  ډلي يكافر ېدد  چياران دي، هغه گېزپرهمتقيان او 

پاره به د ځان ساتلى، د دوى لې خصلتونو ئالرو او گت

 ډك جنتونه وي. له نعمتونو  كيپه خوا پل رب خ

 ومسلماناند هللا تعالى به  چي دئمو دا  مانگ: آيا 61-63

د  چيلكه  داسيړي، او هدر ك ضائعۍ او قربان يڅه

ونه دمياتباه كوي، او  چي ځلي هلياو مجرمانو  كافرانو

له  چيوئ ر ككآيا فې له خاورو سره برابروي؟ ئ

څه بال ږي؟ ېكته ورته معامله  ېدو سره به هم مسلمانان

ستاسو عقل  چيكوم آفت اخته شوي يئ په ؟ ېراغل بانديدر

چولى؟ ا كيذهن په ې ستاسو لط تصور ئې تباه او دا غئ

 ې كوئ؟ تاسو ئ چي دئ قضاوته گڅندا 
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به ويل: قيامت او آخرت نشته،  ومخالفان ّـرسول هللا د 

هلته به هم  نوآخرت به راشي،  چيكه وي هم او ومنو 

څېر عزتمن، په به د نن  موږوي لكه نن،  داسيوضع 

پك او څېرذليل، سپه برالسي او تاسو د نن سوكاله او 

ړى او ته عزت راك موږنن خداى  چيه گڅنكمزوري وئ، لكه 

د خداى به هم  كيپه آخرت ړي يئ، ې محروم كې ترتاسو ئ

د دوى د دغو  د احترام او عزت خاوندان وو!! وړانديپه 

 ې. دا خبره ورته شو كيځواب په ېرنو گنو اطغل

 كيپه مو  خبريدا  چي دئدرسره  كتاب داسيكوم آيا  -63

هللا تعالى به  چيمو لوستي  كيپه الهي كتاب دي؟  ېلوست

 له مجرم او مسلمان سره ورته معامله كوي؟!

 :موموتوجيه  هدو آيت ېد د -68 

ده، او تتمه  آيتد مخكني  آيت اد چيوايي  ځينيالف: 

په د همزه  (أن) كيپه اصل ر سره ېپه زد همزه  (إن)

 كتابكوم  داسي: آيا ده داسيې ئترجمه زور سره ده، او 

په د قيامت  چيوي  يمو لوست كيپه هغه  چيدرسره شته 

ځان ته ې پله ئپه خ چيوي  داسيځ به ستاسو حالت رو

  ښوئ.خو

مو دا مطلب  كيپه هغه  چيلرئ  كتابكوم ب: آيا 

هللا تعالى به له مسلمان او مجرم سره ورته  چيلوستى وي 

 چي ې له شكهبوي نو بيا خو به  داسيكه ؟ كويمعامله 

څه ميسر وي هر هغه  كيپه خوا تاسو مجرمينو ته د خداى 

به مو ترسره  غوښتني وليټړي، ې غواړه ئستاسو ز چي

به هللا تعالى نه لرئ او  كيپه واك  كتاب داسينه  شي!!

له مجرمينو  چيړي وكمعامله  يو سره هغسمسلمانانله 

د  چيترسره شي  يې كوي، او نه به ستاسو هغه هيلسره ئ

 ې لرئ. ئ اړهپه او مسلمانانو ځان 

او د آيت له الفاظو سره سمون  دئدقيق  تعبيردا 

پاكو ناښيي د  چيړو، پام وكې ته ڼوالو قصد بخوري. كه 

په دا ېك ضائعڅو د ه ډلي ميې مجرد يو له كبلهمو ئعزا

دا آيت  كيڼا ه رپې قص ېداو بيا د ې، ور شوانځ كي

وايي له  چيړو ېڅو (افنجعل المسلمين كالمجرمين)

ږي، ېكمجرمينو او مسلمانانو سره به ورته معامله نه 

د  كيو آيتون ېدپه  چيږو ېې ته رسنتيج ېد ۍپه آسان

ې كاوو د مان ئگ چيې ېرنه نفي شوگكافرانو دا غلطه ان

 هيڅړي او د دوى نتيجه ورنك هيڅبه  يڅمسلمانانو ه
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همدغه مجرمانه  آيتونهدا ي. نه ش آرمان به ترسره

كله هيڅهللا تعالى به  چيكوي تأكيد  ېدپه وي او رد ذهنيت

ې له مجرمينو سره ئ چيړي څه ونكهغه سره  ومسلمانانله 

دليل له  هيڅپاره ل ءادعا سټيې بنب خپليتاسو د  .كوي

 كولى.  وړانديئ نه ش كوم الهي كتاب

ونه تعبيرڅېر دوه په ړه د مخكني په ا آيت ېد د -62

 :مومو

هللا تعالى له آيا وايي:  چي دئدا ينو تعبير ځد : الف

د  چيژمنه لري ه گټيناو تعهد كلك كوم  داسيسره تاسو 

به  مخيله  ېهغبه دوام كوي، او د  ورځيقيامت تر 

 چيڅه ږي، ېكړه ترسره كېپرستاسو هر حكم، قضاوت او 

ميثاق دا  چيكولى شئ آيا ترالسه كوئ؟ ړئ هغه به وغوا

 چيړى ډ دركاډ ېدد ې تاسو ته ئ چيښيئ ژمنه راوو ا

 اړهپه ځان او نورو ږي او د ېكستاسو هر حكم به عملي 

 خامخا تحقق مومي؟!! ړهېكپربه ستاسو هر قضاوت او 

ې دا ده: ئ معنى چيباور دي  ېدپه بيا  نورخو ب: 

ژمنه او تعهد پاته كومه تل داسيله هللا تعالى مو آيا 

به تعالى هللا او تر قيامته به دوام كوي  چيړى ترالسه ك

وي نو  داسي؟ كه ملزم ويعات اپه مر اړهپه ې ستاسو ئ

ځان د و دو، اېكبيا خو به خامخا ستاسو هر حكم ترسره 

 دو. ېكعملي ستاسو هر قضاوت به  اړهپه 

 ېدېر د څپه توجيه  ميدا توجيه د مخكني آيت د دوه

شوى  دئنه  كيپه تكلف  هيڅ چياو سمه ده  هپاره دقيقل

 نيول شوي.  معنىپل اصلي په خې ټول الفاظ ئاو 

ميثاق او  ېدد  چيڅوك شته  داسي كيپه تاسو آيا  -41

 وي؟ ضامن  يژمن

آيا وعده له دوى سره نه لري،  داسيهللا تعالى خو  -41

په الوهيت او  چي ېكړژمنه چا ورسره دا  داسيكوم بل 

په اداره چارو او د عالم د د هللا تعالى شريك  كيربوبيت 

په پايلو او عواقبو ولو، او د كارونو د او سمبال

 رښتينياو دوى وي  داسيډه لري؟! كه څه ون كيټاكلو 

به ترسره  يد دوى هيل چيراولي  ديهغه شريكان وي، نو 

 كوي!! 
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 ړى شي، او دوى سجدېك هډۍ بربنډپن چيځ هغه ور -42

ې سترگي ئ -46 ېدى به نه شي.ته راوبلل شي، خو توان

له  چيړولى، يقينًا ې سيورى غوپر، ذلت ټييټخړي او 

روغ  چي حال كي په داسيدل ته بلل كې سجدې مخكي دې

دا  چيږده ېپرڅوك سره نو ما او هغه  -44ټ ول. رم

په تدريج سره  ې داسيئحتمًا به ڼي، گخبره دروغ 

او دوى ته خو  -41 پوه هم نه شي.  چيړو ه كتبا

 .ېر مضبوط دئډ تدبير مي چيې شكه مهلت وركوو، خو ب

ېرو ضعيفو او ډد  اړهپه  آيت ېدد  كيپه تفسيرونو  -42

 مومو:ړ تعبيرونه پام ود دوه  گڅنكمزورو آراوو تر 

د ې به ئ يېرد هيبتناك حالت له و چيځ هغه ور: الف

 كيټه په لڅي شي او د مفر ۍ لوډنپپورته او ې څيېرو پډ

د سخت هيبت او ږي خو ېكته به رابلل  ېدسجښتي، به ت

حواس ې سلب شوى وي، توان تر ېدد سجه ب له كبله يېرو

شي  ىدېچا خبره اورنه به د  چيېشانه وي پر داسيې به ئ

  ړي.څه وك چيږي ېپوه ېدپه او نه به 

 ېدرپونه او حجابډ شي، بربنق ئحقا چيځ هغه ورب: 

ښكاره شي، هر ټ قو بنياد او بنسئټولو حقاد پورته شي، 

عاجز وي،  ېدته رابلي خو دوى به له سج ېدڅه به دوى سج

نه وو  مشق او تمرين ېدې د سجئ كيپه دنيا  چيځكه دا 

 ړى. ك

ۍ ډپن؛ معنىپله اصلي په خساق  مخيړي تعبير له د لوم

په  ټد اصل او بنس كيپه دوهم تعبير اخيستل شوى، او 
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ه ده او هم د دقيقهم توجيه ۍ ړلوميول شوى. ن معنى

 مناسبت لري. ژور سره  عي فضاءوې له مجمسور

ې ې آيت ئپسور چيښه ده ن يېرعن ساق د و يكشفيوم 

، او ذلت يېرجنې وبه ئ يگسترمزيد وضاحت كوي، او وايي 

ي كولى، نه ش ړولى وي، نو خود به سجدهې غوپربه سيورى 

 . ډډه كولهې ئ ېدټ ول، له سجمروغ ر چيهغه وخت 

 داسي اړه ېدپه  كيځينو تفسيرونو په  متأسفانه

د قرآن له اساساتو سره  يوازينه  چيمومو هم تعبيرونه 

 چيځوي غور كيپه حيرت هر مسلمان  كي، بلټكر كويسخت 

ې ه ئگڅنكولو جرأت كوي، او  خبري داسي ده يو مفسر گڅن

څه ويل او ړه په االي وگڅرند ذات د  تعالى هللاد  مني!!

دلته ُيكشَف  .دئړي او جوارح ثابتول لوى جسارت هغه ته غ

ساق ته  ، د هللا تعالىدئې مجهول عن ساق ويل شوي، فاعل ئ

د هللا  چيو ويلى نه ش و راجع كولى، او دانه ش ې قطعاً ئ

ځاى په  ېدړي، كه د ډ كڅوك وربربنساق به بل  تعالى

ړي، ډ كپل ساق به بربنخساقه عن  فُ كشِ شوي وى يَ  لوي داسي

څه مراد هغه  ېدشي له  كېدى چيبيا دغو خلكو ويلى شوى 

   !!ې وايوئ موږ چيوي 

په د ذات  تعالى هللاد  موږ چيپام وي ته مو  ېد بايد

هغه  چيږده ېپرخو دا  له فكر كولو هم منع شوي يو، اړه

 ړو.ړو ثابتولو جسارت وكغد ته 

 هللا فقال ىم على قوم يتفكرون فصلى هللا عليه وسل ىمر النب

الخالق فإنكم التقدرون  ىالخلق وال تتفكروا ف ىتفكروا ف

 قدره

د ذات  د هللا تعالى چيېدو ېرقوم ت داسيپه يوه  ّـرسول هللا 

ې فرمايل: د يا ول، ورته وئگپه تفكر ل اړهپه 

ځكه دا  ،اړهپه ړئ مه د خالق وكر كف اړهپه مخلوقاتو 

وئ او گې ولسمه اندازه ئ چيږئ ېتواننه  ېدپه تاسو  چي

  پوه شئ.ې مت ئظپه ع

 َوَل َتَفكَُّروا ِفيالخلق  َتَفكَُّروا ِفي هريرة مرفوعا ىعن أب

 الخالق فإنه ال تحيط به الفكرة

په د مخلوق  چي دئمرفوع روايت  هللا عنه رضيله ابوهريرة 

د  چيځكه فكر مه كوئ، دا  اړهپه ړئ د خالق فكر وك اړه

 ي كولى.نه ش ې احاطهپران فكر انس

آالء هللا وال تفكروا  ىعن سالم عن أبيه مرفوعا تفكروا ف

 هللا    ىف
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او  پالر مرفوع حديث روايتويپل له خ هللا عنه رضيسالم 

 هللاړئ او د ړه فكر وكپه اوايي: د هللا تعالى د نعمتونو 

 فكر مه كوئ،  اړهد ذات په  تعالى

د  چيتأكيد كوي  خبري ېدپه ل ټوروايات  النديهمداراز 

 ړو:ډډه وكله فكر كولو بايد  اړهپه د ذات  هللا تعالى

مخلوقات هللا  ىالسنن تفكروا ف ىف ىالحديث اآلخر الذ ىف

صلى هللا عليه  ىما روى عن النب، ذات هللا ىوال تفكروا ف

 وعن عمر ذات هللا عز وجل ىعن التفكير ف ىالنه ىوسلم ف

 وحديث بن عباس هللا ىتفكروا ف وال خلق هللا تفكروا في

 ذات هللا ىتفكروا ف ء والىكل ش ىتفكروا ف

 كيپه كوم بل آيت  قرآننه د  چي كيحال  داسيپه دا 

په دغه آيت څه ويل شوي او نه  اړهپه د ذات  د هللا تعالى

نه صريحًا  اړهپه اصاًل د هللا تعالى د ذات خو دلته ، كي

 مشركانو ته كيمخكني آيت  پهږي او نه تلويحًا، ېكبحث 

په وروستي ې ولئ، او كوم شريك لرئ رائكه  چيويل شوي 

سخت  ځ به دا مشركينپه ورد قيامت  چيويل شوي  كيآيت 

ته به  ېدسجوي،  يړخ يگسترې به ئ يېراو له و اللهانده

نه  سجدهبه  له كبلهۍ او وارخطاي يېرخو د و يږېكبلل 

مجال نه  هيڅت راجع كول آي ېدهللا تعالى ته د ي كولى. ش

له كوم لفظ دا  آيت ېددوى د  چيو ږېپوهنه لري، 

په هللا تعالى ته راجع كوي؟ ساق  ولي؟ ېانتباه اخيست

ې پسآيتونه او مخصوصًا وري نمخك ،ېپله آيت او الفاظ ئخ

 ورځيدلته د قيامت د  چيښيي ډېر صراحت سره په آيت 

په د كافرانو ې به ئآثار او هيبت  چي، ځور شوىهيبت ان

كولو  ېدسج دې ند وي او له دوى به ئگڅر كيو گړو سترخ

 هللاپه تكلف سره دا )ساق(  چيڅوك ړى وي. توان سلب ك

ساق به  هللا تعالىد  چيته راجع كوي او وايي  تعالى

د دوى له نظره هللا تعالى انسان ته ورته ړى شي، ډ كبربن

ځ به رپه ود قيامت لري،  گپرتوۍ لري، إزار او ډپن، دئ

ۍ ډپنې له او مسلمانان به ئړي، ك يډۍ بربنډپن خپلي

سجده مو  كيپه دنيا  چي دئهمغه رب  موږزدا  چيژني ېپو

ي نه ش پل زوى همۍ خډنپانسان خو له  ورته كوله!!

 چيووايي څوك ژني؟!! كه ېپه وگڅنبه  تعالى هللا ىدژنېپ

ې ئلري، دوه السونه لري، السونه  يگستردوه  هللا تعالى

قدمونه او ې ې ئښپې لري، ښپلري، دوه  يوتگځه پنځه پن

له انسان  تعالى هللا.. ده .ۍ لري، رداء او إزار لريډپن
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بال  چيځله ووايي وروسته سل  ېدړى، كه له سره تشبيه ك

ټه نه رسوي!! گ هيڅدا الفاظ ورته تشبيه او بالتكييف. 

 فرمايي: چي ېولځپامه غوردا خبره له  قرآنده د 

ٌء َوُهَو السَِّميُع البَِصيُر *    لَ  
ْ
                                                                   يَْس َكِمثِْلِه شَي

 11الشورى:

دونكى ليدونكى ېاور ىداو  دئنه  رېد هغه په څ ئهيڅ ش

 .دئ

د هللا تعالى لپاره  كيپخپل ذهن  چي ېيعني كه وغواړ

ناتو او ئكا ېدپه  چيو پوه شه ، نېكړكوم مثال مجسم 

. د ېممثال ته ورته ونه مو ېد ئبه هيڅ ش كيموجوداتو 

د هغه شي تخميني او تقريبي  كييوه شي مثال په حقيقت 

ږي، ېكد همغه شي د پيژندلو لپاره كارول  چيتصوير وي، 

د يوه شي د اصل او حقيقت ادراك ممكن نه وي نو  چيكله 

 هللاشريح او توضيح كوو، خو د د مثال په راوړلو سره ئې ت

نه د مثال راوړل ممكن دي او نه ئې مثال  اړهپه  تعالى

 :يويل شو يده ن داسي كيآيت شريف  ېدپه  او مثل شته.

 " ليس مثله شئ: ده ته ورته څه نشته" 

 ويل شوي:  كيبل

 َليْسَ َكِمثِْلِه شَ 
ْ
 ٌء َوُهَو السَِّميُع البَِصيُر: ى

 . دئسميع بصير ذات  ىدنشته او د ده مثل ته ورته څه 

د هللا تعالى د ذات  يوازينه  چيمعنى دا ده  ېدد 

 چيه نه د دا هم ممكنه ي، بلكدئنه  دكيفيت ادراك ممكن

 اړهد هللا تعالى د ذات او ذاتي صفاتو د كيفيت په 

تخميني او تقريبي تصور ولرو. نو الزمه ده له هر هغه 

مخلوقاتو  له چيتو تأويل او توجيه په كلكه ځان وسا

 .ږيېكمنتج تشبيه په سره د هللا تعالى 

بحث ضروري او د  اړهكه د هللا تعالى د ذات د كيفيت په 

انسان لپاره ئې ادراك ممكن وى نو هللا تعالى به پخپله 

په خو نه په پوره صراحت او وضاحت سره بيان كړى وى 

څه تًا صراحتًا يا اشار اړهپه د ذات  د هللا تعالى كي قرآن

موجوداتو  ېدپه  .كيپه صحيح احاديثو ويل شوي او نه 

د هللا تعالى له ذات سره شباهت او ورته والى  ئهيڅ ش كي

د هللا د ذات د كيفيت  چينلري، هره هغه عقيده او نظريه 

له مخلوقاتو سره د خالق په  چيبحث ولري  داسي اړهپه 

خداى  تشبيه او تمثيل منتجه شي، باطله او مردوده ده.

له  كيپخپل ذات  چي دئر لوړ ېمنزه او ډ ېدله  تعالى
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له هللا  ىش هيڅمخلوقاتو سره شباهت او ورته والى ولري، 

داللت كوي  ېدپه  شباهت نلري، ټول نصوص هيڅتعالى سره 

 .دئهللا تعالى بې مثله او بې مثاله ذات  چي

او راغلي كوم روايات  چي اړهپه خو د يكشف عن ساق 

 دا دي:ې، ه اخيستځينو دا انتباهغوى له 

  ه نقل شوي: ونروايت وهله ابو برده د

َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبيِه، َعِن النَِّبيي  لي ى ع ع ييه وسي   

 َعْن ُنور  َعِظي   َيخِرُّوَن َلُه سُجًَّدا :: َيْوَم ُيْكشَُف َعْن سَاق  قال

 او بل دا:

قال: سمعت  ىأب ىموسى قال حدثن ىبردة عن أب ىعن أب

رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقول: )إذا كان يوم القيامة 

كل قوم  مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب

د فيقال لهم ما يإلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوح

تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده 

إذا رأيتموه  وتعرفونه -قال -في الدنيا ولم نره

فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه 

ال شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى هللا تعالى 

البقر  ىفيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياص

فينظرون إلى هللا تعالى فيريدون السجود فال يستطيعون 

إلى فذلك قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق ويدعون 

أرفعوا  ىالسجود فال يستطيعون" فيقول هللا تعالى عباد

رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجال من اليهود 

النار(. قال أبو بردة: فحدثت بهذا  ىوالنصارى ف

الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هللا الذي ال إله إال هو 

لقد حدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثالثة أيمان; 

 ىأهل التوحيد حديثا هو أحب إل ىمر: ما سمعت ففقال ع

 من هذا.

ې ابو موسى رضي هللا پالر ئورئ ابوبرده او گ چيلكه 

ې ئ كيپه يوه ، دئتعارض  كي وتاروايما ته منسوب عنه

 كيپه بل ږي، او ېځلڼا به وعظيمه ر هيو چيويل شوي 

 ېد ،ځيله حجابه راوو هپلخپه هللا تعالى به  چيويل شوي 

دا روايت له ابو موسى رضي هللا  چيپام وي هم بايد  ته مو

 چيړى، او لكه د ده زوى ابو برده روايت ك يوازي عنه

ېر څپه ورئ د عمر بن عبدالعزيز گ كيمخكني روايت 

ې ځله ئې در چيهغه وخت ومنله شخصيت هم له ده دا خبره 

هم  عمر بن عبدالعزيز چيدا ده  معنى ېد!! د ړهړه وكلو



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 القلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 ئفتح البار ېده!!خبره اور داسيپاره ل ځلړي د لوم

ضعف  كيپه اسنادو منسوب روايت د ليكي: ابو موسى ته 

موسى مرفوعا  ى: أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبدئ

عن نور عظيم، ” قوله: )يوم يكشف عن ساق( قال  ىف

 ”فيخرون له سجدا 

 :دئبل روايت دا 

َيْكِشُف  :َيُقولُ  ّـِمْعُت النَِّبيَّ سَ  :َقالَ  ،َعْن َأِبي سَِعيد  اْلخُْدِري  

َوَيْبَقى َمْن َكاَن  ومؤمنة َربَُّنا َعْن سَاق  َفَيسُْجُد ّلِلَِِّ ُكلُّ ُمْؤِمن  

َفَيْذَهُب ِلَيسُْجَد َفَيُعوُد  ،َيسُْجُد َلُه ِفي الدُّْنَيا ِرَئاًء َوسُْمَعةً 

 رواه البخاري َظْهُرُه َطَبًقا َواحًِدا .

رسول له  چي دئروايت  هللا عنه رضيلخدري له ابو سعيد ا

ۍ ډپنپله به خ تعالى هللاې: فرمايل ئ چيېدل واور مي ّـهللا 

مؤمنان به ورته  نهيځښنارينه او ټول ړي، نو ډه كبربن

په دنيا  چيشي  هپات داسيڅوك به همړي، او هغه سجده وك

ته  ېدپاره سجده كوله، سجل يښودنځان اء او د ريې ئ كي

نه  يوه طبقه شي )سجده بهې شي خو شا به ئ ديوړانبه را

  ي كولى( ش

، دغه شتهاو اختالف يد تعارض دش كيدغو رواياتو په 

آيت  ېدد  پام سره محققينو علماوو هغهپه تعارض ته 

ېل ېل بب، ړيك وړانديه نه دي گپه توپاره د تفسير ل

ڼلى د گې موثق ړي. كه دا روايات ئك وړانديې آراء ئ

ه گڅن ډډه كوله.ې خامخا وركولو به ئ له رأيي بلي

ابن  وي او د ېكړدا خبره  دي ّـرسول هللا  چيده  هممكن

ې خبر نه وي او دا تر ديېر صحابه څپه  هللا عنه رضيعباس 

د ابن عباس او مجاهد ړي. ډول تفسير كپه بل  ديآيت 

په بل ېر لويو لويو شخصيتونو دا آيت څپه ما هللا عنه رضي

عن ساق له يكشف  چييه دا ده أرد دوى  ړى،ډول تفسير ك

د آيت له سياق و سباق  .دئد قيامت هولناك حالت مراد 

 د ابن عباس رضي هللا عنه چيږي ېمېر وضاحت سره معلوډپه 

   .دئتفسير دقيق 

عن ابن عباس "يوم يكشف عن ساق" قال هو يوم القيامة 

نجيح عن  ىيوم كرب وشدة رواه ابن جرير وقال ابن أب

هد "يوم يكشف عن ساق" قال شدة األمر وقال ابن عباس مجا

يوم القيامة وقال ابن جرير عن  ىأشد ساعة تكون ف ىه

مجاهد "يوم يكشف عن ساق" قال شدة األمر وجده. وقال 

طلحة عن ابن عباس قوله "يوم يكشف عن ساق"  ىبن أب ىعل
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هو األمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة وقال 

ابن عباس قوله "يوم يكشف عن ساق" يقول حين  عن ىالعوف

يكشف األمر وتبدو األعمال وكشفه دخول اآلخرة وكشف األمر 

 عنه 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة 

قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق" قال:  ىعن ابن عباس ف

عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة 

 ىأشد ساعة ف ىجده. وقال مجاهد: قال ابن عباس هاألمر و

 يوم القيامة.

وقال أبو عبيدة: إذا اشتد الحرب واألمر قيل: كشف األمر 

ء يحتاج فيه إلى ىش ىعن ساقه. واألصل فيه أن من وقع ف

 ىالجد شمر عن ساقه; فاستعير الساق والكشف عنها ف

 به قوامه; ىء أصله الذىموضع الشدة. وقيل: ساق الش

يوم يكشف عن أصل األمر  ىكساق الشجرة وساق اإلنسان. أ

فتظهر حقائق األمور وأصلها. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. 

وقيل: عن ساق العرش. وقيل: يريد وقت أقتراب األجل 

 ،يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه ىوضعف البدن; أ

 ويدعوه المؤذن إلى الصالة فال يمكنه أن يقوم ويخرج.

ر احتماالت ېمڼ شگپاره د ساق ل چيهغه وروسته  قرطبي له

اصل،د دوزخ ساق، د عرش ساق، څه ، لكه د هر بيانوي

 ليكي:  ؛شدت ورځيعظيم نوراو د قيامت د 

أن هللا يكشف عن ساقه فإنه عز وجل يتعالى  ىفأما ما رو)

 (عن األعضاء والتبعيض وأن يكشف ويتغطى.

ډ پل ساق بربنخ به هللا تعالى چيروايت شوى  چياما دا 

ېل اعضاء او ب چي دئړ ډېر لو ېدله  تعالى هللاړي، نو ك

  .ټ شيپه جامه پډ يا ي ولري او بربنړېل غب

ېرو څپه به د كافرانو آثار او  يښاو خوف ن يېرد و -46

 يگسترېمانه، ښپماضي نادم او  خپليه ند وي، لگڅر كي

او شرمنده ند، گڅر كيآثار په  يېرد و، يټټياو  يړخې ئ

د هغه ړولى، ې غوپرپل تور وزر پكاوي خت او سذلخجل، 

 كيدنيا په  چيوي  يځ دغسپه ورد قيامت به چا وضعيت 

كبر دل، خو ېكته بلل  ېدټ وو، سجروغ رم چياو هغه وخت 

هللا ږدي او د ېكړه حق ته غا چيښودل ېپراو غرور نه 

 ړي. ټ كټيسر  وړانديپه تعالى 

 :ته لري ّـرسول هللا ې توصي څو آيتونه دا مبارك: 44-41

حقيقت  ېدهللا تعالى به د  چيوره گو !ړهوك ږ صبرلالف: 
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د لته له )هذالحديث:  ؟څه معامله كويله منكرينو سره 

و آيتونه مخكنيو پ چيدي  خبرييا هغه مراد ( خبري ېد

 قرآن. ټولو يا ا ېشوكر ذ كي

 ، اوه او ورو وروگي توتدريج پهبه عذاب الهي ب: 

پر چاره وكولى شي، پوه شي او ې پردوى  چي ېده لپرته 

 دوى نازل شي.

 وركوي،مهلت بنده ته  چي دئ داسيسنت  الهيج: 

ې نه نيسي، ئ متصل يپسناه گپه او ژر ، كوياتمام حجت 

ې پرته ئډه ځنفورًا او له  كيپه سر ۍ ښكد عصيان او سر

ې ټه او معين وخت ئېپه عذاب نه اخته كوي، خاصه ن

په سر به د وروستي عذاب رانو گد عصيان چيټاكلى 

تعذيب ې ې تر راتلو ئټېن هغيد ، ځيېوپرراه متروك

ې يوه ۍ ئڼې مانكي اقتدار له ورستود غولو وي، يتدريج

 چيام گځي، هر ېوپر النديوروسته ورو ورو  بليښته له خ

 ېدږپه لوري نۍ تباه خپليد  كيپه حقيقت اخلي  كيمخ

كاروي  تدبيركوم  چيپاره ل امواو د ءبقا خپليږي، د ېك

 كيني.  الس پلپه خور گپل خ كيپه حقيقت 

 كيې په نيولو او مؤاخذځواكونو او فساد د  شرد د: 

 ېبلې د مقاوك ئهيڅ ،دئتدبير ډېر مضبوط او متين الهي 

 مهلترانو او ظالمانو ته گعصيان چيپام توان نه لري، 

، ېكړ سستي او قصور تلقي نه كيپه الهي تدبير وركول 

ران گښ ستممغرور او سركبايد وركول و مهلت افرصت دا 

 ړي!!ې غافل نه كئ يالهي نيون ديله شديونه غولوي او 
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د تاوان له ې دوى ئ چي ېړې غوااجر تر داسييا آ -43

ورسره  (اسراري )يا غيبآ -43ړى شوي! درانه كټي ېپ

صبر پل رب تر حكمه نو د خ -48 ې ليكي!دوى ئ چيدي 

ړ، ږ ئې كچي غږه ېڅېر مه كپه د كب وال و اړه، وك

پل رب كه د خ -42چي غصه ناك وو.  كيحال  په داسي

په ې، نو خامخا به شوپه برخه ې نه وى ېرزوينه ئپ

خو  -11 .ى به وومذمت شواو لى دگ غورځېډاېره پس

ې شكه بو ا -11ړ. ې كاو له صالحينو ئغوره رب پل خ

په  چيوي  ږدې( اوري نو نقرآنچي كله كافران ذكر )

 ىښويوي او وايي: دو گو سره ديپلو )غضبناكو( سترخ

دا خو عالميانو  چيحال دا  -12ونى دئ. ېل خو هسي

 څه نه دئ.پرته بل  هپنده ته ل

په  كيو تبليغاتخصمانه ټولو پلو په خښمنانو به د -43

لويان و پاو ياران ا ّـرسول هللا  چيكاوو تركيز  يټك ېد

كومه  كيپه دنيا نه ځلو او هلو څو پلو هله خې به ئ

په آيت  ېدد  ، قرآنكيپه آخرت ړي او نه نتيجه ترالسه ك

 :ييفرما كيځواب ه پد دوى  كيڅ تر

 بدله  داسيې، ړكوم اجر او بدله غواه له دوى ر تگم

پلو پر خاو او تاوان غرامت پاره ځان لد ې دوى ئ چي

ډډه  يكړله ورې ئطبعًا به  چي ڼي؟گټى ېپږو دروند او

پايلو ې او جيپل جهاد او دعوت د نتد خكوي او تا به 

پايله دوى كه د كارونو  ؟له ترالسه كولو محروموي

نو  ىدېكاجر د دوى لخوا وركول نو ملوعد و اټاكلى، 

څو كومه پلو هله خ ديبه  واو ياران ات چيسمه ده 

هللا  يپايلكه د عملونو وى ترالسه كولى، خو نه ش جهينت

ټاكي، او بنده ته د عمل اجر د ده له لوري وي، تعالى 
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ې او بپلو تبليغاتو په خي كولى نه ش بيا خو دوىنو 

جو ئې نتااو د مبارزآرمان پل تا خسره ځلو حاصله هلو 

 ړي. ېدو محروم كله رسته 

ه غيبله چا ي اسرارو خبر دي؟ كوم غيبدوى له ر گم -43

راتلونكي وي او اخروي د دني ومسلمانانړي او د كمطلع 

پلو آرمانونو ډله به نه خدا  چيې ورته ويلي ئ اړهپه 

دونه تر سره شي او مياو ا هيليې به ئنه  ،يېږته ورس

 ېدړي؟! د ښونه كومه نتيجه وركښاو كو يڅه ېنه به ئ

 ؟! دئ يرېچعلم غيب سند 

اهميت مه  هيڅو ته تبليغاتټه ې بنسب ډلي ېدد : 48-11

ونو مخالفتاوسه، د دوى له  ثابت قدمو اصابر وركوه، 

 يونسد  چيپام . ږه مهېكمأيوس ونو ناهيلى او لجاجتاو 

تونو او طبينو له مخالفپلو مخاد خېر څپه  السالم عليه

په ې، د نورو خلكو نه ش مأيوسپايلو پل دعوت له د خ

د ، ېدږېنپره مبارزه ناتمامې، له دوى الس وانخل كيټه ل

له  چيړي نه ك غصه ناك داسي دياو جهالت لجاجت دوى 

ې، ڼگې وعذاب مستحق ئ يې، د الهده شميې نااهدايته ئ

 نه؛ صبر او ثبات له السه مه وركوه، ترې، ړ شې الاو تر

 هړه صادرېكپرحكم او  پلهللا تعالى خ چيړه هغه انتظار وك

پل حكم صادر ژر خېر ډهللا تعالى به  چيمطمئن اوسه ړي، ك

 ترشا كياو له وخته مخ ېدږېنپرر گسن چيپام كوه ړي، ك

ې ئر گسنڅوك مأيوس شوى،  چيې ښه خبر ي ېدله ، ېنه ش

كوم برخليك سره له تر شا شوى،  كيېښى، له وخته مخپر

پرته،  كيپه مخ ديقصه  السالم عليهمخامخ شوى؟! د يونس 

كه د هللا ېوتو قصه، پرد  كيپه نس د كب  له كبلهد فرار 

ې، يا به د تل په برخه شوې نه وى ېرزوينه ئپتعالى 

ېره پپه سدو، او يا به ېك هپات كيپه نس پاره د ماهي ل

دو، او د مذمت ېورځټى، غنه بولري او سيورى نه  چي گډا

غوره  ې مهربانه شو،پرې پل رب ئ، خو خدوېكڼل گړ به و

پل قوم ېرته د خړ، بې كئ ډليړ او د صالحانو له ې كئ

ړي ې كاصالح ئ چيپه برخه شو ې ړ، دا توفيق ئپه لوري ال

 ښود شي. او د دوى مصلح الر

ې تتمه او د سور چيونه آيتوروستي ړه ادودا : 11-12

جوج او جاهلو معاندينو ل ّـرسول هللا د  چيښيي  ،خالصه ده

ناكو او قهرجنو غضبپه  كيپه وخت ېدو د اور قرآنبه د 

د آيتونو ڼو. اگې مجنون هغه به ئورته كتل او و گستر
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 موږدا مطالب زږ غور سره له ل كيپه الفاظو او تركيب 

 ځي: ته را مخي

رجنو هپه قد مخالفينو غضبناكه معامله او الف: 

 ېدپه ې كاوو مان ئگ چي وو داسيې و هغه ته كتل ئگستر

ړ اته ې الس اخيستو پل دعوت او مبارزله خ ىدسره به 

 چيوه  ېدږنړي، ې مأيوس كجو به ئئړي، د دعوت له نتاك

تجربه تكرار شي او رسول هللا صلى هللا  د يونس عليه السالم

 ږدي.ېپرپله مبارزه ناتمامه عليه وسلم هم خ

و امخالفت سره د قريشو  عليه السالم پيغمبرله ب: 

ته  قرآنته راوبلل، قرآن ده  چيو ش پيلهغه وخت  عناد

له ده سره كوم مخالفت نه  يوازيې نه ئ كيله بللو مخ

ښيار او خاوند، هوشخصيت ړ د لوې هغه ئ كيبل درلود

و امين اصادق ڼو، د مشر ورور، كريم، اگ عاقل انسان

 .ې ورته كاووئخطاب 

خطاب ورته جنون م دې ېدو وروسته ئاورله  رآنقد  -ج

ته نه وى بللي، نو نه به قرآن دوى  ّـرسول هللا كه ړ! وك

ېوني ې د لو ورته كتل او نه به ئگسترو كبناضغپه ې ئ

 .او مجنون خطاب ورته كاوو

 ېدله ځينو  چي دئډېر حيرت او تعجب ځاى ډېر د  -د

او  معنىاو مطلب عكس او كامالً مخالفه  معنىد اصلي  آيت

 (ليزلقونك بابصارهم) لهاو وايي: ، دئ ىاخيستمطلب 

و مرموز گړي، د سترپه نظر كتا به حتمًا  چي دئمراد دا 

ړي!! ك ديبه يا بيمار هالك ځي او ېوپرپرتا ې ېز به ئاغ

 عليهد يونس  كيآيت مخ ېدتر دوى نه  چيه ده عجيب

پاره د ليزلقونك بابصارهم ل چي، پام كويې ته قص السالم

او نه د هللا تعالى ږدي، ته  مخي وږمدقيق تفسير او شرح ز

ړه صبر وك چيښتنه او حكم پارته دا س ّـرسول هللا له لوري 

د  چيته  خبري ېدنه او ږه، ېكېر مه څپه او د كب وال 

په ته د حيرت  ّـرسول هللا و خاوندان گدغو قهرجنو ستر

و نظر خو گڼي، د سترگې مجنون ئ كيوري بلگه نه گستر

د  چيحال دا  !غضب نتيجهد نه ، ڼيگدوى د حيرت نتيجه 

 داسيېدو سره په اورو خاوندان د قرآن گغضبناكو ستر ېد

چا د ته د مجنون خطاب كوي!!!  ّـرسول هللا  چيږي ېكغصه 

 كيو گپه سترپاره د مجنون خطاب وي د بل ل چيپه خوله 

پيغام كه بل ؟ د قهر او غضب پيغام ويته څه ې هغه به ئ

د  چيمطلب اخلي  داسيآيت  ېده دوى ل چيعجيبه ده  !څه؟



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 القلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

ټول ې د سورټولو آيتونو سره تصادم كوي، ې له سور

ښمن د د چي څرخيرا ېدپه پايه تر  هآيتونه له سر

ې ځواب ئ او ړيډ كخصمانه او معاندانه تبليغات شن

 دئې دا او مقصد ئې خالصه سور وليټاو دا آيت د ړي، ورك

وي، كي ښمنله تاسره د له كبله قرآندا خلك د  چي

وري او تا ته گو درته گستررجنو هپه قغصه دي،  بانديدر

  !!مجنون وايي

د هر كه ته  چيده  داسيخبره بيا خو  كي ايرانپه 

ې ې لوحيو داسيپه  ديړى به ې نو لومځكور ته ننوشيعه 

ې ليكل شوى وي، او مقصد به پردا آيت  چيږي ېگول يگستر

ه بد نظره ۍ ستا لپل كور او كورنخ چيې دا وي به ئ

دا آيت  چيپلو اخوندانو ويلي ي، دوى ته خاتوس يخوند

  بد نظر دفع كوي!!

 چيه ده عجيب: دئمقصد دا  ېۍ فقرد آيت د وروست: هـ

رسول پاروي، او د د دوى قهر او غصه راېدل اورقرآن د 

 چي كي حال داسيڅوي، په ې هۍ ته ئښمنمخالفت او د ّـهللا 

پند، نصيحت او پاره د لټولو عالميانو د دوى او قرآن 

په ق ورئېر شوي حقاښوي، هيدوى راو، دئتذكر وسيله 

هغو فطري انسان ځال وركوي، ې ه ئې تيادوي، د ضمير صفح

د  چيښيي ې، هغه ته شو يېرې هتر چيښتنو ته رابولي غو

په څه وره وي، هر هغه گڅنژوند كول څېر په انسان 

و عواملو ې ورته كولى، خو د خاصپام ئبايد  چييادوي 

ټولو عالميانو د ) چيه ده عجيبې غافل شوى، ترسبب په 

سره د دوى د عناد او  ّـرسول هللا له  (ذكرپاره دا ل

 شوى!!!باعث ۍ ښمند

 كيدغه آيت په نه د قرآن  چيپام وي ته مو بايد  ېد

بد نظر شته  چي راغليخبره دا  كينه په كوم بل آيت او 

د بد نظر  كياتو ر روايېن شمگپه خو  ؛ېز لرياو اغ

 كيه صحيح مسلم او بخاري پڼل شوى. گز يو حقيقت ېاغ

 روايات دا دي: ځينيراغلي 

العين  :صلى هللا عليه وسلم عن ابن عباس قال قال رسول هللا

 العين حق ،حق

العين  :هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىعن أب

 .حق

بد نظر ماعت پام سره اهل سنت و جپه دغو رواياتو ته 

 ڼي.گې حق ېز ئاو اغ
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الحاقة

 :د سورې معرفي

( ېكدونېكواقع غه هما)الحاقه  سورې نوممباركي  ېدد 

د نه ونه لري، آيت 12، ړي آيت اخيستل شوىله لوم چي دئ

ته  راضيةې حاقه او ړنيو آيتونو فواصل ئويشتو لوم

په ې رشم ئېد، او دوه رشمېدرشم، يوېدورته وزن لري، 

ېدلي: فغلوه، صلوه، پاى ته رسو صيغهموزنو و يدغو در

ټول پرته آيتونو ځو پن، له هغه وروسته له فاسلكوه

او ېدلي پاى ته رسو صيغعظيم او يقين ته ورته هموزنو 

تبصرون، تؤمنون او طئون، ځو آيتونو فواصل خ  د دغو پن

و خوندور ښكلى اډېر ې وزن او مد وجذر ئ. تذكرون دي

 .شوې نازله كيړيو په لومدا سوره هم د مكي دور  .دئ

سوره  ېدپه  چي دئ (قيامت)ې ئ محوري موضوع بحثد 

 ېدد  كيپيل په ې په نوم ياد شوى، د سور ةالحاقد  كي

په ، دئقيامت حتمًا راتلونكى  چيپاره حقيقت د اثبات ل

 :فرماييو ا شوىاستناد لو ئدال ودوو مشهود

هر هغه  چيشاهد يو  ېدد  كيږدو په اوخ د تاريالف: 

له  چيپه زوال محكوم شوى په الهي عذاب اخته او قوم 

تكذيب قيامت و عاد اثمود  چيلكه ړى، ې انكار كقيامت ئ

او  كياو له دوى مخقوم د فرعون ، ولهالك شړ او ك

په الهي ې په سبب ئ چيړه وروسته قومونو دا غلطي وك

د قوم  السالم عليه، د نوح وټول شې ټغر ئعذاب اخته او 

ستاسو  چي، ېغرق شو، ده او اهل ته ئ له كبلهۍ غلط دغي

ذريعه نجات په ۍ ښتهللا تعالى د ك ،ونه ديكيناجداد او 

پند وي او روغ پاره څو د راتلونكو نسلونو لړ تر ورك

 عبرت واخلي. ې ږونه ترغو

د دغو عاصي او له قيامته د منكر قومونو نيونه ب: 
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و امكافات د  كيپه عالم  موږز چي ښييخذه او مؤا

سلسله ، عملونو ته د سزا وركولو دئم كحاسنت مجازات 

په ه او گپه نسبي تو كيپه دنيا تل وه او تل به وي، 

 ه. گړه او مكمله توپبشپه  كيآخرت 

ه زمكځوروي، ښي انېپ يترس يستر ورځيبيا د قيامت د 

ړي، آسمانونه ېدو شي، غرونه به سره تصادم وكځپه خوبه 

او د عالم دا اوسنى مضبوط نظم به متالشي به شق شق شي، 

الهي  پهاو صحنه ېدو څپاله قبرونو د راې پسورشي. 

 هگزمنه توېاغ هډېرپه ېدو حالت ضراح د كي ېممحك

د هللا تعالى ټول خلك ځ به ور ېدپه  چيښيي ځوروي، او ان

ند او گڅرې به ئڅه هر  چيږي ېودر داسي وړانديپه 

، هپاتټ نه وي پې ړ به ئعمل، ستر او وو هيڅډ وي، بربن

ړى شي او ورك كيښي الس په ه عملپاڼپله ځينو ته به خ

بريالى  كي يپه آزموين چي، څوك كيڼ الس يپه كځينو ته 

او دو ېكپه مخامخ او له هللا تعالى سره ځ ور په دېشوى، 

ناه گاو همدغه باور له وو، ې باور په حساب او كتاب ئ

ه به عملپاڼڅول، ې هعمل ته ئ نېكري منع كول او ېت او

ښ به وي، ړى شي، راضي او خوورك كيښي الس په ې ئ

 ډېريځي، له رگښ راوړى او خوپلوانو ته به سرلوخ

ورئ، گه وعملپاڼړي: راشئ زما ږ كټولو ته غبه  ۍخوشحال

نو له حساب سره به عملو پلود خ چيزما باور دا وو 

په برخه ې ژوند به ئاضي كوونكى ښ او رخوږم، ېكمخامخ 

ې او ېدلې رسې ئوېم چيشي، هغه جنت ته به درومي 

ڼ الس يكپه ې ئه به عملپاڼ چيخو هغه ې آسانه. راشكول ئ

نه وى  ميه عملپاڼړى شي، وايي به: اى كاش ورك كي

ې، كاش له حساب او كتابه نه وى خبر شوى، اى ړى شوراك

ې نه پسوزخ ورداو  الهي عذابپاى وى، او كاش دا د كار 

 ميسلطه او اقتدار رسوله، نه ټه راوگڅه  ميمال وى، 

ې وئ چيړي به هللا تعالى امر وك اړهپه د ده  ختم شو.

ړئ، او د او زولنو وروت زنځيرپه ې ئې ښپنيسئ، الس 

د دوزخ ځوئ، او ې غورړئ، او وروئك شې كپه لوري ئجهنم 

ې ئدوالى ږاو چيړئ وت زنځير داسيپه ې له ستنو سره ئ

ړ ذات ټولو لودا تر هللا ستر په ده خو نه وي، زه گاويا 

ټولو مسكين دا تر  يې وزلبپر ې ايمان درلود او نه ئ

ټولو هغو شيانو سره ړه سوى او ترحم، له محتاج مخلوق ز

ه زمكپه ځ، منړو ترد دوى دوا چيكاوو  چلنې ظالمانه ئ
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ني ې فطري او انساڅه سره ئول، له هر  كييا آسمان 

، دئد مكافات دار  چيبه دلته ځكه ې، نو و ېولشل كيړيا

ړ بدله وركول ه او ومتناسبپل عمل چا ته د خاو هر 

ر د گي مكېږودل ښېاته نه  مخيې خوراك به ئ هيڅږي، ېك

 څوك نه خوري.ې بل پرته ئله خطاكارانو  چيزخمونو نو، 

وينا د  ّـرسول هللا د  چيپاره لاثبات د  خبري ېدبيا د 

د نه د ده ذاتي او شخصي وينا ده، نه  اړهپه امت قي

د هللا تعالى  ىد، د كوم كاهننه وينا او  شاعركوم 

د  چيپيغام پيغام، هغه ې الهي او وينا ئ دئى استاز

په پاره د اثبات ل ءادعا ېدږلى، د ېعالمونو رب رال

 ړه كوي: دوو شيانو لو

 .ې وينئتاسو ئ چيڅه  هغهالف: 

 .ې نه وينئو ئتاس چيڅه  هغهب: 

 وابعاد وټولژوند د شخصيت ړ كريم او لو ېدد  يعني

څه  چيې له اخالق او ويناوو ئځير شئ، ړخونو ته او ا

هغه د نورو عادي انسانانو او د ند دي، گڅرتاسو ته 

مذهبي مشرانو له اخالق او ويناوو سره  پلو شعراوو اوخ

هللا  د ىد چيپرته به درته واضح شي ړئ، له شكه مقايسه ك

 برخيژوند هغه د د ده  ړ شئ، الدئپيغمبر تعالى دروند 

دوستان  ېدږن يوازيدي او  پټي ستاسو له نظره چيړئ ېڅو

د هللا  ىد چيې خبر دي، حتمًا به درته ثابته شي رپې ئ

نه ر گماو نه كاهن،  دئنه شاعر ، دئى استازتعالى 

پاك په ا، دا هللا عنه رضيرمن خديجه ېمد ده  چيورئ گ

رسول هللا ځه، دا د ښۍ نوميال كيۍ او درايت ۍ، عقلمنلمن

 چي دئړى كس انسان، لوم خبرهباټو اسرارو پټولو له  ّـ

ړ ال ،پيغام منيپيغام الهي ړي او د ده پر ده ايمان راو

په ړه په اه څهر هغه او بحثونه د  يړنېڅ قرآند شئ 

 چي، (غائب)دي يا  (مشهود) چيړئ ېڅځير او دقت سره و

ه درته حتمًا بټ دي، پستاسو له نظره ې وينئ او ئ تاسو

پر مين له لوري لد هغه رب العا قرآندا  چيثابته شي 

 ېدد . دئټولو اسرارو خبر ه پ چينازل شوى  ّـرسول هللا 

علمي ې دقيق ئ اړهپه د عالم د اسرارو عظمت، كتاب 

 چي اړهپه ټولو هغو شيانو ې د ئ يړنېڅ ژوريونه، بحث

په ال ې ئتراوسه  چيورئ، او هغه گوس اوس ې دا اتاسو ئ

 چي ښييپوه شئ، ې پرږئ او ورو ورو به ېپوهحقيقت نه 

عالم الغيب و الشهاده  چيږلى ېرالذات هغه كتاب دا 
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ه او عظمتبا داسي چي دئنه ممكن ته  انسان هيڅ، دئ

په او د قرآن  ړى شيك وړانديځانه پله له خدقيق كتاب 

او علمي  يقدق داسي اړهپه و غائب اشاهد ، د څېر

 ورځيد نزول له  د قرآن چيورئ گه ر نگمبحثونه ولري، 

په څو كلونو وروسته انسانانو ته هرو ، له پوريتر نن 

قرآن ال د مخه او  چيږي ېكند گڅرق رائحقا داسيسلهاوو 

هم نه  كيپه خيال  هيچاد  چيړي وو هغه وخت بيان ك

ژورو و د ېدو سره اېرپه تخلك د وخت ېدل، خو ځرگ

ې او همغه خبره ئپوه شوي، ې پر كيپه نتيجه تحقيقاتو 

ښيي دا ويناوي  قرآن وه!! د ېكړال د مخه  قرآن چي ېكړ

ې د هللا تعالى ى او كتاب ئاستازد هللا تعالى  ّـرسول هللا  چي

 . دئږل شوى كتاب ېلوري لله 

په ښ او عاصي قومونه سركهللا تعالى  چي كيحال  داسيپه 

له  چيړى ې نازل كپرې پل عذاب ئنيولي او خناه گ ېد

ې ئالسالم  معليه انپيغمبرړى او ې انكار كقيامته ئ

د په درواغو  ديڅوك يو  چيده  هممكنړي، آيا تكذيب ك

ڼي، او گالهي وحي و دي خبري خپليړي، وك ىۍ دعوپيغمبر

ړي، خو هللا تعالى هللا تعالى ته منسوب ك دي خبري دروغجني

مؤاخذه او هغه دي ږدي، او ېپرته  يمخ خپليهغه  دي

؟!! هللا تعالى د دغه غلط تصور د ترديد ړينه كمجازات 

څه ځانه پله كه ده له خ: فرمايي كيسوره  ېدپه پاره ل

ي جدې خامخا به ئ كار داسي، ېكړمنسوب ته  موږ خبري

ې پرعذاب به  داسيې ورقطع او به ئ گر غاړينيسو، د 

 ړى شي. فع نه كې دې تروك ئهيڅ چيړو ك نازل

ارانو ته د گېزپرهدا  چيراغلي  كيپاى په ې او د سور

ې انكار كوي، د دغو ترحتمًا به  ځينيدي،  خبريپند 

، ده و ندامت وسيلهاپاره د حسرت و لمكذبينكافرو 

په نو د ستر رب ني، ظ، يقيني، نه دئقيامت يو حقيقت 

 يا شه. گلتسبيح په  دينامه 
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ړه دا تكذيب كثموديانو او عاديانو؛  -4 ؟ېدونككې

 -3 .يانښ عذاب هالك شول ثمودسركپه نو  -1. ېپونكځ

 اوه شپې -3 .يانعادو هالك شولتوند باد  ښپه سركو ا

 ه،ړك ې مسلطپر( ۍ)سيل ېكندهدا پرې ئ او اته ورځي

چي  لىندمووو  وخت( كي داسي) په دې دا قوم به دې

ړو پراته دي، لكه سټي د خرما، تشي او له جر مخيړپ

 -2 ؟ېگورې تر شوني پاتهڅه آيا نو  -8ې. ايستل شو

ې هم او د نسكور شوو كليو فرعون او مخكنيو ئ

 لهپل رب او د خ -11ړ. گناه ته الس ك)كليوالو( هم 

ېدونكي زياتپه ې ځكه ئه، نو ړړونه وكې سرغئي زاستا

هغو اوبو طغيان  چينو كله  -11 ړل.)عذاب( اخته ك

 -12 ړئ.پاره كس كي ۍ(ړېپه رواني )بړ، تاسو مو وك

ې په ږونه ئځوو او حساس غوگرپند وې درته ئڅو ر ت

 ياد وساتي.

لفظ راغلى  (الحاقه) د كيو آيتونمباركو  ېدپه : 11-16

بايد ده،  ېكدونېكواقع او  ېكموندونتحقق ې ئ معنى چي

قيامت او ؟ دئڅه مراد  ېكدونېكواقع  ېدله  چيورو گو

 په عاصي او باغي قومونو نازل شوي؟  چيكه هغه عذابونه 

 داسي( 12تر  4ونو )لهآيتله نهو  همه څكه 

 چيونه مراد وي عذابهغه الحاقه ښايي له  چيږي ېممعلو

ر پ السالم امعليهو نوح اعاد، فرعون، لوط  ،ثمودد 

ډېر په و يتونآ 11و ا 14، 16قومونو نازل شوي، خو له 

ښه ېپقيامت ستره ې د ئمنظور  چيږي ېمسره معلوصراحت 

 َفيَْوَمِئٍذ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة *دي:  داسيالفاظ آيت  11 ده، د

 واقع شي.  ېكدونېكځ به دا واقع ور ېدپه نو 

  :لرو ېمترجپاره دوه دوهم آيت ل د

 ؟ېكدونېكاقع څه ده دا و 

 ېكدونېكواقع  هه عجيبڅ!! 

 يستر ېدد  چيته وركوي انتباه مخاطب دا  يتآ يمېدر

ې نه ش ،يدران گدرته ېدل پوهو هيبت اعظمت په ي ښېپ

 ې. پوه شې والي ئگڅرنستر والي او هيبت، په كولى 

( په نامه ياده القارعه)د  (الحاقه) كي آيت ېدپه  -4

څه به هر  چيښه ده ېپستره  داسيدا يوه  چي ښييې او شو

ۍ د وروستآيت او  ېدآيت سره د له مخكني پي. ځسره و
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 :توجيهات لرو څو اړهپه د ارتباط  يشرح

باور  ېدپه ښه نه مني، او ېپ ېكپونځدا  چيڅوك الف: 

، او د عالم دا اوسنى نظام دئقيامت راتلونكى  چينلري 

و ا يدنظام ابدا  چيې دا وو مان ئگځي، ځه به له من

وه، له  څهپايله د دوى د انكار  چيرئ وگو، دئ تلپاته

 خبري ېدپه تاريخ  رگمكوم برخليك سره مخامخ شول؟ 

په شديد الهي د قيامت منكرين تل  چيشهادت نه وركوي 

قيامت يو  چيثابتوي پله په خو دا عذاب اخته شوي؟ ا

ېر وخيم او ډې پايله او عاقبت ئاو د انكار  دئحقيقت 

 خطرناك. 

ۍ ښو سركاطغيان د نه باور د انسان  آخرتپه ب: 

د عذاب  چيځاى ته رسوي ې هغه كار ئږي، او ېكاعث ب

په شديد الهي عذاب اخته ځي او ېوپرپر سر راې متروكه ئ

ړو، بدو ړو وړو كنادودو، ناوټولو د د انسان شي، 

له هغه  يړجر ونوفساداو ظلمونو  ،وعملونو او نارواو

په آخرت نه باور او له  چيږي ېكړوبه ډه خډننده گ

ټولو الهي عذابونو چينه ده، او د ې سرقيامته انكار ئ

 . ټووول كياو انكار  ۍې باورب دغيپه ونه هم بايد المل

 چيښيي نزول په عاصي او باغي قومونو د عذابونو ج: 

 ېدد قيامت ، او دئحاكم سنت و مجازات امكافات دلته د 

په دغو نو . دئڅه نه پرته بل و اكمال ااتمام له سنت 

قيامت د اثبات مضبوط دليل  دېدل قومونو د عذاب نازل

 . دئ

ړ، بغاوت وك له كبلهله قيامته د انكار  يانوثمود -1

، ړهبغاوت او طغيان مناسبه سزا ورك ېداو هللا تعالى د 

 رگطغيانپل طغيان، باغي او لكه د دوى خ داسيې عذاب ئ

د الرجفة  كيآيت  38په ې د االعراف سورقرآن  چي، عذاب

په ې سورنامه، او د هود د  پهټكان( )زلزله او شديد 

چيغه( او ېبتناكه ه او هتوند)الصيحه  ې دئ كيآيت  33

په نامه )تندر(  ةالصاعقد ې ئ كيآيت  13په  فصلتد 

 يتوندې، لزلز يسختي عذاب به له طاغدا  يعني، كړىياد 

 .ويتوأم تندر سره آسماني او  يچيغ كيهيبتنااو 

ړ، سزا ې وكئ ښي او بغاوتسرك چييان عاددا هم و ا -3

ښ عذاب اخته شول، په سركۍ ته ورته وه، ښسرك ېدې ئ

 ړل. ې رانسكور كپرڅه ۍ هر سيل ېړس يتوند

 ښ قوم د هالكتد عاد د سرك كي آيتمبارك  ېدپه  -3
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څو ځور شوى او ه انگېره عبرتناكه توډپه  والىگڅرن

 ږدي: ته  مخي موږق زئحقا

ړ، خو كدوام و ورځياو اته  ېشپاوه عذاب  ېدالف: 

اوه  يوازيۍ او يوه اون ولي؟ ورځياو اته  شپياوه  ولي

ې ئناهونه گ ندگڅر چيپاره ل ېددا د آيا نه؟  ورځي ېشپ

ڼا په ر ورځيد  چيپاره ل ېدد و يا ټو زيات وو؟ اپتر 

به  كيپه تياره پو د ش چيدومره جنايات كول ې ئبه  كي

د چي له دې امله و يا ا ؟تر خيانتونو زيات ولد دوى 

 كيناه، عصيان او خيانت گپه ې به ئ ورځي شپيۍ اوه اون

ې هم د په سبا به ئۍ اونراتلونكي او د  ېكړ يېرت

 چيځكه ټول، ډ كاوو؟ ښايي دا جنايت او خيانت كلك هو

او متناسب سره كړنو د معذب شوو خلكو له تل عذاب الهي 

 ورته وي. 

 قدونه درلودل گدن گاو دنړ ړ لولو داسي يانوعادب: 

و گنه تر ستر كيځاى ځ يپه هېر خلك څپه د دوى  چي

عبرتناك  داسيله  له كبلهۍ سيل ېړس يتوند ېدد ، دلېك

 هغيپه ې ړو اجساد ئد م چيبرخليك سره مخامخ شول 

چتونو لونو او نسكور شوو اوېو دگړند  كي ميسي يوران

دل لكه د ېښېرب داسيپراته وو، شاوخوا ته خواره واره 

خوا ته  هريې او ړو ايستل شوله جر چي يټخرما كاواكه س

ځواكمن ښايسته او ظاهر ، د دوى يې وپرت ينسكور

د خرما د ې ې تش او كاواك، ظاهر ئځ ئېدو خو منښېبر

ې پرمان گدا ېښېدو او څېر برپه و ونو گسمسورو او دن

ې وي، او تلل يژور كي يزمكپه ې به ئ يړجر چيدو ېك

ړى، ړ كې ورلوقد ئو ا ېولني كيږ ېغ خپليپه هم آسمان 

ې، و چيې وئ يړجر او ځ تشونو من ېدد  كيپه حقيقت خو 

پر ې او وشړو وايستلى ۍ له جرسيل يتوندې ه يوپ چي

 ې. ېوتپره رازمك

 :مومو ېمپاره دوه ترجل آيتمبارك  ېدد  -8

 ؟ ېممو هپاتله دوى كوم يو الف: آيا 

 ې؟ وين ېشونپاته د دوى كومه  آياب: 

څه ې هر پله تباه شوه، او هم ئپه خ ډلهدا عاصي  هم

ې، زور ې، مجلل قصرونه ئښارونه ئآباد ړل، ځه والله من

ځه ټول له منې، او فصلونه ئ يزمك يې او سمسورځواك ئ

  ول!!نه ش هپاتې څه تر هيڅړل، او الو

پل خ چيغه هما ؛قوم السالم عليهد لوط و ا: فرعون 2-11
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ناه گ وا أطخ دغيد ې رانسكور شول، دوى هم پركلي 

ژوندون او ړ، له بيا كذيب كتې ئقيامت مرتكب شول، 

په  ېدړ، او د همې انكار وكات ئزفات او مجاامك ياله

د  او لتوېپر كيډ ډننده گپه ناه او عصيان گسبب د 

نو  ،ړلهوت ې مالمخالفت ته ئالسالم  معليه انوپيغمبر

 ړل. ېدونكي عذاب اخته كپه زياتځكه حسيب خداى 

ړئ، په ياد كطوفان را السالم عليه نوح ؛ل جدپد خ -11

ړ، ې انكار وكله قيامته ئ، ړوكمخالفت ې ورسره ئ قوم

 موږړ، خو ې ايمان رانه ووپر هيچاپرته څو كسانو له 

په ري د نجات گاو د ده مؤمن ياران او د سفر مل ىد

ښمن ټول د حق او حقيقت دژغورل، ېدو وله غرق كيۍ تښك

ټوله  چيړل غرق ك كين طوفار ه هغه ستپمو ران گستم

و مجازات امكافات ځل بيا د يو  دئدا  .ې ونيولهئ هزمك

ځل بيا او د آخرت منكران يو ښود، ځان وپل الهي سنت خ

، ړكوطغيان دوى وري، گا زپل انكار او تكذيب سد خ

 .ې راغىپرطوفان  رگطغيان

تر تل  چيپاره وه ل ېدد ښه ېپناكه هولستره او  اد -12

ښيارو د هود عبرت وسيله وي او پاره سو لتله ستا

نه  ېرهې هپه ياد وساتي او ترتل ې ئونو خاوندان غوږ

او پايله له آخرته د انكار  چيړي په ياد كي، تل در ش

 هوخيمډېره ناهونو سزا گړو شوو له دغه انكاره د راوال

ناه او سزا سره گ چيوئ متوجه څو تر ، ه دهو خطرناكا

له  چي يرېچده،  ېكېدونه شلې نړلي دي، رابطه ئت

سزا  ېښېښه ااو بغاوت پې عصيان پسقيامته انكار او ور

ې او ړل شوناه او سزا سره تگراغلى، ې پساو عذاب ور

 .سره ورته دي
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پو. يو وار  ۍ كي،لېشپپه پو شي  چينو هغه وخت  -16

هم غرونه، نو سره و ازمكه هم ړى شي چت كاوو ا -14

نو واقع به شي  -11. وټكوليو وار په  ټكول شيوبه 

به و آسمان ا -13 .ېدونككېواقع ځ، هماغه ور ېپه د

، سست سست او ورځي ېپه دهم شق شق شي، نو وي به 

وي، او ستا  كي ويژپه ې ئه ې بو فرشتا-13 ېدلى.شل

 ې.گونر نيسي اته پل سپه خځ ور ېپه دد رب عرش به 

ته دا انتباه مخاطب لفظ  (فإذا) د كيپه سر د آيت  -16

ل ئدالد قيامت د راتلو  كيو آيتونپه مخكنيو  چيوركوي 

ې پرانيستلباور ته  بانديپه قيامت ې شوي او الر ئبيان 

څېر په الهي عذابونو هغو د هم هو؛ قيامت به ده. 

نازل  نوومېرو ياغي او باغي قوپه ت چيځي را پيڅانا

 ځي. پو سره به رايوه  كيۍ لېشپپه شوي، آني او 

 :ويجلبي توجه ټكمهم  څو كي مبارك آيت ېدپه : 14

پل پل خغرونه به له خو ا هزمك چيدا آيت وايي : الف

ټكول شي. د غرونو به سره و كيپلو په خپورته او ځايه 

 يزمكدي خو د ېدل آسانه پوهخو  معنىپه و دېك هپورتد 

ږ غور او دقت ېدا لپوهوالي گڅرنپه دو ېكپورته د 

څه له سره د ه او گبه څنه زمك چيورو گړي، بايد وغوا

ه زمك چيپوه شوي يو حقيقت  ېدپه اوس  موږږي؟ ېكپورته 

د آسمان ېر څ پهو اجرامنورو آسماني ۍ او ږمپود لمر، س

په سر نه ده څه د بل معلقه ده،  كيږ ېغ يپراخ په

 چيخو دا آيت وايي ړى شي، ته كپورې تر چيې ودل شوښېا

ړى شي او پورته كځايه پل پل خه او غرونه به له خزمك

دا  معنى ېدد نو سره ووهل شي،  كيپلو په خېرته به ب

ځ ځواكمنو او سترو ستورو تر منبه د دوو  هزمك چيده 

 واقع شي داسيځ به جاذبو تر منځواكمنو راشي، د دوو 

په بل ې غرونه به ئ لوري اويوه په ړه به ز يزمكد  چي

به غرونه  كيپه نتيجه ې جاذب يقو د دې ،جذب شي لوري

په  ېدړو به وايستل شي، خو د او له جرل ېب يزمكله 

ې له منبع د جاذباو  لريټن ډېر واپه  يزمكله  چيځاى 

په په لور جذب او  يزمكېرته به د ځاى شي، بسره يو 
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 .ړيوكتصادم سره  يزمكله به سره شدت ېر ډ

انسان د  چي ېدله  كيمخد مخه او ېړۍ پ ېدله ب: 

له سترو سترو  كيپه دوى ستور ليكو، شمسي منظومو، 

په دو ېكځاى سره د يو  بليله  برخيې چاودنو او د يو

نه شو  خبري ېدپه وك هيڅړي، كافي معلومات ترالسه ك اړه

 داسيپه ذريعه د پونو د قوي تلسكو، خو نن او ىدېپوه

 ېدپه په ليدو سره و گېلو برېشم ېبټكر او تصادم د 

 ې. ېدا ورته آسانه شوپوه خبري

 ېدښه واقع شي، د ېپبه هغه ستره  كيې مرحل دغيپه  -11

له  چيږي ېمه معلوگپه واضح توو الفاظله  آيت

 هښه دېپمراد هغه ځني ( ېكدونېك واقعغه الواقعه: هما)

 .شوې هيادپه نوم الحاقه د  كيه سر پې د سور چي

 يټكي د زياتي څو اساس كي وآيتونمباركو  په دې: 13-13

 :ړ ديتوجه و

دقيق اوسنى دا ځ به د آسمان په ورد قيامت الف: 

چاود شي، چاود او  يړو يړبه دآسمان متالشي شي، نظام 

نن آسمان  چيټول هغه سماوي اجرام به خواره واره شي 

 كلك نيولي.  كيږي ېغ خپليپه 

 يچارد عالم  چيې فرشتدا ځ به هغه ور پهب: 

ړي او د متالشي شوي كځاى له السه ورپل پل خسمبالوي، خ

ټول مالئك له ملك دلته شي.  يآسمان كنارو ته به منتقل

 مراد دي نه يوه فرشته.

ې ونه ئآسمان يونگټول اوه  چيعرش ستا د رب ج: 

 ېدپه ، يد النديې تر سيوري ټول كائنات ئړي او كاحاطه 

 ي حمل كوي. گټوله تد فرشتو ا ې، ياه فرشتتې اځ به ئور

خاص سنن  كيعالم  په دېهللا تعالى  چيږو ېپوه ېدپه د: 

هر كار د دغو سننو او ضوابطو  چي، ړياو ضوابط وضع ك

چارو د سمبالولو عالم د  ېدد و ږي، اېكمطابق ترسره 

د دغو  چيټاكلي  مأمورانمالئكو په نامه د ې ئپاره ل

دو ېكي متالشئنات له ټول كاسننو مطابق عمل كوي، د 

ين به أمورشي او دا مسنن عاطل دا الهي وروسته به 

 پاتهد عرش حمله دي،  چيبه ي گټولاته  يوازيښه شي، وگ

 شي. 

د  كيپه هغه  چي دئ وآيتون متشابهله  آيت اد: ـه

د انسان له  چيعرش د هللا تعالى فن كارول شوى، تشبيه 

، او دئفهوم مو غائب افوق مشهود چت، درك او فهم او
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ړى او خاص لفظ او نوم گځانبل  كيقاموس پل په خانسان 

 كيپه اصل  چيلفظ معرفي شوى  داسيپه ورته نه لري، او 

فن د تشبيه ، پاره وضع شوىشي لو ملموس امشهود د يوه 

 ېدږد انسان ذهن او فهم ته ن الري ېدكارول شوى او له 

 كي وآيتونډول دا په  چيوئ متوجه بايد ړى شوى، ك

 داسيوانخلئ،  معنىه و متداولامتبادر په الفاظ راغلي 

 چيېرنه ولرئ گو اناد هللا تعالى له عرش هغه تصور  چينه 

هللا  !ې لرئ!ئ اړهپه و عرش اپر سر د كوم تخت  يزمكد 

، د دئنه محتاج ړ او ېر مكان ته اڅپه مخلوق تعالى د 

ورته نه هللا تعالى ته  كيو و افعالاذات په څه  هيڅعالم 

او  دئڅېر په د كوم عرش او تخت  يزمكې عرش د نه ئ، دئ

ته  يپه كوم تخت د كوم مخلوق ناستپه عرش استوى نه 

آيت سره ورته  ېدله  كيځاى په هر  قرآن!! كه د ورته

وي  كيپام په مو مطلب ته راغى نو بايد دا  مخيمو  آيت

 څه هللا تعالى ته ورته دي او نه هللانه د عالم كوم  چي

ليس )له مخلوق سره شباهت لري.  كيڅه په كوم تعالى 

په ذريعه د هللا تعالى د د فرشتو  چيپام كوئ . (كمثله شئ

 ځيني كيپه دنيا  چيڼئ لكه گونه  داسيدا ېكعرش حمل 

 كيپه ذهن  ديتصور  داسيړي، كه ږو وپر اوكوم تخت 

 مخلوقپل له خ دياو هللا تعالى  ېكړ دياشتباه ړ شو، راوال

 .ړىتشبيه كسره 

څومره  كيڅ په ترد يوه حديث مطلب  اد ّـهللا  رسول

 فرمايي:  چيړى هلته ځور كښايسته او دقيق ان

م كُ ثَ د  حَ ن اُ ذن لى اَ أان هللا  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن ملك قد مرقت رجاله االرض السابعة السفلى و العرش عَ 

 تكون.أين و كنت أين على منكبه و هو يقول سبحانك انت 

 مسند ابو يعلى

ړه راكاجازه  )جل جالله( هللا چي: يقينًا ايلفرمو ّـرسول هللا 

 ميې له اوښې ئپ چيم ړكې مو خبر ې فرشتيو داسيله  چي

و هغه وايي: ا دئږو پر اوې ې، او عرش ئشو يېرت يزمك

 !! يې يرېچاو  ېو يرېچ چيې ربه! ده ا هپاكي تا لر

ې له اوو قامت ئ چيفرشته مته هغه باعظ چي ورئگ

ېر شوى او د عرش حامل ده د هللا ت يزمكآسمانونو او 

ې د استوى له په عرش ئتعالى د ذات له دركه عاجزه او 

په پل كامل عجز خ اړه ېدپه او  ې خبره ده!!بوالي گڅرن

 ې!! ځاى وهر  چيي تا لره ده پاك: الفاظو بيانوي ېد
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هيڅ  چيړى شئ راوړاندي كداسي ځ به ور په دې -18

چي چا ته نو  -12. نه شيپاته ټه پبه مو  دونكېپټې

ړى شي، نو وايي به: ورك ښي الس كيپه ه عملپاڼپله خ

 -21ولولئ.  ه ميعملپاڼآى! تاسو ته وايم! راشئ 

پل حساب له خبه حتمًا  چيما باور كاوو  چي يقيناً 

په راضي كوونكي  نو دى به -21ږم. ېسره مخامخ ك

ې ې ئومې -26.ي جنت كيړپوړ په لو -22وي.  ژوند كي

خوند خوند، د په ښئ څوخورئ او و -24. ږدېن ږدېن

مو وړاندي  ځو كيېرو ورپه ت چيپه وجه څه هغه 

 وو.ږلي ېل

دو وروسته به ېكي متالشد كائنات د مخكني نظام له  -18

 يزمك يبلاو له نوى نظام له نويو سننو او ضوابطو سره 

ېرته ن به بانسانا لټو ځته شي،او آسمان سره رامن

هللا تعالى ږي، ېځوخوبه په لوري د هللا تعالى ژوندي شي، را

ند وي، نه به كوم گڅرې څه به ئشي، هر  وړانديوربه ته 

ټ عمل له پ هيڅې ټ وي او نه به ئپدوى له پله په خڅه 

 ټ. پى جل شأنه خداسيب او خبير ح

 :مومو ېمړه دوه ترجپه اې ۍ فقرتآيت د وروس ېد د

 ي. نه ش هپاتټ پبه مو عمل مخفيانه  څهيالف: 

 .ټ نه ويپدرنه به  (و رمزاراز )ټ پ هيڅب: 
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د الفاظو له تركيب سره سمون  آيتد ترجمه دوهمه 

بل تركيب سره سمون خوري  ېدله ترجمه ړۍ خوري، لوم

، ئدنه  داسيد آيت تركيب  چيال دا ح، (التخفى خافيتكم)

ه ړاژب( د الفاظو او تركيب دقيقه منكم خافيه التخفى)د 

په سوره الطارق د مفهوم ړه ده، او دا ژباغه دوهمه هما

ځ ه ورهغالسرائر:  يوم تبلى): الفاظو راغلى ېدپه  كي

  (.ډ شيڼټول اسرار برب چي

ښتمن او زار چيدا ده معمول ځ تر من انوانساند : 12-24

ورته اهميت او  چيڅه او هغه  ښي الس اخلي،په مهم شيان 

ڼ په كي ، نوې له اخيستو كركه لريښت نه لري يا ئارز

ۍ ناكامد بريا او  چيځ به په ورې ې اخلي. د محاسبالس ئ

پله ان به خوكارنېكافراد او صالح ږي، ېكېشل اسناد و

ږ غ گپه جۍ به په خوشحالښي الس اخلي او په ه عملپاڼ

پر آخرت باور ورئ، ما گراشئ زما سند وخلكو!  اې وايي:

ې سره به له الهي محاسب چيدا وو  ميدرلود، يقين 

ناه او گله  مي له كبلهد دغه باور ږم، ېكخامخا مخامخ 

ڼه پاتوره ورئ، گه وعملپاڼزما  دئځان ساتو، دا عصيان 

ډه او راضي ډا، ښخوورئ. گونه  كيپه او بد عمل به 

ځاى به  كيت ړ جنلوپه په برخه شي، ې ژوند به ئكوونكى 

پاره لشكولو د او  ېدږ، نيتل تيارې ې ئوېړى شي، مورك

ته هم ضرورت نه وي. ورته ځولو غاو ور ولوږدواوربه الس 

څومره، هر وخت نعمتونه هر  ونتونج ېدشي: د  وبه ويل

خوند په تازه او ښه مو وي، تازه خو چيځايه له هره او 

مو  كيمخ چيپه سبب ښئ، د هغو عملونو څې وخورئ وخوند ئ

 ړي وو. ك

ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال سمعت رسول هللا صلى عن 

هللا عليه وسلم يقول "يدنى هللا العبد يوم القيامة فيقرره 

 ىبذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال هللا تعالى إن

الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى  ىسترتها عليك ف

الكافر والمنافق فيقول كتاب حسناته بيمينه وأما 

األشهاد هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على 

 الظالمين".

ښتنه پو اړهپه كله د نجوى  چي هللا عنه رضيله ابن عمر 

 مي رسول هللا صلى هللا عليه وسلمې ويل: له وشوه، وئ

ځ په ورې: هللا تعالى به د قيامت فرمايل ئ چيېدلي اور

ې ناهونو به ئگپلو ټولو په خ، ړيك ېدږپل بنده ورنخ
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 چيړي مان وكگبه  ىد چيتر هغه ړي، اقرار كل او ئقا

په ستا  مي كيپه دنيا ، هللا تعالى به وفرمايي: مباه شوت

ښم، بيا به ې درته بخړوله، او نن ئپرده وغوناهونو گ

ړى شي، خو ورك كيښي الس په ڼه پايو نېكې د حسناتو او ئ

به شهادت وركوونكي ووايي: دا  اړهپه  كافر او منافقد 

په دغو ې دروغ ويل، ئ اړهپه پل رب د خ چيهمغه خلك دي 

 د هللا تعالى لعنت وي. ديظالمانو 

    

  

   

    

   

  

   

    

   

   
 ړى شيورك كيڼ الس په كيې ڼه به ئپا چيهغه  وا -21

 -23ې! ړى شونه وى راك ميه عملپاڼاى كاش وايي به: 

 -23! دئه گڅن ميحساب  چيپوه شوى نه وى  ېدپه  وا

 ميمال  -28. وى ېكنوته رسوپاى د كار( دا )خو  كاش

 تباه شوه. ميواكمني  -22 .ړمنه ك هې نيازب

ډله، خصلتونه او  هلب كي آيتونو مباركو ېدپه : 21-22

 :ېځور شونې اپايله ئ

 خپليد ، ه درلودباور نځ ور دغيه پدوى الف: 

په  چيږي ېپوهځكه الس راتموي، به له اخيستو  يعملپاڼ

په پيغام لري، خو څه و دوى ته به څه وي ابه  كي ېد

 ړى شي. ې وركبه ئ كيڼ الس كي

نه ې، ړى شونه وى راكه عملپاڼدا : كاش وايي بهب: 

نور زما له عملونو خبر شوي نه ې خبر شوى وى او پرزه 

 هيڅژوند ړي، زما د ډ كنڅه بربي خو هر ڼپا ېدوى، 

 وړانديپه د نورو ې ئه گڅنې، ښېپرټه نه ده پې برخه ئ

 ېدچاره كوم؟ څه افتضاح او رسوايي به  ېدد انيزم، پر

 چيويل شوي  كيپه مخكني آيتونو  چيپام سره په ته 
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ې ټول به ئسند فخر او مباهات كوي او  پلپه خمؤمن به 

د مخكني مطلب  كيآيت  ېدپه لوستلو ته رابولي، بايد 

وي، يعني دا به د  كيپه نظر  اړهپه عكس مفهوم د كافر 

ۍ احساس كوي، او دا گد خجالت او شرمندس هغه بل برعك

ې او له ړى شوڼه نه وى وركپا هيڅكاش  چيبه كوي  تمنا

 افتضاح او رسوايي سره نه وى مخامخ شوى. ېد

ته پاى همدا )د كار(  كاش: وايي چي خبري ېدله ج: 

كار  د گمرزما كاش  چي دئا د مرادې ، يا ئوى ېكنورسو

برخليك  ېدى، او له شو ىدژونېرته نه وى راپاى وى، ب

كاش : چيې مراد دا ئيا و اسره نه وى مخامخ شوى، 

ه عملپاڼنه خلكو زما ې وى، ېدلرسپاى ته خبره  لتهدهم

 گمراوس : كاش چيدا يا او  وى گاو نه دوزخ ته ت ىدلي

 ېدد توجيه  هدوهم .يى ته ورسوكار پاږي او ېراورس

ې تر او كيمتن  پهد آيت  چيه ده دقيقپاره تر نورو ل

 ذكر شوى.  دئلفظ نه  گمراو وروسته د  كيمخ

ې او بو ثروت مغرور ا، قدرت وون مقدرتاو  شتمند: 

و اثروت معيار بريا و افالح د  كيد زپه ند ده ، ړك الري

ند گڅرق ئحقا چياو له هغه وروسته خو اوس و، وقدرت 

پوه شو، وايي په اسرارو شول او د ده كمزورى عقل هم 

ړ، او نه واك او قدرت كوم درد رادوا ك مال مينه  به:

په تش الس او تور مخ ړه تباه شول، او اوس ژغورلم، دواو

 ړ يم.وال وړانديپه ټول مخلوق د هللا تعالى او د 

ول ټ چيپام سره په ته  خبري ېدين مفسر هنادر يځين

نيستمن نه دي، ډايان او واكمنان ب يوازيدوزخيان خو 

د  يوازيوري گ چيكله ته، ې قدرته دوزخيان هم شاو ب

 يوازيې او خبره شو اړهپه  ودوزخيان واو واكمن وشتمن

ږي او ېكل شوي، له اشكال سره مخامخ ڼگدوى دوزخيان 

هلك عنى ) آيت ېدوى د د عجيب غريب توجيهات كوي،

ټول دوزخيان خو  چيله دې امله ويلي:  اړهپه ( سلطانيه

ه له )سلطان( بالبد ې او اقتدار خاوندان نه وو، د سلط

و ا، حجت معنىڅه مراد وي!! وايي: د سلطان كوم بل 

: دوزخيان به وايي چي دئمقصد دا  آيتد و ا ،دئبرهان 

 ټه راونه رسوله،گې يوه ئ هيڅوختل،  يخوش مي لئدالټول 

 !!حجت او برهان نه لرم هيڅپاره ځانه د دفاع لاوس له 

 :وايو كيځواب په د دوى 

سمون نه قطعًا روح سره له  آيتد توجيه  ادالف: 
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 .خوري

د  كيپه مخكني آيت كه دا توجيه ومنو نو بايد ب: 

ثروت له واخلو او  معنىپه غير اصلي لفظ هم  (مال)

 ې ونيسو!!ئ معنىپه بله پرته 

د  چيډېر صريح او قاطع حكم كوي  اړه ېدپه ج: قرآن 

ي معاندين او مخالفين د اصلالسالم  معليه انوپيغمبر

و امترفين په اصطالح قدرت خاوندان او د قرآن مال او 

 پهړو ته ېكپردغو صريح او قاطع د قرآن ، ديمستكبرين 

 دا توجيه ونه مني.  پوهقرآن  هيڅپام سره به 

ه و شفاف ناصاف ځاى په ونو تأويل داسيد  وليد: 

په محكومولو تل د مترف او مستكبر كفارو قرآن  چيوايي 

ه گپه تومن ښد ى د اصليكوي او دوتأكيد او غندلو 

ې او بمستضعفين  چيكوي، او وايي: دا دوى دي  يمعرف

استخفاف ې په اصطالح ئغولوي او د قرآن مظلومان  يوزل

ې قيادت د جبه يمخالفد السالم  معليهانو پيغمبرد كوي، 

د اسالم امكانات ځواك او پل واك، وي، خ كيپه الس دوى 

 د وليدا دوستان ! ؟په ضد كاروي ورانگدعوتاو د مؤمنو 

ېكنده حقيقت او اصل پرند او گڅرد يوه  ځدريقرآن دا 

او تحليلونو  ېپل دعوت، مبارزپه خاو ه نه مني گپه تو

د قرآن  چينه وايي  ولي !ڼي؟!گښود نه الرپل خې ئ كي

سره تقبيح په غندلو او  نانومډايانو او واككافرو ب

بايد  كي په جريان ومبارزاتد  چيښوونه كوي ته الر موږ

وزارونه مو گل ټو چيه متوجه وو گجدي توپه ته  ټكي ېد

 چيڅېر نه وو په او د هغو كسانو په سر وي،  ډلي دغيد 

 اړهپه ناهونو گځ شايع ې وزلو ترمنو او بنيمستضعفد 

خو د هغو كوي،  خبرياو صراحت سره  ېر جرأتډه پ

 چيڅه ويلو ځان ساتي په ضد له جناياتو او خيانتونو 

د په خالف د دوى  ې اخته وي!!پرډايان نان، او بواكم

په سره  لمانځنيد قبرونو له ؟! نه لري هيڅپاره ويلو ل

د قصرونو له ي خو ړه ور واو زېر جري ډ كيمخالفت 

يوه عادي خبره هم نه مخالفت سره د ۍ گعبادت او بند

جهل د و مستكبرين امترفين  چينه وايي  وليكوي!! 

ې و با، ظلم ۍنيدېفساد، بد ن، حامياد شرك ، پالونكي

مو مسئوليت ئټولو جراد  كي ټولنيعامل دي، په  ۍعدالت

د  ټولوتر بايد ې دوى وي، ږي او باعث ئېكدوى ته راجع 

د ې مخه دوى وغندل شي، بايد د كفر، شرك او جهل د جبه



 

 

 

 

 

                                                                                             الحاقة                           

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

د شديد ړ او ې ومؤاخذتر نورو زيات د ه گتوپه مشرانو 

 ؟!شي لڼگمستحق وعتاب الهي 

ې يو كيو آيتون ېدپه  چي ووته هم متوجه  ېدبايد 

ټولو خوا ته تر  بلياو ټولو غوره جنتيان تر خوا ته 

به  كي يعملپاڼپه  هويد بد دوزخيان سره مقايسه شوي، 

ې ويلو ته به ئاهل محشر ټول تور داغ نه وي، او  هيڅ

به له اخيستو  يڼپا خپليد  چي داسيبل و ارابلي، 

 چيمعترف  ېدپه ښتونكى، غو گد مر ځان ته وي،منزجر 

 داسياو له ، ټه ورونه رسولهگ هيڅې ئ و قدرتامال 

ې ځايه ئې بژغورو، دو ونه ېكې له مخامخ سره ئ يايلپ

 .ڼواگبريا معيار و افالح  دو اڅه، هر ثروت او قدرت 

په كتابيه، ماليه، سلطانيه  چيپام وي ته مو هم  ېد

پاره ې له، هاء د سكتد مالي او سلطاني، يكتاب كياصل 

ې پرد فواصلو وزن سره ورته شي،  چيله دې امله او 

 .ېزياته شو

    

    

   

  

   

    

    

   

    

    

    

    

   
ې بيا ئ -61، چوئورواد غاړي كړۍ و اې نيسئ وئ -61

ړئ وت رزنځي په داسيې يا ئب -62 .چوئوا په دوزخ كي

ه نه د چييقينًا  -66گزه دئ. ې اويا ږدوالى ئاو چي

ې مسكين ته د ه ئن وا -64ړ، ايمان راوپه ستر هللا 

 ې دلتهنو نن به ئ -61 څونه كوله.ړي هوراك د وركخ

پرته )د زخمونو( له نو نه  وا -63نه كوم دوست وي، 
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څوك نه ې بل پرته ئو له خطاكاران چي -63 طعام.كوم 

 .خوري

شتمنو او  هې ايماند كافر او ب هآيتون دا: 61-63

ټكيو ته څو توضيح كوي او  والىگڅرنقدرتمنو د تعذيب 

 :ړوياپام  موږز

دا مجرم ونيسئ، فرشتو ته به وويل شي: عذاب د الف: 

 چيځكه چوئ، دا ې ورواچك او زولنې ولئ كيښو پپه الس 

پلو شتمنيو په خړى وو، ښه كمغرور او سركو قدرت اثروت 

ې ې له بپايلو ئۍ او له ې باكپه خالص الس او بې به ئ يك

ړه په غاشي،  سره تصرف كاوو، اوس بايد ونيولۍ پرواي

 ي. ش چولې واچك او زولنې ولئ كيښو پپه الس طوق او  كي

او فتنو  نود هغو شرارتو، دئې دوزخ ټوبى ئټاب: 

او دنيا  ېولړې راوالئ كيه دنيا پ چيړ سزا مناسبه او و

 وه.  ېولځرگېر څپه پاره د دوزخ ورو لې د نئ

ږي ېكړل به د دوزخ له ستنو سره ت زنځير داسي پهج: 

، د انسان د متوسط عمر، دئزه گې اويا ږدوالى ئاو چي

 اوياوو كلنو سره متناسب. 

 النديستر رب ايمان نه درلود او  رپ برده د: 

انسان ترحم او عاطفه  يې وزلپه مسكين او بې ئه زمكپر

څه له هر  يزمكد هم ې ئكفر سره پل خپه و الوده، نه در

څه سره، له ې او هم د آسمان له هر و ېولشل كيړيسره ا

ځكه به د څه ته اعتناء نه كوله، نو  هيڅې پرته ئځان 

وي او سوزې وپرړه ز چيڅوك نه لري  داسيځ په ورقيامت 

 ړي. ې وكمرسته ئ

ړ، د ډ كمال راغون وو الرحرامې له ئ كي دنياپه : ـه

ې ئو ملبس ا، مطعم ډكه حرام لهې ئسلول سلول وجود 

پلو نن به د خ، ېښلېې زبد مظلومانو ويني ئحرام، 

د مظلومانو ، د زخمونو نوئې خوراك ، وريگجناياتو سزا 

ړ او مناسب پاره ود خطاكارانو ل، كيا زپه سد وينو 

دنيا څوك نه خوري، په ې بل پرته ئله دوى  چي، خوراك

غلطي كوله اوس ړلو د مال خوې وزلو د باروا په نې ئ كي

د دغو  چيږي ېلو كي ميپه كوطعام  داسيې به ئ

 ړ وي. ډېر مناسب او وپاره كارانو لخطا
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 گورئ.چي څه په هغه قسم  ،نه دهداسي نو نه،  -68

يقيًا دا ده  -41 .گورئې چي نه ئڅه هغه ه پ وا -62

 شاعراو دا نه ده د كوم  -41. وينا د مخور استازي

 كاهند كوم نه  وا -42 ړئ.راوږ ايمان وينا، ډېر ل

ږنه د رب العالمين له ېرال -46 .پند اخلئږ ل، وينا

 -41. لىړت راباندي خبري ې ځينيكه ئ وا -44لوري. 

بيا به مو  -43. ې اخيستلىترالس ښي په به مو حتمًأ 

وك به ستاسو هيڅو ن -43كولى. ې پرې گ تري رړد غا

 .ىنه و ىې دفع كوونكتر

 چي هڅما تبصرون: )په  كيآيتونو  62او  68په : 68-41

ړه لو (ئنه ئې وين چيڅه ما التبصرون: )او  (ېئ ئوين

 َلَقْولُ  ِإنَّهُ  ويل شوي: كيښتم آيت ېڅلوپه پسې او ور ېشو
 دا حتمًا د مخور رسول وينا ده. چيشكه  ېب*  َكِريمٍ  َرسولٍ 

ځ ارتباط تشريح ځواب ترمند قسمونو او  چي ېدله  مخكي

 ړو:توضيح ك خبريڅو شي بايد 

  قسم، يو  باندي (ئنه ئې وين چيڅه  :ُتبِْصُرونَ  ال َما)په

، ېړه شولو شيانو ئيرنام په چي دئله هغو دوو قسمونو 

د  كيپه سوره مة اد القيپه نه ليدل شوو او دلته 

خالف  ېقرآن د عمومي قاعد ، او دا دځپه ورقيامت 

ړه ندو شيانو لوگڅرپه  كيټولو نورو مواردو په ، ښيېبر

 كيدوو مواردو  ېدپه  آيا چيرو وگخو دا بايد وې، شو
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او كه نه، دا ، ېواقعًا عمومي قاعده نه ده مراعات شو

ل ېبپه سطحي نظر مطابق ده خو  ېدهم د عمومي قاع

  ښي؟ېبر

 ما )او  )ما تبصرون(آيا له  چيورو گدا هم بايد و

پرته استثناء  ميپه عام طور له كوټول شيان ( التبصرن

برخه ئې  ۍيا وروستن ۍمراد دي، كه نه د كالم مخكن

 ئې راخالصه كوي؟ كيخاصو شيانو په محدودوي او 

  چيمطلب تأكيد كوې  ېدپه  سته آيتونهوقسمونو ورله 

شاعر وينا ده او  پيغمبر وينا ده، نه ددا د يوه مخور 

 ل شوى قوللېږنه د كاهن، د رب العالمين له لوري را

 :دئ
*  ُتْؤِمُنونَ  مَّا َقِليالً  شاِعرٍ  ِبَقْولِ  ُهوَ  َما وَ *  َكِريمٍ  َرسولٍ  َلَقْولُ  ِإنَّهُ 

 * اْلَعَلِمينَ  رَّب مِّن َتنِزيلٌ *  َتَذكَُّرونَ  مَّا اِهنٍ َقِليالً ك ِبَقْولِ  ال وَ 

او د شاعر  دا حتمًا د مخور رسول وينا ده چيشكه  ېب

د كاهن هم نه  ږ دي، اوه، ستاسو باور كول لنه د وينا

ږ دي، د رب العالمين له پند اخيستل لوينا ده، ستاسو 

 .دئل شوى لېږلوري را

او  ىڅه ويلي وخوا  خپليه ده له ي: كيپسې وااو ور

كار جدي  داسي، نو هللا حتمًا ىړي وهغه ئې هللا ته منسوب ك

په  ېدله  نيولو او حتمًا ئې هغه ته سخته سزا وركوله،

ړه دي په ا ّـرسول هللا قسمونه هم د  چيږي ېمنده معلوگڅر

هم د ده د شخصيت  (ما التبصرن)او  (ما تبصرون)او له 

 مراد دي.  برخي دينگڅراو نا دينگڅر

 ېهغنطاق، د  خبري ميعاد يوې  چيدا صحيح نه ده 

عام څه ته پرته، هر پام او وروسته كالم ته له  كيمخ

 ڼو. گو
د يوه كالم يوه برخه د ورته  چيدا هم يوه اشتباه ده 

حال  داسيپه  ړو.خالف تعبير ك ېدمي قاعود عم برخو او

ندو او گڅررو ېډپه  كيو قسمون وټولپه د قرآن  چي كي

يو دوه قسمونه  چيه نه د دا صحيح ېړه شوولواضح شيانو 

سره تصادم  ېدعمومي قاع ېدله  چيتعبير شي  داسي دي

 كوي.    

ځواب نيولو سره د قسمونو او  كيپام په مطالبو  ېدد 

درك كولى شو، او هغه  ۍپه آسانر ېډځ ئې ارتباط ترمن

بينو ته ويل ټولو مخاطدلته قريشو او د قرآن : چيدا 

 چي ئړپام وكو ته برخ وژوند هغد  ّـرسول هللا د  چيشوي 
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پلو شاعرانو او كاهنانو له دي، دا د خ دينگڅرتاسو ته 

ستر ژور او دا ځ د دوى ترمن، ئړشخصيت سره مقايسه ك

 دئنه شاعر  ىد چيړي قانع ك ېدپه تاسو تفاوت به حتمًا 

نا ئې د هللا او وي دئ ىاستازد هللا مخور  ي، بلكنه كاهن

مفسدو او ظالمو د ستاسو شاعران خو  تعالى قول.

مدح او پاره د دوى پيسو لڅو ، د يد كيحاكمانو خدمت 

ړي او يا د څه ورنك چي يچا هجو كوكوي، د هغه ستاينه 

ړي. ستاسو كاهنان څه ترالسه كسره له بل  يپه هجودوى 

په بازار او هر يوه، دلته او هلته،  چي يخو هغه د

ډو په فال، كو، ، خلك غولوييستيپران، دكانونه كيه څكو

ترالسه كوي، خو  ېاو تعويذونه سره له خلكو شكران

په صداقت، پله د ده په ختاسو  چي دئڅوك پيغمبر هغه 

ري ې، د ظلم او تشهادت وركوئسوي  هړز او عدالت، امانت

 ۍښمن، د برابر، د ظالمانو دىرگمخالف، د مظلومانو مل

، خدعه او دروغ ىرېفساد، ت چيي، هغه او عدالت داع

خلكو د له  ېمبارز خپليپه  چيدا  يوازيڼي، نه گحرام 

قرباني وركوي، له  كيطمع نه لري بل ېڅه اجر او بدل

، هغه خو خلكو ته اليگ ستونزيوهي او  يډغرخطرونو سره 

په هغه  (اتبعوا من اليسئلكم اجرًا و هم مهتدون)ي: يوا

، قول او دئپه سمه الر روان  يچ ئړء وكاداقت يپسچا 

ږ ل ،څه نه كويكولو هشڅه تاسو د او له  دئعمل ئې سم 

له اسو تس چي ئړېڅهم و برخيژوند هغه د  ّـرسول هللا د 

ړي ئې ۍ غري او د كورنگمل ېدږن يوازياو  دي يټپو گستر

پلو مشرانو، شاعرانو او د خ برخيږي، دا ېپوه بانديور

، له ئړو برخو سره مقايسه كټپله ژوند كاهنانو د شخصي 

 ىاستازد هللا مخور  ىد چي پوه شئپله په خژور تفاوت به 

قول، عمل او په او وينا ئې د هللا كالم، آيا د ده  دئ

د ده د  چي ئوته كولى شگپه ه گلېب داسييوه  كياخالق 

 چيكس  ىړلوممنافي وي؟  ءړ شخصيت او د رسالت د ادعالو

له لوري تعالى وينا د هللا  ړي او د دهپر ده ايمان راو

ټولو د ده له  چيده  رمنېمدرنه د ده هغه  ،ڼيگوحي 

هغه ږني، ېپښه ړخه ئې له هره ا او ټو اسرارو خبرهپ

او  ، عقلمنههنېكټولو صالح، ترد قريشو تاسو  چيځه ښ

 ڼله!!گځه ښه هپو

او  يړنېڅ قرآنشئ د ړ الدا قسمونه وايي: همدا راز 

ړئ ېڅځير او دقت سره وپه ړه ه اپڅه بحثونه د هر هغه 
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يا ې وينئ او تاسو ئ چي)غائب(، دي يا )مشهود(  چي

دا  چيه درته ثابته شي ټ دي، حتمًا بپستاسو له نظره 

نازل  ّـرسول هللا پر مين له لوري لد هغه رب العا قرآن

د كتاب عظمت،  ېدد . دئټولو اسرارو خبر ه پ چيشوى 

 يژورونه، بحثلمي عې دقيق ئ اړهپه عالم د اسرارو 

ې دا اوس تاسو ئ چي اړهپه ټولو هغو شيانو ې د ئ يړنېڅ

ږئ ېپوهپه حقيقت نه ال ې تراوسه ئ چيورئ، او هغه گاوس 

ذات هغه دا كتاب  چيښيي پوه شئ، ې پراو ورو ورو به 

ته  انسان هيڅ، دئعالم الغيب و الشهاده  چيږلى ېرال

پله ب له خه او دقيق كتاعظمتبا داسي چي دئنه ممكن 

و اشاهد ، د څېرپه او د قرآن  ړى شيك وړانديځانه 

ه ر نگاو علمي بحثونه ولري، م يقدق داسي اړهپه غائب 

، له هرو پوريتر نن  ورځيد نزول له  د قرآن چيورئ گ

ق ئحقا داسيپه سلهاوو څو كلونو وروسته انسانانو ته 

ړي وو قرآن ال د مخه او هغه وخت بيان ك چيږي ېدنگڅررا

په ېدل، خو خلك د وخت ځرگهم نه  كيپه خيال  هيچاد  چي

پوه ې پر كيپه نتيجه ژورو تحقيقاتو ېدو سره او د ېرت

وه!!  ېكړال د مخه  قرآن چي ېكړې شوي، او همغه خبره ئ

ى استازد هللا تعالى  ّـرسول هللا  چيښيي دا ويناوي  قرآند 

 .دئږل شوى كتاب ېلوري لله ې د هللا تعالى او كتاب ئ

سره  واشعارپلو شعراوو له راشئ د ده وينا د خ -41

به تاسو تفاوت پير او ژور توځ ړئ، د دوى ترمنمقايسه ك

د ده ، دئغمبر پي كيبلشاعر نه،  ىد چيړي ته ثابته ك

ېر نه د يوه څپه و اشعار ستاسو د شعراوو دالم كړ لو

ېدا ته كوز بليې وادي ، نه له يودئهجو د بل و امدح 

تر  سر كيبلې مقصده الوت، بيوه شاخه بل ته او نه له 

ژوره حكمت او  اسرسرپيغام حامل، الهي ړ پايه د يوه لو

قو ستاسو باور او يقين ئپه حقا چيواى واى علمي وينا، 

 !!دئڅومره كمزورى 

پلو كاهنانو له د خ ياو ويناو يړنراشئ د ده ك -42

ړئ، له هماغه كاهنانو ړنو او ويناوو سره مقايسه كك

ې دا ئ ءويني كوي او ادعادړانړه وپه اد غيب  چيسره 

ې څه ئدي، او ه كيړيې اپوه مراجعو سره ئپه غيب  چيده 

ساده په دروغو ويناوو سره  اړهپه چارو د غيبي  چيدا 

، د نورو ې ترالسه، شكرانه خلك وغولويكمعقلاو لوح 

 اړهپه راشئ د غيب ړي، ك يړي ډكڅوك خپليبونه تش او ېج
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پلو بحثونه د خكتاب د الهي  ّـپيغمبر وند در ېدد 

، تر ړئكاو قضاوت وكاهنانو له غيب وينو سره مقايسه 

، خو دئپيغمبر د هللا تعالى  ىد چيثابته شي څو در ته 

  پند اخيستنه!!ستاسو  هد هږڅومره ل

ظمت دا مقدس او باع چيشهادت وركوي ل ئدالټول دغه : 46

و مشهود اغائب  چيب ږلى، هغه رېكتاب د عالمونو رب رال

د ، دئړي او د عالم له ذره ذره اسرارو خبر پيدا كې ئ

 .ويحقيقت ثابت داپله په خمطالب كتاب  ېد

پيغمبر ځان په درواغو څوك كه  چيكوئ  مانگآيا : 44-41

ې منسوب ړي او هللا تعالى ته ئجو خبريځانه ڼي، له گو

وي او نه ك التفات هيڅكار ته  ېدنو هللا تعالى به ړي، ك

پيغمبر عليه السالم كه  !؟ته به سزا نه وركوي كس داسي

كله فرصت او مجال نه هيڅهللا تعالى به ، ړى وىككار  داسي

د ڼله او گې باكي جدي ب داسيې ئحتمًا به ړى، وو ورك

ې خاتمه ژوند ته به ئړي او ې كپرې ور ونه به ئگړه رز

 وه!!  ېكړرو

ډېر اختالف شاهد ځ د و ترمنمفسريند ړه په اآيت  41 د

ده، او د  هدئزا كي (باليمين)په  (با)وايي:  ځينييو: 

خيستى وو، ې اښى الس به مو ترد ده  ده: داسي معنى آيت

ړى وو او يا د ده قدرت الس به مو قطع ك ىښيعني د ده 

 ړى وو!!ې سلب كبه مو تر

ترجمه  داسيې ئ آيتاو  دئد ئزا (من)نور وايي:  ينيځ

په شديده س به مو نيولى وو، يعني ښي الپل په خ :ړىك

 ړى وو.مؤاخذه ك ىده به مو گتو

ځايه ې ېر او بډ كيترجمو ځينو نورو ړو او دوا ېدپه 

او د الفاظو ړي ژباي تحت اللفظد آيت له و اتكلف شوى، 

د الفاظو اصلي  آيتد سره سمون نه خوري،  معنىله اصلي 

ښي الس ه پبه مو : حتمًا ده داسي معنىپرته او له تكلف 

تركيبه  ېددلي له ېنه دي توان چيڅوك ې اخيستى وو. تر

تركيب  پهد آيت  چيړ شوي ته ا ېدنو  واضح مفهوم واخلي

ې ئې حذف ڼي او ترگود ئې زائڅه راولي،  تغييرات كي

دوى ته قابل فهم شي، د  چيړي ړ كې جوئ داسياو ړي، ك

ي ښپه : اخذ باليمين)د  چي دئ كي ېدپه دوى اصلي مشكل 

نه شى  كوم مادي كيآيت  ېدپه ې پاره ئالس اخيستو( ل

نيول او اخذ او  چي دئې دا مان ئگږي، ېكو گترستر

ځكه ږي، نو ېكپاره كارول د مادي شيانو ل يوازيل اخيست
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 حالړلى، ژباې نلي، او آيت ئگزائد  (من)و ا (باء) ېئ

ځي، هم را معنى( د كلك نيولو په باليمين اخذ) چيدا 

پاره نه د مادي شيانو ل يوازينيول( لفظ : اخذ)د او 

دا ځي. پاره هم راشيانو ل يدغيرماد  كيبلږي ېككارول 

 كي آيتده، په مخكني تتمه د مخكني  آيت النديتر بحث 

 خبريڅه ځانه پله له خ ّـرسول هللا كه ) چيدا مطلب راغلى 

 ېدپه  چيخو دا  (ړيې منسوب كړي او هللا تعالى ته ئجو

 كيپه راتلونكي آيت ږي، ېكڅه له ده سره به  كيصورت 

ې ښي الس ترپه به مو حتمًا او ويل شوي: نو  يتوضيح شو

ځانه خبره او له ، افتراء يعني د ده تقول ،نيولي وو

به ورسره  چلنجدي  وه، او ېولجدي نيړول به مو جو

 دو. ېك

په يوه عليه السالم  پيغمبر( الفاظ د باليمين اخذ)د 

مخلصانه  هللا تعالى چي يپاره راغللب لمط ېدد  كي حديث

خاصه اعتناء ڼي، گښتمنه ارزاو له شوائبو منزه صدقه 

 :فرمايي چي، هلته التفات ورته كوياو 

ما تصدق احد بصدقة من طيب و اليقبل هللا اال الطيب اال اخذ 

 رواه مسلم و الترمذي ها الرحمن بيمينه.

 چي كيحال  يداسپه يزه صدقه نه وركوي، پاكوك كومه هيڅ

په ې رحمان خداى ئ چير دا گمني، مشى  پاكيزه يوازيهللا 

 اخلي.  ېرښي الس ت

په مخكني آيت  چي ښيي كي آيت ېدپه لفظ د )ثم( : 43-43

ورته  كي آيت ېدپه  چيكار او هغه كار مشار اليه  كي

پله په خلفظ دا ږي، ېكنه ترسره وخت په يوه ې اشاره شو

ښي وايي مخكنى آيت د  چيه ده هغه توجيه سمه ن چيښيي 

ښي الس كلك په الس كلك نيول يا ښي الس قطع كول، يا تر 

 گڅنپه  گڅنړه آيتونه برعكس دا دوانيول افاده كوي، 

ء و افتراهللا تعالى به دا تقول ا چيافاده كوي  معنىدا 

په و اكاوو ې پرور گړه رې د زاو بيا به ئ هنيول يجد

د ده مرسته نه شوى يوه  هيڅبه ستاسو  كيصورت هغه 

ې مخنيوى به مو نه او مؤاخذ ينيون ديشدي ېدكولى او د 

 شو كولى. 
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 -42 .و تهارانگزېدا تذكر دئ پره چيې شكه ب وا -48

ځيني دروغ ستاسو  چيږو ېپوه په دېخو يقينًا  موږ وا

او دا خو به حتمًا د كافرانو د  -11 ڼونكي دي.گ

دا يو يقيني  چيې شكه ب وا -11حسرت باعث شي. 

تسبيح  په نامه دي نو د ستر رب -12 .دئ حقيقت

  وايه.

توجيه ه ؟ دوئدراجع چا ته ( نهإ) چيورو گو: بايد 48

 :مومو

 .دئراجع مطلب ته مندرج  كيمخكنيو آيتونو  هپالف: 

 .دئته راجع  قرآنب: 

 :ل لروئدوه دال كي تأييدپه ړۍ توجيه لوم د

  ړوراجع كمرجع ته  ېدږنټولو بايد تل تر ضمير. 

  ېدپه او  .ه سموالى بيانويتوجي ېدد  آيتراتلونكى 

 :ده داسي معنى آيته د گتو

پاره د هغو كسانو لمندرج مطلب  كيو آيتونپه مخكنيو 

وي  يه خوندعذاب داسيړي له غوا چي دئپند او  تذكريو 

 ړي. ې وقايه كځان تراو 

ق ئبه دا حقا ځينيستاسو  چيږي ېپوههللا تعالى و ا: 42

د و نه ااشتباهًا  ، نهويتكذيبې به ئعمدًا تكذيبوي، 

جنه دروغ ءادعادوى د به  كيپه حقيقت په حكم، لو ئدال

او د  گد عذاب راتو ء كوي، اافتراپه هللا تعالى به وي، 

 .ويتكذيببه ؤاخذه او شديده مهللا تعالى نيونه 

ږي، ېكدا به د كافرانو د حسرت او ندامت باعث و ا -11

خامخا عذاب به الهي كافران رارسي، حتمًا ځ به ور داسي

 وري او له حسرت او ندامت سره به مخامخ شي. گو

نشته،  كيپه شك  هيڅ، دئ حقيقتدا يو يقيني و ا -11

 حتمًا به تحقق مومي. 

الحاقه: تحقق )د ه دا سور چيشوي وئ  متوجهبه حتمًا 
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 ېمتتې د د سوراو دا آيت ، شوې پيللفظ په ( ېكموندون

 ېمې د مقدسور ريه، د : انه لحق اليقينه واييگتوه پ

دا وي  ړاو او ارتباطكوم تمعمواًل  چي ځتر من ېماو تت

په نظر  مطلبغه بايد هما كي آيت ېدپه  چيكوي  تقاضا

 .لىغرا كي آيتړي په لوم چيوي  كي

 . ړهياد ك ۍپاكپه  ديپل ستر رب نوم نو د خ -12
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المعارج

 د سورې معرفي

له  چي، دئوختونه(  عروج)د  المعارج سورې نوم ېد د

ې درړي لومونه لري، آيت 44اخيستل شوى، آيت ېيمدر

پاى ته صيغو په ې د واقع، دافع او معارج آيتونه ئ

ڼلى شي نو له گځم آيت يو وپنڅلورم او ېدلي، كه رس

د رته او وټولو فواصل ږم او اوم آيت سره به د پش

ې وي، د اتم او نهم صيغزنه جميال، بعيدا، قريبا همو

 حميماې لسم ئاو د هن دي، هل او عِ ې مُ آيتونو فواصل ئ

د يولسم، دولسم، ديارلسم ، دئاوم ته ورته  او ږمپش چي

ويه او ينجيه هموزنه ئبنيه، اخيه، تد ې څوارلسم ئاو 

ى، شوى، تولى او ظل پورياتلسم ځلسم تر پنله ې دي، غصي

هلوعا، جزوعا او منوعا  پوريشتم ياوعى او بيا تر يو

د  چيورو گې وزنه پايه درې تر وروسته د سور ېددي، له 

ېر مصلين، دائمون څپه آيتونو د فواصلو  دريوړيو لوم

ږ له او محروم ته ورته دي، محروم او معلوم د وزن او غ

شتم دوه ويترتيب له  په دې چي دي، دائمون ته ورته مخي

ې ېر ئډشوي،  عاتاپايه همدا دوه وزنه مرتر  آيت

 . ورته ديې مصلين ته ږ ئاو لدائمون ته 

ې خت نازله شوواو هغه  كيپه مكي دور هم  سورهدا 

ړه د په اژوندون د قيامت او بيا باندي ېكپه م چي

ې له ېدلى وو، د سورړې او جدل سيورى غومناقش ديشدي

له قيامت د قريشو  كيوخت  ېدپه  چيږي ېممتنه معلو

كه قيامت حقيقت لري او د الهي ل: ويپه ارتباط انكار 

تر اوسه رانه  وليښتيا وي، نو عذاب د راتلو خبره ر

په الهي هغه خلك  وليڅه ده؟ ډ وجه ځنغى؟ د دومره 

 ېدپه ې؟ ڼگې د عذاب مستحق ته ئ چيږي ېكعذاب نه اخته 

 . ويل شوىځواب ښتنو ته پودغو  كيسوره 

رسول  يچږي ېمې معلواو لهجاسلوب له  نې د بياد سور
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 هريپه هر محفل او مخالفين او  ړىعلني ك دعوتپل خ ّـهللا 

ښتنو تر پواو د ږي ېغونډد ده شا وخوا را كي غونډي

ته  چلناو قهرجن ال خبره تصادم  وخې نيسي، ئ النديهجوم 

يو : وايي چي ېشو پيل آيت په دېسوره ې. ېدلنه ده رس

قع واخامخا  چي دئښتونكى د هغه عذاب غووونكى سؤال ك

كولى،  عو نه شي دفكافرانې له وك ئهيڅاو  دئدونكى ېك

د معراجونو خاوند  چي دئهغه هللا له لوري  ددا عذاب خو 

پاره خاص خاص وخت پورته تلو ل، د هغه حضور ته د هر دئ

هم د  السالم عليهې جبرئيل او ساالر ئ كيمالئټاكل شوى، 

د  ړى وخت لري،گځانپل پل خخ پورته تلوپاره د حضور ل

پل ږي، د خېكپارل منصوبه ورته سځوسو زرو كلونو پن

پورته درومي، په لوري شأنه  جلد هللا  كيپاى په مأموريت 

 يړي او نوك وړانديټ پورمأموريت ېر څو د تتر

پل معين او په خ هركار ړه واخلي.په غاونه مأموريت

عجله  هسي، د آخرت منكرين ږيېكترسره  كيوخت  ثابت

ښتنه كوي، الهي عذاب د فوري راتلو غود قيامت او كوي، 

ږي!! ېكډ د دوى د انكار او ترديد المل ځن كي ېدپه او 

پوره ثبات په ړه، صبر وك وړانديپه ونو مخالفتدوى د  د

ړه، د دوى ې ته ادامه وركپل دعوت او مبارزاو صبر خ

ړي، او مأيوس او متردد نه كتا  ديانكار او مخالفت 

دوى د الهي ړي، متزلزل نه ك ديستا ثبات او استقامت 

ټن وا ليد چيځكه دا ، ڼيگ لريډېر محال او  گعذاب رات

ښي، ېږده برورته اوډه فاصله لن، دئ گډ او تنې لنئ

ڼي، د دوى گپاره معيار ۍ د وخت لځ او اونور، ديعجول 

حال  داسيپه ښي، ېبر لريډېر قيامت  مخيد معيارونو له 

ې په نزد د يو تعالى ځوس زره كاله د هللاپند دوى  چي كي

د ې نه ئ ،ځيپل وخت راپه خ، قيامت به يېر دڅپه  ورځي

 كيراتلو  پهعجله او تلوار ې د دوى او نه ئانكار دوى 

ځ په هغه ورځي، به را كيپه هر صورت ېز كولى شي، څه اغ

به د ېر ومومئ او غرونه څپه  فلزد ويلي شوي به آسمان 

ونو معيارپه د دوى څېر، په  يوړو (ي شووحالجو )ورېشل

ې ټټو چيښي ېړ برستر او لوډېر  ېدخو آسمان تر  كي

له  چيېر درانه ډ ېداو غرونه تر ې او متالشي شي، ټټو

پلو خپه  چيږده ېدوى پرنو ځولى شي، وخو ىځا پلخ

په يا وي، كله د وخت او زمان گل كي خياالتوماشومانه 

او  يزمكد ړي او كله ېر قضاوت وكڅپه د ماشومانو  اړه
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ه ړي او كلمال او دولت مغرور كې كله ئ ،ړهپه اآسمان 

ه ماشومانپلو په خڼه، وگڼه گپلويانو ې وجاهت او د ئ

وري او باطل ورته گونه معكوس واقعيتو سره ېرنگنا

نه  چيوري گځ راشي، وبه كله هغه ور چيښي، ېحقيقت بر

پلويان  كيپه خوا ې مال دولت شته او نه ئ كيپه الس ې ئ

ځان ك د څوې، هر ېدلشل كيړيۍ اپرون وليټيان، او حام

ې پلوانو بټولو دوستانو او خپلو او له خ كيپه غم 

ې نه به ئوري، خو گته بل به څه هم يو كه خبره، 

ي كولى نه ش به همومره د ،ښتنه كولى شي او نه مرستهپو

مجرم  ؟برخليك اخته شوى ېدپه  وليښتي پوې وتر چي

و اجرم پل وو او يا خكذيب تد آخرت ې ئجرم  چيانسان 

به كوي  تمنا ېدد څولى وو، له آخرته انكار ته ه ناهگ

پل خ چيل شي ژغورو ېدپه ه عذابله  ورځي ېدد كاش  چي

هغه پله ړي، خورك كيپه فديه ڼه رمن، او وروېمزامن، 

ښه او بد په  چيې ومنلى شي تر كيپه عوض ر بټاو قبيله 

وي كوله، كاش د پلې د ده به ئ كياو روا او ناروا 

 ىدپه عذاب اخته او ځاى په ېدونكي د ده اوس يزمك وليټ

چ و چي دئنه  داسيشي!! خو د دوزخ اور  ژغورلې وتر

پير نه ځ تووي، او د مستحق او غير مستحق ترمنسوزالنده 

ۍ عمل كوي، د ښيارپوهه او هوپه كامله  كيكوي، بل

 كي يږېغ خپليپه بايد  چيژني ېپړ خلك او هغه ولو وسوز

ېلوي، د ې راب، له نورو به ئړيې كې ونيسي او وريت ئئ

چا ږ به وايي: چت غپه اواو ې رابلي، په لوري به ئ نځا

ې مال ړه، له حرامو الرو ئشا كته حقيقت  كيپه دنيا  چي

ېدو زما خوا ته راشي، د اوس دينن ړ، ډ كاو دولت غون

 ږ ده. ېې زما غځاى ئمناسب 

ې تل د ونه ئ، قضاوتدئو عجول اهلوع  ؛انسان

 كيپه وخت ځ و رنادرد ځي، د را الندي اغېزو تر احساسات

و شكايت اشكوه څه چا او هر له هر و ا، كويجزع و فزع 

ړي ېر كټول ه كيپه وخت ( ترالسه كولو خير)د كوي، خو 

وك د هيڅډډه كوي، او او احسان  مرستياو له بل سره له 

ځان سره شريك له ې ئ كيپه )خير(  چيڼي گمستحق نه  ېد

وي او دومره د عجوالنه ومره د چيونه قضاوتچا د ړي، ك

صحيح آيا ځي،  الندي اغېزتر  واحساساتو او ضاغرشخصي ا

ېرنو، گاند ده  اړهپه د قيامت او الهي عذاب  چيده 

ې تلوار او ئ اړه ېدپه ته او قضاوتونو خياالتو او 
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 ڼو؟!! گې وړو او جدي ئاهميت وركې ته عجل

له و بخل ا، حرص، جزع، فزع ېعجلځايه تلوار او  ېد ب

 دا مواصفات ولري:  چيږي ېكژغورل څوك بدو خصلتونو هغه 

پل الي او خپ كيړيا خپليتل له هللا تعالى سره الف: 

 كوي. پام او اهتمام تل ځه ته لمان

پاره يوه لو محروم ائل د سا كي( مال)پل په خب: 

 ېدپه وزلي ته  ېاو دا برخه مسكين او ب ټاكيبرخه 

دا د يا ړى او كاحسان كوم ې پر ده ئ چينامه نه وركوي 

دا د ده  كيبل ؛، نهده هنېرزويپده له لوري صدقه يا 

پله وجيبه ړه خې وركڼي او مسكينانو ته ئگمسلم حق 

 بولي. 

ې او سزا په بدلو د عملونو ا مكافات ،په آخرتج: 

 . اور لريب

امان  چيعذاب غه هږي، ېرېرب له عذابه و پلخد د: 

 ې نشته. تر

پل عورت ساتي، د هوس بنده نه خ، دئ ىپاك لمن: ـه

څه په هغه قانونمن كوي، او پل جنسي روابط خ، دئ

 ورته حالل او جائز دي.  چياكتفاء كوي 

ځان له خيانته  كيپه امانتونو او  ئدو: امين 

 ساتي. 

ژمنو او تعهداتو وفا كوي پلو په خ سرهله نورو ز: 

 ڼي. گځان الزم په ې ئعايت راو 

شهادت وركوي او له حقيقته دفاع  ۍپه پلوحق د ح: 

ړ وال گټينتل مضبوط او  كيشهادت او دفاع  ېدپه كوي او 

 وي. 

ې ځ ئپالنه كوي، لمونځونو ساتنه او پلو لموند خى: 

ه گپه توې روح حركات نه وي، د يوه دود او عادت ب هسي

په  كيبلرسره كوي، نه ت كيۍ ې خبرپه غفلت او بې ئ

 .ځ كويسره لمونالتفات خاص و ااعتناء  هپور

ړ اكرام او اعزاز پبشپه او دوى به جنت ته درومي  

 .ژوند كويپاره د تل ل كيپه سره به 

كله د آخرت او مكافات  چيكافران له آخرت منكر و خ

اوري  خبريپيغمبر عليه السالم د  اړهپه او مجازات 

او  ې راتاو شيډله ترډله  ړي اوې محاصره كئ داسي

پل مخالفت ې له خهر يو ئ ېته به واي چيې كوي مخالفت ئ

 ېدو طمع لريدو او جنت ته د رسېكد هللا د راضي ۍ ښمناو د
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ته د ننوتو سند په هر مخالفت سره به جنت  كيواگاو 

دوزخ جنت او  ،په آخرتدوى خو څه هم ي، كه ترالسه كو

 داسيمخالفت ې سره ئ ّـرسول هللا خو له باور نه لري 

جنت ته د كار  ېدله  كيواگ چي دئاو دومره شديد ښي ېبر

  ېدو طمع لري!!رس

انكار كوي او د قيامت  ژوندونډله له بيا  دا ولي

ړ د نه منلو و داسيوينا عليه السالم  پيغمبرړه د په ا

پيدا څه هللا تعالى له  چيږي ېپوهه ن ېدپه ر گم! ڼي؟گ

په ې ئ كيپه وجود پالر د مور او  چي يخاور دغيله ړي؟ ك

محال خلقت پل مجدد خ يخاور دغيآيا له . ېې بدله شونطف

له  لمرپراخ عالم اداره كوي، دا  چيهغه رب ر گمڼي؟ گ

ې ئ كيځ يېدپه خاص لواو پورته كوي راه ځختي يړگځان

 داسيپه ڼي؟ گښت عاجز پيدايكوزوي، د انسان له مجدد 

بيا  يوازيرب ته نه  مغاربد مشارق او  چي كي الح

ڼه به غوره پې ئ ېدي تر كولى ش كيبل، دئښت آسان يدايپ

ي ناتوانه نه ش ېكار ئ هيڅڅه او  هيڅړي، پيدا كرا كي

 كولى. 

 هغيتر  كيپلو ماشومانه مشغولتياوو په خډله  اد

 چي ورځي هغي، تر ږيېكې دركول وعده ئ چيږده ېپر ورځي

ځغاسته په څي، پااپه تلوار رپلو قبرونو به پلو خله خ

ځغلي، په لور ښو نصب شوو ند  چيلكه  داسيبه وي، 

په ې د ذلت آثار ئاو خوف اخيستي،  يېر، ويړې خئ يگستر

 چيڅه هغه  دئند، ورته وبه ويل شي: دا گڅررا كيڅېرو 

 ده!!ېكې دركول وعده ئ
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 -2! دونكىېكيو عذاب واقع ښتونكي يوه غوښت وغو -1

له  -6 .كوونكىدفع  هيڅ ،هې نشتو ته ئكافران چي

تر روح او  ېفرشت -4 .ښتن د معراجونوڅلوري د هللا، 

ې مقدار ئ چي كي ې ورځيو داسيپه ږي؛ ېكپورته ده ور

 ځوس زره كالونه.پن دئ

 چيورو گ اتڅو توجيهځ د مفسرينو تر من اړه ېدپه : 1

ښتى او عذاب غو اچ، دئڅوك ښتونكي( مراد )د عذاب له غو

 :څه ده؟ عنىم خبريد ده د 

ښتونكي د آخرت منكرين دي، او مراد له عذاب غوالف: 

كه د  چيې دا ، او مقصد ئدئله عذاب د قيامت عذاب 

ى نو تر اوسه به قيامت ښتيا ور ءقيامت خبره او ادعا

 .راغلى وو

د كافرانو عذاب دا  ّـرسول هللا  چيوايي  ځيني ب:

  ښتى.پاره غول

، دئراد شخص معين يو م ېدله  چينور وايي  ځينيج: 

دوى (. يا )نضربن حارث ږيېمنو( )مغان بن حارثيا  چي

په خالفت  علي رضي هللا عنه كيپه غدير خم كله  چيوايي 

سخت غصه ړى شخص منصوب شو او دا خبره خوره شوه نو نومو

ې ويل: آيا ته راغى او ورته وئعليه السالم  پيغمبرشو، 

عالى درته ويلي؟ ړى كه هللا تخوا ك خپليدا كار تا له 

دا د هللا تعالى له لوري ويل  چيورته وويل  ّـرسول هللا 

كه دا ې ويل: خدايه! شوي!! هغه ال زيات غصه شو او وئ

ږي يله آسمانه ت موږپر حق وي او ستا له لوري وي نو 

په ډبره له آسمانه د ده يوه  كيوخت  ېدپه همووروه، 

 ..!!.ژوې واېوته او وئپرسر را

ېره ډدوهمه توجيه  چيشو  ىدېپوهدقت سره ږ ډېر ل په

، د غلطهاو ټه ې بنسبېره ډېره ډېيمه ې او دركمزور

ټولو وروستيو ې ربطه ده او له ې له محتوى سره بسور

 :ولئدال ېدپه ، آيتونو سره تصادم كوي

ږي ېمخت آيت ېدپه  چي ىپاې تر د سور آيت ېدله الف: 

ړه بحث په ا قيامت(، د ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون)
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ې موضوع يو ېدپه همړلي دي او سره ت داسي آيتونهږي، ېك

ورو، گانقطاع نه  كيځاى  هيڅپه ې د سور چيتركيز لري 

ې اخيستل ممكن ې امكان نه لري او بل مطلب ترېلول ئب

ړي آيت استدالل سره نه شو كولى د لوم هيڅپه . دئنه 

 ڼو. گڅه وپرته بل د قيامت له عذاب مطلب 

ته د صبر عليه السالم  پيغمبرو ا آيتم ځپنب: 

پل ه خپدا عذاب به  چيښيي ډېر وضاحت سره په ښتنه پارس

ې تا ب ديځي، د دوى لجاجتونه ټاكلي وخت راثابت او 

 ړي. ره نه كبص

ځه له منمجال ډول شك او ترديد د هر  آيتږم پشج: 

 كيبلمراد يو شخص نه، سائل له  چي ښييصريحًا ړي او و

 جمع غائبد  چيلفظ : دوى( هم)د  چيورئ گ، ډله دهوه ي

 آيتدا راز دا هم ،ىراغلځاى په و( ه)د ، صيغه دهمذكر 

 لرياو له امكان بعيد  گرات ورځي ېددوى د  چي ښيي

ژر ده او  ېدږن كيونو معيارپه الهي  چيڼو، حال دا اگ

  به رارسي.

سره دا عذاب او تفصيل په الزيات  آيتونه وروستي د:

په  :فرماييږي، او ېنازل كيپه  چيوضيح كوي تځ هغه ور

ېر شي او غرونه څپه فلز د ويلي شوي آسمان ځ به ور ېد

 څېر. په  يوړشوو و ورېشلبه د 

ټول ه دا گڅن چي دئى ځااو حيرت  تعجبېر ډد 

ځوي، له نورو پامه غوروضاحتونه او صراحتونه له 

 ېدپرته له او وي كې ارتباط ته توجه نه ئآيتونو سره 

څه ده او دا آيت له ې د بحث موضوع وري د سورگو چي

تأويل ږ كو داسيډه كوم مطلب افاده كوي، گپه نورو سره 

ند تحريف گڅرله  چيړي ته به مال ت تعبيرټه ې بنسبو ا

په ي بيماردا  چيكوو  مانگ! و وركولىنه ش پرته بل نوم

 چيږي ېړراوال ېدړوند مذهبي تعصب او له له  كياصل 

څه هم پل خاص مذهب ته مربوط هر روايت، كه خخلك  ځيني

له  كيپه سلو وي او سل گړخ نه لا هيڅله قرآن سره 

ې مني، هغه ئ كيپه سلو وي، سل  كيټكر په قرآن سره 

ې ې له كوم كس ئقمذهبي فر خپليد  چيڼي گروايات معيار 

ته  ېد ؛ړسره تصادم وكآيت روايت له ېدلي وي، كه اور

ټه گپه ې ڼي او آيت ئگمعيار و روايت چيترجيح وركوي 

له  چيړي ړ كې جوڅه تر داسيپه تكلف سره او ړي تأويل ك

 چيته تيار نه دي  ېدكله هيڅروايت سره سمون وخوري، 
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ې ئ لريوال ووهي او ېدپه يات اله قرآن سره متصادم رو

څه هم دا روايات كه ړي، ډډه وكې ځوي او له منلو ئوغور

او دا  ډ شوي ويوروسته راغون ّـرسول هللا څو سوه كاله له 

او  دئآيا روايت موثق  چيران وي گډېر ډېر ثابتول 

د  چي كيحال  داسيپه كه نه،  دئ ړو دې د اعتماراوي ئ

 هريد  چيدا ده  تقاضاپه مقدس كتاب د ايمان هللا تعالى 

 كيپه هغه صورت ڼو او گې وروستى معيار وپاره ئل خبري

 مه نه وي. له قرآن سره متصاد چيې ومنو ئ

 كيشل كاله له حجة الوداع مخ ېدږنسوره دا : ـه

 هيڅ كيپه متن ې روايت او د سور داسي هيڅې، نازله شو

له ې كومه برخه سور ېدښيي د و چيورو گښه نه ن داسي

 كيپه هغه وخت او مخصوصًا  كيپه مدينه ېله، بنورو 

وروسته له حجة الوداع  ّـرسول هللا  چيې وي نازله شو

ړلي دي سره ت داسي آيتونهې ېدو، د سورته راستنې مدين

څوك هغه  يوازي، ېشل ممكن نه ديې وپه دوو برخو ئ چي

ذكر  كيړي آيت په لوم چيې باكي او جسارت كوي به دا ب

 معنىپه بله پرته له قيامت دونكى عذاب( ېكشوى )واقع 

 ړي. ك يټپ يگسترو آيتونټولو ې له سورد  چيونيسي 

 ّـرسول هللا  چيمان به دا خبره ومني عقل او اي كوم: و
ټاكلى وي او  توگهپه ځاى ناستي د  هللا عنه رضيبه علي 

ې خالف پيغمبر د توصيپل محبوب د خبه م هللا عنه رضيصحابه 

او بيا عثمان  هللا عنه رضي، بيا عمر ابوبكر رضي هللا عنه

غدير خم په  ه غوره كوي!!!گپه تو هد خليف هللا عنه رضي

ېده ته اطالع ورس ّـرسول هللا  چيې دومره خبره شو ييواز كي

شمول په د ده  چيرو گملهغو له  هللا عنه رضيي علد  چي

 اجراءاتوده له  دې ئ ځينيږل شوي ول، ېيمن ته ل

رسول هللا كوي، تبليغات منفي  اړهپه د ده ناراضه دي او 

زه دوست  چيچا ې فرمايل: د ړه او وئله ده دفاع وك ّـ

 ې هم دوست وي. ئيم علي به 

والي گڅرنځ د ارتباط د ړو آيتونو ترمندوا ېدد : 2-6

 ه دوه توجيه مومو: ړپه ا

د پاره مختص شوى، و لكافراند عذاب دا الف: 

ي كولى هغه له نه ش وكهيڅذوالمعارج هللا له لوري، 

 ړي.كافرانو دفع ك

د هللا تعالى له ، دئپاره و لكافران د عذابدا ب: 

 ټاكل شوى. دئه نوونكى ورته دفع ك هيڅلوري 
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 :ړ تعبيرونه لروپام ود  څوهم  پارهلالمعارج  وذ د

ړ تلو د د لوجمع او معرج د معارج  ينوځالف: 

راد م چييي او وا ىاخيست معنىپه  ېليمكان او وس

ې فرشت چيځايونه دي ړ ړ لوونه او هغه لوآسمانې تر

 كوي.  يپل كيپه بهير ېدو ې د هللا تر حضور د رسئ

او اخالقي  مراتبد فضيلت مدارج،  ې معنويئ ځينيب: 

 .ڼيگفضائل 

جمع او د معرج د معارج  چي دئغوره تعبير دا ج: 

او مراد  ئد معنىپه ړ تلو د وخت او زمان عروج او لو

پاره خاص ړ تلو لد هللا تعالى حضور ته د لو چي دئې دا ئ

 ټاكل شوي. خاص وختونه 

و او د دوى د ساالر د فرشتوايي  چي آيت وروستيله 

په وضاحت سره ټاكل شوى، ځوس زره كلن معرج پنپاره ل

د هللا  چيمعارج مراد هغه وختونه دي له  چيږي ېممعلو

يعني د هللا ټاكل شوي. پاره ړ تلو لتعالى حضور ته د لو

ثابت موعد او  گړ تاو لو اېدهر حاضر وړانديپه تعالى 

 وخت لري. 

 عليه السالمسردار جبرئيل ې او د دوى ساالر او فرشت -4

ې، د لوړ تلو پارل شوورس يچارژوند متعلق د روح او  چي

ځوس زره كلنه پنړى او خاص معرج لري، گځانپاره ل

ړ لو كيپاى په مأموريت پل د خږي، ېكپارل منصوبه ورس

څو د ر تږي، ېكپه حضور مشرف درومي او د هللا تعالى 

په  ديې دنواو ن يډړانمعلومات ومأموريتونو  ومخكني

 يږدمهالاو او ييعني دلته هر كار د دقيقړه واخلي، غا

د قيامت  ږي،ېكترسره پل وخت پل خپه خ مخيې له منصوب

د الهي عذاب د فوري عجله كوي او تلوار او  هسيمنكران 

 ښتنه كوي. راتلو غو

پيغمبر عليه السالم د قيامت منكرينو له  چيمطلب دا 

 كي گپه راتاو د قيامت  ېكړښتنه د عذاب د راوستو غو

ڼ گپه قيامت نشته، د قرآن  چيښودلى دليل  ېدد ډ ځنې ئ

د  چيېلو الفاظو راغلى، لكه ېلو بپه ب كيو آيتونر ېمش

 :ولول كي 43ه پې حج د سور

َوَيسَْتْعجُِلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْن ُيخِْلَف هللاَُّ َوْعَدُه َوِإنَّ َيْوًما ِعنَْد 

 َنٍة ِممَّا َتُعدُّوَن *َربِّكَ َكَأْلفِ سَ 

 چيښتنه كوي حال دا په تلوار سره د عذاب غوله تا و ا

 چي، او يقينًا نه ږيېكترشا  ېدوع خپليله كله هيڅهللا 
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په زرو كلونو  داسيد ځ يوه ور كيپه نزد ستا د رب 

 ڼئ. گې تاسو ئ چي اندازه ده

    

   

    

   

   

   

    

    

   

   

   

   

    

    

   
ې دوى ئ چيې شكه ب -3 .ښكلى صبرړه، نو صبر وك -1

چي ځ هغه ور -8 .گورو ږدېې نئ موږو ا -3. بولي لري

دا و ا -2 .ېر د ويلي شوي فلزڅپه به وي آسمان دا 

هيڅ و ا -11 څېر.په و يړغرونه به وي د ورېشلو و

م هكه څه  -11 ړي.ښتنه نه كپودوست به د هيڅ دوست 

پل خكاش  چيښوي خو ې تر نظر شي، مجرم بههغوى ئ

ځه ښپله خو ا -12ړي، ورځي د عذاب فديه ك د دې امنز

 -14، پناه وركويچي ې ټبر ئو ا -16، پل وروراو خ

 ژغوري.ې وئ چيدي،  زمكه كيپه  چيټول هغه و ا

او صبر  ښكليپه  ّـرسول هللا  كي آيتمبارك  ېد په -1

 او شكوه كيپه نه  چيصبر  داسيمارل شوى، گاستقامت 

د ثبات او ، نه يدمياو نا ايأس شته او نه  يتشكا

ښودو الملونو ته موقع وركوي او نه د ېپراستقامت د 

ښودو اجازه ېپرد  كيپه نيمايي او كولو قطع ې د مبارز

او د آخرت د  ونولجاجتد ښمنانو د دايد وركوي، ب

ثابت صابر او پايه تر  وړانديپه ونو مخالفتمنكرينو د 

ږي ېممعلو يښتنپارس ېدته د صبر له  ّـرسول هللا  .يو قدم
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د اذيت او  ّـرسول هللا د مقابل لوري مخالفتونه د  چي

 چيېدلى ځاى ته رسزيات شوي او كار هغه  چيځورولو تر ك

ې او د پيغمبر يښتيا د خداى په ركه ته  ده ته وايي:

حقيقت  ءستا ادعا اړهپه عملونو د مكافات او مجازات 

مخالفتونو سره سره دا موعود  له دغو موږز وليلري، نو 

دا ستا د رب ږو؟ ېكې اخته پرنه  موږځي او نه راعذاب 

 ّـرسول هللا  ځي؟قيامت به كله رادا ستا ؟ دئ يرېچعذاب 

صابر وي  وړانديپه د دوى د لجاجت  چيي ږېكته توصيه 

 ړي. ې مشوش نه كډ ئځن كيپه الهي عذاب او 

( سائلعذاب )د  چي ښيي( لفظ د )انهم كيآيت  3په  :3-3

ې ئ (يرونهم بعيدا)له او  دهډله يوه  كييو كس نه بل

او منظور دونكي عذاب د دوى ېكله واقع  چيږي ېممعلو

 چي دئدا مراد  آيت ېدد ، ووعذاب  ورځيهدف د آخرت د 

 چيځكه ڼي، دا گ لريځايه قيامت ې بن يمنكرد قيامت 

و پلخد او  ېولنيمعيار  او اونۍ ورځي يډلن خپليدوى 

ډېر قيامت ورته  مخيونو له معيارړو او محدودو دغو و

په الهي ته او هللا تعالى  چي كيحال  داسيپه ښي، ېبر لري

ړه ړه واپل واكه دوى خ، دئ ېدږډېر ن كيمعيارونو 

او د  ځيريال راووېپچا گپل تنږدي، له خېپرمعيارونه 

د  چيوري گو مخيمعيارونو له  داسيد  قيامت موضوع ته

ه بحتمًا ښايي نو له ستروالي او عظمت سره  عالم ېد

ې اشتباه ئ كيونو قضاوتنظره  گپلو تنپه خ چيشي متوجه 

ړى، د دوى ك چلنې ئېر څپه او د يوه عجول انسان  ېكړ

په الهي معيارونو ښي خو ېبر لريقيامت  كيپه معيارونو 

په اندازه ځوس زره كلونو پنځ د يوه ور چي، هلته كي

څو نورو مواردو په ن همدغه حقيقت ته قرآ. دئ ېدږده، ن

 يزمانه نسب :دئټولو مقصد دا د  چي، ېكړهم اشاره  كي

ې وضع ئ، له يوه تر بل او له يوه حالت تر بل دئامر 

ز ته يو ېټ او ت، لىدژونړ او ښ او ويده، م، ويبدلېږي

ې ب كيپه يوه حالت يوه ته  چيشان نه وي، هغه زمانه 

ثانيو او دقيقو وي، كومه  څوبل ته د  انتهاء برېښي

پاره ۍ لد يوې مرغ ې انتهاء برېښيته ب ږيېم چيفاصله 

له يوه ويده او  كيپه يوه اطاق څو ثانيو وي، كه د 

ښتنه پو، ېكړښه تېره په خوب او ويې په ئټوله ش چيښ وي

په ټ ، لوه پهږده شډېره او: ښ به درته واييړئ، ويوك

او ويده به درته تېره شوه،  بانديښتم، سخته راټ اول
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ه تېره شوه او گڅنپه ش چيپوهېدلى زه نه يم  وايي

 پېړۍكلونه او  چيدا تاسو يئ  !!ړىك ميڅومره خوب 

 ېدړه ذهن مو د په وااو  ږده زمانه برېښيدرته او

له  ېدمو ېدد اوږ بانديړو په م چي دئپروت سيورى 

خو هللا تعالى  !ږيېك يدژونه بيا راگڅندو وروسته به ېتېر

په ېبو څو شږده زمانه د په نظر اوه دغه ستاسو ت

د قرآن دغه خبره دولس  اړهپه اندازه ده. د نسبيت 

د ساينس  ،ټينانشپوه پېړۍ وروسته، د المان يوه ساينس 

پالر نوم ې د فزيك د ئسره  ېدپه ړه او ژبه وكپه 

 چيشو  ىدېپوهښه هغه وخت اهميت په وينا  د دې اټو.گو

ځ ، د ستور ليكو تر منپوهانساينس پېړۍ  ميورو د شلگو

د  چيړ شول ته ا ېدپاره ټاكلو لې ټن او فاصلد وا

په او  ديږېپرېړۍ معيار پۍ، مياشت، كال او ، اونورځي

په يوه ې ڼا( ئنور )ر چيڼي گټن معيار وې هغه واځاى ئ

ړ، ې د نوري كال نوم وركته ئ ېداو كوي،  ىپل كيكال 

څو ( له هغه بله شانكهكر ليكى )ودا ستې ويل: او وئ

د  چيليدل ې وئ سوه مليونه نوري كاله فاصله لري.

هر پير لري، تو ورځيله  يزمكد  ورځيۍ او مريخ ږمپوس

يو  قرآناو دا د  ،لري، مياشت او كال ځستورى خاصه ور

هر  چيپوه شو  ېدپه ه گڅن ّـرسول هللا ، دئاعجاز بل علمي 

وم معيارونه ړى زماني معيار لري، كگځانمقام او مكان 

نه شي  كيځاى په بل په سر كاروو دا  يزمكې د ئ موږ چي

 ؟ىدېتطبيق

په نظر منكرينو  وډ ليداو لن وكم ظرفدغو  : د8-2

متالشي او  چيښي ېډېر ستر او مضبوط بر ېدتر  آسمان

ې له څوك ئ چيېر درانه ډ ېداو غرونه تر نسكور شي، 

ومانه پلو ماشپه خدوى  چيده ږېپرځوي، وخو ىځاپل خ

پلو په خكله زمانه مشغول وي،  كيتصوراتو او خياالتو 

په حساب ۍ او اون ورځياو د  كيړو معيارونو ړو وو

د  يزمكڼي او كله د گو لريډېر ټن وا ېدږري او نېموش

 يېرنگماشومانه ان اړهپه غرونو او د آسمان د ستورو 

په وري آسمان د ويلي شوي فلز گو چيځ ور هولري، كوم

په  يوړشوو و ورېشلږي، او غرونه د ېڅڅو راوڅېر شي ا

او اشتباه  خطأ خپليهله به په څېر خواره واره شي، 

 پوه شي. 

ې كله كله ئ شرائطړي گځانو اروابط اجتماعي  :11-14
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په  داسياو د ده ذهن  ليورا النديېز تر اغ داسيانسان 

مشاعرو او افكارو، په او د ده  ونيسي كيورت گپل خ

ړي ير كگرا داسياو انسان  ړويوغو داسيزر پل وخ عواطفو

په ړي او ې وتپر الري وليټځان ايستلو د وتلو او  چي

محيط  گتن ېدله  چي ړيرانه كگېدا ورته پوهقو ئحقاهغو 

 النديېز تر سيوري انسان د دغه اغېريال بهر دي، پچااو 

و د يڼي، گو اخالق مقدس اافكار پل قومي دود دستور، خ

څه سره مينه هر هغه له ، يكړ يښخ وليگې منپرپاره بل ل

ې ئ كيېريال پچا گري تنگنځاپل په خ چياو محبت كوي 

ې دائر ېدله  چيوري گه گپه بده سترته څه مومي او هغه 

ړوند په اد ده  چيپاره نه مني ل ېدبهر وي، حقيقت د 

په او له باطل  ې باور نه لريپرڅوك  كي ېبېلاو ق ډلي

 هپاتپه ميراث پالر نيكه ورته  له چيخاطر دفاع كوي  ېد

پالني( او اسالم پالنه( او تعصب د )خداى )قوم تل . دئ

مخور قومي مشران او هغه ډ شوى او تل خن وړاندي هپ

 وړانديته را ېبلمقاالسالم  معليه انوپيغمبرد واكمنان 

د او  پل نفوذخ چيې ړلې مال تپاره ئمخالفت لد شوي او 

ځ به دغه په ورقيامت  دو، ړي وښت مغرور كډېرپلويانو 

شي، هغه خلك به  يڅغو كيړيا يړو والتعصباتپه جاهالنه 

يو ړي وو، ك ېدږړيكو سره ندغو ا چيړي ېر كيو بل سره ه

ي كولى، يو به د بل خوا ته نه ش بل مرسته بهد 

نه  وخوري، گپه عذابونو اخته پل دوستان به ، خږيېېرت

ې مرسته نه به ئ ورته كولى شي او و التفاتا ءاعتنابه 

ړه به په اران دوست گپل د خ چيدا  يوازينه كولى شي، 

زامن، پل خاش ك چيبه كوي  تمنادا  كيې اعتناء وي بلب

 ،ود ده حامي و كيپه دنيا  چيټبر هغه ڼه، رمن، وروېم

، له الهي عذابه د نجات ېدونكيټول اوس يزمكد  وا

 له عذابه ىدڅو ړى شي، تر ورك كيپه فديه پاره ل

او د ماهيت دغو قومي تعصباتو د  دئ داسيشي،  ژغورلو

 .اىپړيكو دغو ا
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ښه  -13دا خو يوه لمبه ده، ، نه دهداسي  ؛نه -11

 چيوربولي به هغه  -13. پارهد وريتولو ل ايستونكې

ې، ډول ئراغونو ا -18. ېې كړډډه ئاو  ړولېې اشا ئ

 .ې ساتلبيا ئ

ي د اور سره ښتې تدا دوزخيان تر چيكوم عذاب : 11-18

 :ې دا ديئ خصوصيات چيلمبه ده 

د وريتولو او  چيني ژېپښه هغه دوزخيان : الف

او د ېل براځه يو يو به د خلكو له من ،ړ ويولو وسوز

 ونيسي.  كيږ ېغ خپليپه ې پاره به ئولو لوريت

وه، حق ته له  ېكړته شا حقيقت  كيپه دنيا  چيچا ب: 

ې مال دولت ډه كوله او له حرامو الرو ئډې دو ئېمتسلي

 ځان ته رابولي. ې ډولو، دا لمبه به ئراغون

 چيېر نه ده څ پهد دوزخ دا لمبه د دنيا د اور  يعني

درك  كيبلوي، سوزړه واد او ېلولىي بنه ش چ له لندوو

ړ او ولو وسوزد  چيژني ېپلري، هغه كسان تشخيص  وا

، په نومژني او هم ېپڅېرو ې له مستحق وي، هم به ئ

په نامه يادوي به  ځينياو پله رانيسي، په خبه  ځيني

 ې وربلي.ځان ته به ئاو 

: ېكړترجمه  داسي (نزاعة للشوى) ونيمفسرځينو درنو 

مخ د او : د سر داسيځينو او  ،ېښو ايستونكپد الس او 

او  يغير دقيق ميړه ترجدا دوا چي ،ېپوستكي ايستونك

او په ني، گجمع  (شواة)د  (شوى)دوى ، دي ميناس

 چي كيحال  داسيپه ري، ېمشد ئزا (الم) كي( للشوى)

ده، او د آيت  معنىه پاو د وريتولو اسم مصدر  (شوى)

ښه پاره و لد وريتول ې تكلفه ترجمه دا ده:دقيقه او ب

په يعني دا لمبه د مجرمينو ، ېكايستونرااو ماهر 

ښه مهارت  كيپه راايستو ې ځه ئژندو او د نورو له منپې

نورو له پاره د دوى به د وريتولو لاو استعداد لري، 

وي او د تأييد معنىدغه هم  آيتوروستى  .ځه راوباسيمن

 دا لمبه به دوزخيان لهوايي:  كيپه دوام مخكني مطلب 

ځان ته رابلي څوك به ژني او هر هغه ېپې او نامه ېرڅ

ې مال او له حرامو الرو ئړولى وو، ې مخ ائ له حقيقت چي

 ډولو. او دولت غون

، له عجيب ېدمته راورستفسير آيت  ېده د ز چيكله 

معلومولو تفسير آيت د دقيق  د دې سره مخامخ شوم، حالت
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ټول هغه و ړه اټولو هغو مراجعو ته رجوع وك ميپاره ل

 چيټول ول مياو د لغت كتابونه  ېمتفسيرونه او ترج

پلو خد و او نه ش رفع ميراته مقدور وو، خو اشكال 

په غير  (شوى  )چا ړى شو، نه ك ترالسه ميځواب ښتنو پو

ڼلى وو، او ما گد ئچا الم زااخيستى وو او  معنىاصلي 

 ېدد  چيښي، ما ليدل ېصحيح نه بر خبريړه ته دا دوا

د  ېتونكسښه اي :او دقيقه ترجمه دا دهه لفظ پلفظ آيت 

 مي كيپه دغو تفسيرونو او تراجمو پاره. وريتولو ل

 ېمترج يد آيت له دقيق چيته راتلل  مخيتعبيرونه  داسي

ې ي شوېرت داسي بانديرا ورځي څوړ، ې سمون نه خوسره ئ

په وار ، ېكړو يټونل مي كيپه تفسيرونو او ترجمو  چي

ځه بهر او له لمان كيځونو په لمونره دا سو ميوار 

كله به هم له خوبه  چياو  كيدو مخېدړه، له ويتالوت ك

 كيآيت  ېدپه تالوت كوله او  ميښ شوم دا سوره به ېراو

پوه شم، يوه  معنىپه دقيقه ې څو ئتر غور كاوو،  ميبه 

ښ ېغه نيم وهما پهو اښ شوم، ېپي له خوبه راوڅاپه ناش

د دوزخ : چيشوه  ءرأيه راته القا دا كينيم ويده حالت 

پلو ۍ عمل كوي، دوزخيان له خښيارپوهه او هوپه اور 

ځه د نورو له منې پاره ئژني، د وريتولو لېپڅېرو 

او له حرامو  ېكړې شا حقيقت ته ئ چيراباسي، او هغه 

د ربلي، وې ځان ته به ئ، ېكړ غونډيۍ راې شتمنالرو ئ

دا رحماني القاء  ميښتل همدا ده. غو معنىآيت دقيقه 

دوو ته  چيوكتل  ميړم، ساعت ته ې نه كېره ئه چيوليكم 

 كيڅ په ترې د مطالعې ئسبا په  ...ېوپاته ې څو دقيق

ې همدا تعبير ئ چيته راغلل  مخي ياتارو داسيڅو 

 داسيجهنم به دوزخيان  چيراغلي  كيپه يوه ولو، تأييد

انه د يزمكله  چيځه راباسي لكه مرغان د خلكو له من

 وليگې منړگځانبه جهنم راغلي:  كيپه بل ټولوي، او را

ې ئځان ته به او  ې كلك كلك نيسيپربه  ځيني چيلري، 

ړي، او ې كژوبل به ئژي، او رگوې پربه  ځينيښوي، راك

  ېر شي.تر خوا تټ روغ رومې به ئ ځيني

 الكافرين والمنافقين)النار(  قال ابن عباس: تدعو

يا منافق; ثم  ىإل ،إلي يا كافربأسمائهم بلسان فصيح: 

 تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. 

)د جهنم اور به( وويل:  هللا عنه رضيعبدهللا بن عباس 

ځان پلو نومونو په خژبه په فصيح كافران او منافقين 
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ې كافره! زما خوا ته ربلي؛ زما خوا ته راشه اوته 

 چيرانيسي لكه مرغان  داسيې بيا به ئې منافقه! راشه ا

 ټولوي.دانه 
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ډېر كم ظرفه او پيدا شوى دئ انسان  چييقينًا  -12

روى كوونكى شي. ېي، زگږچي شر ور ورسې -21صبره.  ېب

خير ئې شي په برخه سخت مانع ) د خير د و چي ا -21

هغه چي په  -26، ځ كوونكونغير له لمو -22كار( شي. 

په مالونو  چيهغه و ا -24خپل لمانځه پايښت كوي. 

و رگسؤالد پاره ل -21ړى معلوم حق وي. گځانې ئ كي

ورځ رښتينې  ېد بدل چيهغه و ا -23 ې وزلو.ب او

ېدونكي ېرو هعذابپل رب له د خ چيهغه و ا -23گڼي. 

 -22. ې امانه دئې بد رب عذاب ئ چيې شكه ب -28 .دي

په ر گم -61پل عورت ساتونكي دي. د خ چيهغه و ا

بيا نو  چي، ځوويناو يا رمنو( ې)م ړه ووپلو جوخ

ټولي لڅه پرته  له دې چا چيو ا -61 مالمت نه دي.

پلو د خ چيهغه و ا -62ېرى كوونكي دي. دوى ت

 چيهغه و ا -66ژمنو رعايت كوونكي دي. امانتونو او 

و ا -64ي. د يېدونكدرېغه په ن ونوپلو شهادتپه خ

دوى به  -61 .ويځونو مواظبت كپلو لمونخ پر چيهغه 

 و مكرم.اوي، معزز  په جنتونو كي

ځور ه انگپه دقيقه توڅوك هغه  كيو آيتون ېدپه : 12-21

 :ې دا ديپه آخرت ايمان نلري او خصلتونه ئ چيشوى 

نه پاى لري او ې ئ حرص ،دئې صبره او ب: حريص الف

 قناعت كوي.څه په نه 

 كيپه وخت دو ېكه د مخامخ رړاو ساو ك ستونزيله : ب

و شكايت اشكوه او  ټكويهر چا سرله  ،جزع و فزع كوي

 .كوي

پل خنو  ؛يپه برخه ش، مال او دولت (خير)ې كه ئج: 

او احسان له سره ېر شي، له نورو ې هرى ترگدوست او مل

د  كيخير  ېدپه دوست هم  ېدږډېر نپل ډډه كوي، خ يښېگڼ

 ڼي. گړ او مستحق نه وډولو گرا

، واحساساتپلو د خ كيونو قضاوتپلو په ختل انسان 

 چياى په ځ ېدد  ځي،را الندي اغېزتر  اغراضوو عواطفو ا

پلو ړي، د خوري، اهميت وركگه وگپه درنه سترته حقيقت 

مصلحت پل شخصي خځوي، رگې واو اساس ئ امبن ونوقضاوت

تلي، كه يار معاو  يتل ېدپه څه ر ، هڼيگاو اساس  امبن

ه ت ځانږي دا حق ېړاو ورورسځ او كرن ،ردده ته كوم د
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خوله شكوه او شكايت په ړي، جزع و فزع وك چيوركوي 

ړي پام وكده ته  چيي ړدا وغوا چااو له هر زي، يپران

پله هوسا او په خ ىدكه  وخړي، ږد كالس وراو مرستياو د 

روا پ ېدد په برخه شوى وو، بيا نو ې سوكاله وو، خير ئ

و  (جزع)، نه د بل دئ كيڅه حالت په بل  چينه لري 

ې پر يېروگزاو  يې كوكارته اعتناء كوي، نه ئ (فزع)

كړي او ږد والس ورا چيڼي گړ و ېدد ې ئېز لري، او نه اغ

د  اړهپه د قيامت  چيدا سمه ده آيا ړي. ې وكمرسته ئ

ته د ونو قضاوتانسان او حريص كم ظرفه  ،دغه عجول

ړه د ده په اورو او د الهي عذاب گه وگترپه ساهميت 

 ؟!ړوته اهميت ورك غوښتنياو عجله تلوار په ښتنو او پو

ه د قيامت او الهي عذاب د راتلو گپه فوري تو ىدكه و ا

 ړى شي؟!! ځواب وركې مثبت ته ئ غوښتني ؛ نوښتنه كويغو

، سرټكول، يصبر ېب كياو كړاوونو په وخت  ستونزود 

دو ېككوه او شكايت كول او د شتمن و شبده ورځ جوړول ا

د خپل مال له  كيپه صورت كي بخل كول، د خير په الر 

د هر كار د  يښېگڼشتمنۍ د  خپليه او له ډډرڅولو خ

ستل، د انسان هغه دوه ناوړه يكار اخ كييوى په الر نمخ

 ېدمشكالت له هم يد ده اكثر اجتماع چياو بد خويونه دي 

صلين( يعني لمونځ كوونكي )م يوازي ېدي، له ېږراوالړ

 ږي. ېك پاتهخوندي 

ه گېلبله بشخصيت د انساني  كيو آيتون ېدپه : 22-61

 ښودل شوي: ې څو اساسي خصلتونه ئې، او ځور شوان

 و قبيحاشنيع  له كركجنو، ډليۍ د مخكن: الف

 چي دئځ دي، دا لمون يپه سبب خوندځه خصلتونو د لمان

ږدي ېپرژغوري او نه و بخل احرص، جزع و فزع انسان له 

 .راشي الندي اغېزې تر ئانسان ځ كوونكى لمون چي

 ؛ړى شيونه مهار نه كخصلتدا كركجن  چيځ كوم لمونب: 

په دوامداره يا او  دئځ نه نلمواصاًل ځ يا هغه لمون

سبب  ېدد تداوم  كيه نځالمپه شوى. اداء  دئه نه گتو

پاره ل ېدوړد دغو خصلتونو د راوال كيانسان په  چيږي ېك

 خپليپل رب سره له خ چيچا نه شي،  هپاتمجال  هيڅ

ړ، وكاهتمام ې ه ته ئنځالمپل ې او خوساتل يگڼټي كيړيا

وده  كيړه او دماغ د ده په زي كولى نه ش كروبونهيدا م

 ړي.وك

 كيانسان  په چيږي ېپوهنه  په دې چيڅوك وي هغه به 
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 څوي، تلې هناه ته ئگ چيې شته زياو غر محركات داسي

ښتنو ته ټولو غوړه، ورب كڅپل نفس خ چيكوي هغه وسوسه 

ږده، ېپرقناعت پل جائز او روا حق په خځواب ووايه، ې ئ

مه مقيد كوه  ېدپه ځان ړه، ته شا كاكتفاء په حالل رزق 

و امشروع  يوازيبه پاره لاشباع  دزو ئپلو غراد خ چي

نور ږده ېپر، ېپل تمايالت به مهاروې، او خټول الريروا 

ي شي، په كار قربان كيپه الر ۍ خوشحال دلك ستا د نفس خ

 غوره، خوندور او، ټورگ، ينفيس، قيمتټول  چيدا ده 

كه ښاك وي، پووي، كه خوراك ښايسته شيان ستا وي، كه 

له  چيپروا نه كوي ، وي و مقامار، منصب ټموځه، ښكور، 

ناه گ، دا د محركحريص  ا!! دېې ترالسه كوئ الري ميكو

په  يوازي، حرصكى څوونري ته هېپه حق تد نورو  اومشوق 

، له هللا تعالى باورايمان او  بانديهللا تعالى او آخرت 

 شي.  ىدېكځه سره مهار په لمانسره دائمي تعلق او 

 دغيد  كيو آيتون ېدپه  چيښتونه ارزاخالقي  كومج: 

و ا مداومته نځالمپه ې ئ پيلې، ڼل شوگ يړتياوگځان ډلي

 ېدې، او د ښودل شواو ساتنه  حفاظته نځالمد ې ى ئپا

، دئټ او بنس پيلو ڼگېښټولو د  لمونځ چيدا ده  معنى

او هم  دئالمل  پيلد ې ده، هم ئ ېكړې احاطه ټولو ئپه 

 موجب.و دوام اكمال  دې ئ

او  هد هو بخيلا هحريصله ډ هقيامته منكر لهكه د: 

 او كولى شي دئ كيپه واك ې مال دولت ئ چي ېدسره له 

 يوازيژغوري خو نه ړاوه وې وزلى او محتاج انسان له كب

پله خ كيبلډه كوي، ډ مرستيپه سبب د هغه له د بخل 

په مخنيوي او د بديو او و ښېگڼد امكانات او  يشتمن

ډله له  ېككوون لمونځخو كاروي،  كيپه خورولو بدكاريو 

د ڼي، گوجيبه پله او محتاج انسان سره مرسته خمحروم 

 چيورسره وي احساس دا ړه په اانسان  يې وزلبمظلوم او 

وه ، يدئشريك راسره  كيمال  ېدپه ، دئهمنوع  ميدا 

زه ورسره كوم دا  چي، كومه مرسته دئد ده حق ې برخه ئ

 يكړپه ور، دئحق مسلم د ده  كيدقه نه بلپنه او صبس

پل خ كيبلړى ك دئپه ده كوم احسان او منت نه ې سره ئ

 ړى. ې وركئ حق

 رښتينىد عملونو مكافات او مجازات و ا يامتق: هـ

 .دئې كلك باور په هغه ئڼي او گ

، دئعجول  چيپاره ل ېدد انسان  منكر قيامتله و: 
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ڼي او گې ړي، دروغ ئاو تلوار غواعجله په عذاب الهي 

له الهي عذاب  ىپه قيامت باور لرونك، خو دئپروا ې ب

ارتكابه  لهناهونو گاو د  ڼيگې ې امانه ئږي او بېېرو

 ځوي. رگې رائ

و ته قانوني ړيكا يجنس وپل، خدئبنده نه  هوسد ز: 

 چيڅه اكتفاء كوي په هغه او  ڼه وركويب پاكيزهاو 

 ېدپه ښتنو مطابق دي، حالل، قانوني او د ده د فطري غو

 عورت وساتي. پل خړي او پل هوس مهار كخ چيږي ېتوان

 ايمانپل د خخيانت  كيپه امانتونو وي او ح: امين 

 . ڼيگي عمل مناف

رعايت ژمنو كوي، د وفا او عهد  يژمن خپليپه ط: 

ڼي، له هللا تعالى او د ده له بنده سره عهد گپله وجيبه خ

 ري. ېمناه او حرام شگې وفايي خالفي او ب

ټه شهادت وركوي او گپه حق كوي، د  دفاعله حق ى: 

تل  كيپه الر او له حق او حقيقت د دفاع  نووپه شهادت

 .ويو استوار ثابت قدم ا

ې څو بد  هسيې ئ لمونځ، كويمواظبت  لمونځپل خر پك: 

او يو عادت، دود او  موعهبې مقصده حركاتو مجروح او 

 ءې نه اداسره ئ ۍخبرې باو غفلت په ه وي او عنعنعه ن

ټولو او د التفات خاص و ااعتناء پوره په  كيبل، كوي

 .كوي ءې اداو له مراعات سره ئحقوق

به سره و اكرام ااعزاز په به جنت ته درومي او  دوى

 .ژوند كوي كيپه 
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ستا  تلوارپه چي  يڅه شوو كافران ېپه دنو  -63

ډله لوري ڼ كيله ښي او له  -63. ځغليلوري ته را

ړى شي داخل ك چيكوي طمع ا ې دو ئر هر يگم -68 .ډله

نه ده، دا داسي  ؛نه -62 ؟!تهډك جنت له نعمتونو 

ې پله پرپه خ چيړل پيدا كڅه مو  له داسي چييو  موږ

مي په رب ېديځو ځو او لود ختينه، نو  -41 ږي.ېپوه

په غوره چي تر دوى  په دې -41قادر يو،  موږ چي قسم

 .ېدونكي نه يومغلوب موږ، او ړوې بدل كئ

په قيامت د باور  چي يشوڅه و كافران ېدپه : 63-68

 دړخه ځ له اخالقي او عملي اې باورو تر منلرونكو او ب

انكار كوي  ېدله ليدو سره سره له پيرونو ژورو تو ېد

؟ يې خرابئ يپايلاو د انكار  دئقيامت يو حقيقت  چي

 او ناولي تپلي هگڅنمنكران د قيامت  چيوري گه ر نگم

څومره غوره او ر لرونكي په آخرت باوونه لري او شخصيت

ې له پير، يو ئژور توځ دا ى ترمنود ر دگم ښكلى شخصيت؟

 ېدې له ښايسته اخالقو سره او بل ئړو ړو لوهغو لو

په  چيخصلتونو سره دا نه ثابتوي  وېوتپرناولي او 

او ژور  كيولو ړپه جوآخرت ايمان د انسان د شخصيت 

ټه غو پوري ېدپه وضع د انسان اخالقي  ېز لري؟!اساسي اغ

، ۍ، كم ظرفتلوارحرص،  دانسان باور په قيامت نه ، ېشو

 بياييړولو ته له حق مخ ا ډولو اومال غونجزع و فزع، 

و اخالقړو ې له دغو ناولو او ناوئايمان  قيامته پو ا

 په كوماو  هگڅنسره سره  ېدمشاهپير له تو ېدد  .ژغوري

 ّـرسول هللا د  اړه ېدپه او  يدليل له قيامته انكار كو

 هريله  ؟!!يښياو حساسيت  يځواب وركوته د رد  بلني

او ؟ يچتوږونه اوغ تاو د مخالف يږېك گې رابرپرخوا 

سره به  ېدپه  كياوگ چي يجد سخت او داسيې هم ئمخالفت 

ږي!! ېكڼل گږي او د جنت مستحق به ېكې راضي هللا تعالى تر

( دفاع پل حق دين او مذهبمخالفت له )خې دا يو ئ هر

ټولو غوره او له تر  ېدله  چيښي لكه ېبر داسيي او ڼگ

 !!! ېدو طمع كويډك جنت ته د رسنعمتونو 

پاره، او دا دومره څه لد  مخالفت دا دومره شديد: 62

ړي؟ پيدا كڅه له  موږ چيږي ېپوهه ر نگ؟! مولي حساسيت
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؟ ړها كپيدورو رااخه ه لطفن ېئ موږ چيږي ېپوهه ر نگم

ران گژوندون محال او او بيا ښتايدپي مجددپل خ ولي

ې يوې له خاورو او بيا له دوى ئ چي ذاتهغه ر گمڼي؟! گ

ښت پيدايپه بيا د دوى ، له خاورو ړلپيدا كې نطفې ړو

  !!؟دئقادر نه 

ړئ، د لمر راختو پام وكته و غرب اشرق  ځلييو : 41-41

 ځهختي يړگځانځ له ه ورهر چيئ، ځير شېدو ته او لو

پله الر ځي، په خېوپر كيځ ېديلو يړگځانپه و اكوي طلوع 

دا  چي ذاتهغه ر گم پله دنده ترسره كوي،درومي او خ

كوي، اداره ره ستورو سره ېمې شعالم، له دغو بپراخ 

پورته را ىځاپل خاص پل وخت او له خپه خځ لمر هره ور

ېباسي، پر كيځاى اص پل خپه خې پل وخت ئپه خكوي او 

په مجدد پرته له كوم تغيير او تأخير، آيا د انسان 

 ؟! دئښت قادر نه پيداي

ښه كار  داسيپه  يوازينه  ىد چيقسم  ميذات  په دې

ه ډېرپه كولى شي تاسو تر اوسني حالت  كيبل دئقادر 

له  كار داسيد  يوازينه  ىدړي. پيدا كرا كيڼه غوره ب

 وړانديپه كار  هيڅ د كيلب دئه عاجز نكولو 

 .دئېدونكى نه مغلوب

 ړ دي: پام وټكي د څو ظريف  كيو آيتون 41و ا 41په 

او  ېړه شو: د لته په )مشارق( او )مغارب( لوالف

دوى تر اوسني  چيقادر يو  ېدپه  موږپسې ويل شوي: ور

ئې  كيپه غوره كيفيت  ېدو او تر وړڼه واښه بحالت په 

 دونكي نه يو. ېك پاتهه وروست موږاو ړو بياراپيدا ك

 نُّبَدِّلَ  َأن َعلى* َلَقِدُرونَ  ِإنَّا ِربِ الْمٍَغَ   وَ  ِرقِ الْمٍَش   ِبَرب ُأْقِسمُ  َفال
 *ِبَمسبُوِقينَ  نحْنُ  َما وَ  مِّْنُهمْ  خَيراً 

 موږ چيقسم  ميو په رب ځديېو او لونو نه، د ختيځ 

ڼه ښه بدوى تر اوسني حالت په  چي ېدپه  قادر يو،

او  (ړوبياراپيدا ك كيپه غوره كيفيت ئې  ېدتر )و وړوا

 ونكي نه يو.كېد پاتهوروسته  موږ

ند گڅرمطابق په يوه  ېددلته هم د قرآن د عمومي قاع

توگه پاره د شاهد په ل ءادعا ېداو د  ېړه شوحقيقت لو

هللا تعالى د انسان په بياراژوندي كولو  چي ېشو وړاندي

ي ناتوانه نه ش كير كا هيڅڅه ئې په  هيڅاو  دئقادر 

د  چيد مشارق او مغارب په پالونكي، په هغه ذات  .ىكول

ژي او ېۍ، راخږمده په اراده دا ستوري او لمر سپو
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 هگڅنمشارق او مغارب  چيورو گراشئ و ې،ړه شو، لوږيېلو

هللا تعالى د انسان په بيا  چيشهادت وركوي  خبري ېدپه 

 ؟ دئراژوندي كولو قادر 

د لمر او ستورو  ئ،ړمغرب ته توجه وكمشرق او ځل  يو

غور  ېدپه  ،ئړپه غور سره پام وكږ دو ته لېختو او لو

او  يطلوع كو ىله خاص ځاځ ه هره ورگڅندا لمر  چي ئړوك

معين ځانته  داسيهر ستورى همځي، وېپر كيپه خاص ځاى 

په خپل ټاكل شوى، او وخت ئې ځ لري، ځاى ديېځ او لوختي

وتل دي، ېختل او پرئې  كيځاى  خاص وخت او په خپل خاص

ټولو دا پراخ او ستر عالم له خپلو  چير هغه ذات گم

ځ لمر او ستوري سماوي اجرامو سره اداره كوي، هره ور

پرته، تغيير او تأخير  هيڅله خپل خاص ځاى، له 

 ځواكمن ذاتباسي، آيا دا ستر او  ېاو پر يپورته كورا

 ىدژونه بيا راوروست گانسان له مر چيې ڼگعاجز  ېدله 

په  يوازيهغه نه  چيذات قسم وي  ېدپه  يدزما  ړي؟!!ك

 بڼي ېنو داسيپه  كولى شي تاسو كيبل دئكار قادر  ېد

وي، غوره ر ېډر ېډتراوسني حالت مو  چيړي پيدا كرا كي

كار  هيڅد  يبلك دئنه  كاره عاجز ېدله  يوازيهغه نه 

 . دئنه  ىدونكېوسه او مغلوب ېب وړانديپه 

ا راز د لمر طلوع او غروب د ژوندون له اساسي همد

نو د  ىوتل نه وې، كه دا د لمر راختل او پرديعواملو 

موجود هم نه وو راپيدا شوى،  ىدپه سر به يو ژون يزمك

پل ژوند د ښت او د خژوندي موجودات د خپل پيدايټول 

لمر ئې  چي يړ دته اڼا او ر يتودوخ هغيدوام لپاره 

هوا  يزمكسره د  ېدپه  او ىدا نه و ته وركوي، كه يزمك

ژوندون ورته ضرورت لري،  چي ىدېمعتدله نه ساتل ك داسي

ژوى نه وو راپيدا شوى. كه دا  هيڅپر سر به  يزمكنو د 

 يددل آسان ېپوه خبري ېدپه  ولرو نو كيمطلب په پام 

 وليد بيا ژوندون لپاره  بانديپه مشارق او مغارب  چي

 استناد شوى.

د  كيآيتونو  ېدپه  چي دئړ ب هم د پام ودا مطلب: 

د مشرق او  چي ېكارول شو ېصيغ (مغارب)و ا (مشارق)

قرآن  چيږي ېممعلو ېدله  افاده كوي، او مغرب زياتوالى

او د  دئڅومره دقيق  كيكريم د خپلو مطالبو په بيان 

ږو ېپوه ېدپه  څومره دقيقو او ظريفو نقاطو خيال ساتي.

 نفرق كوي، ن بليځ له ب هره ورد لمر طلوع او غرو چي
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ر ېمپه شځو د كال د ور، ىځااو سبا له بل له يوه ځاى 

لپاره قرآن كريم د مشارق  ېدمشارق او مغارب لري، د هم

 كي، همدا راز لمر په يوه كال ېولكار ېاو مغارب صيغ

لري، يو د  كيدوه مشرقه او دوه مغربه په دوبي او ژمي 

ټولو ژمي تراو بل ئې د  كيځ ور ېدږټولو اودوبي تر 

د  كيپاره قرآن په بل ځاى ل ېد، د همكيځ ور يډلن

دوه مشرق او دوه  چيمشرقين او مغربين الفاظ كارولي 

 مغرب افاده كوي.

  

  

   

   

   

   

    

  

    

   

  

ډ وي او لوبي كوي، تر گ شيخو چيږده ېرپنو دوى  -42

ې وعده ئ چيورځي سره مخامخ شي  هغي څو له خپلي

په تلوار له قبرو به ځ چي هغه ور -46 ږي.ېوركول ك

 -44 ځغلي.په لور ښو د ن چيلكه  داسي ځيسره راو

ځ چي غه ورهماپه ذلت اخته، دا ده ې خړي، سترگي ئ

  ده.ې وركول كېئوعده 

، ږيېكقانع لو نه ئدال ېدپه منكران  قيامتد كه : 42-44

طفالنه او پلو په خپلو خوشو خبرو الس نه اخلي، له خ

قو ته له ئدي، حقامشغول  كيه افكارو او لوبو ماشومان

و االتفات او سترو سترو واقعيتونو ته له اهتمام 

ې مشغولتيا او لوبو خوش ېدپه همدوى ، ديعاجز  ءاعتنا

وري گو وگپلو سترپه خځ هغه ور چيږده، تر هغه ېپر كي

پلو قبرونو ځ به له خپه هغه ور. ې انكار كوينن تر چي

ښو ته نصب شوو ن چيځغلي لكه به  يداسځي، راوله جپه ع

پر  چيلكه نن  يغسهماڅه كوي، ځان رسولو هد په تلوار 
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ښي او له  وا ته رادرومي،ډه ستا خپه منشي،  گتا رابر

ې رون ئپچتوي!! ږ او، او د مخالفت غلهډله ډڼ لوري كي

ې وي له شرمه ئشرمنده كاوو نن به مخالفت ۍ ې شرمپه ب

 كيې ېرڅپه ې آثار ئف او خو يېرد و ؛ټيټي يگستر

 ند. گڅررا

نو ، كاووو غرور مخالفت اتكبر  ،ۍمستپه ې ئ پرون

پكاوي آثار پك وي، او د ذلت او سسو اذليل ځكه به نن 

شي: دا  او ورته وبه ويلښكاره، را كيېرو څ پهې به ئ

ې انكار ده او تاسو ترېكې دركول ئوعده  چيځ ده هغه ور

 كاوو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                             ېپلوش قرآند 

 نوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 

 

 

 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 نوح

 :د سورې معرفي

و مضامين دې هم ئو ا دئ نومهم سورې  ېدد  (نوح)

ړي او دوهم آيتونو د لومونه لري، آيت 28، عنوانپاره ل

ېيم او درې دي، د ې د اليم او مبين هموزنه صيغفواصل ئ

بيا له ې، ې د اطيعون او تعلمون هموزنه صيغڅلورم ئ

ېر ډې، ورته صيغته  (اراً نه) پايهتر ې د سورځمه پن

ې له د سوردا هم مكي سوره ده، ښكلى وزن او سجع لري. 

په وخت نزول ې د رسو ېد د ّـرسول هللا  چيږي ېممتنه معلو

ې د نوح دا سوره ئ چيو سره مخامخ وو شرائط داسيله  كي

ې قص ېدد  ته بيانوي، موږ كيڅ په ترې د قص عليه السالم

ې مرحل دغيته د  موږ كي ژورړو په لواوونو ړپځينو د 

 ځور شوي: ان داسيحاالت 

په  قومل پره د خرسالت س ېدله  السالم عليه نوح -1

پايلو دوى ته د كفر او شرك له خطرناكو  چيړ لوري وال

 ړي. خبردارى ورك

د هللا تعالى : دا وهخالصه پيغام پل قوم ته د ده د خ -2

 ېدپه . ړئوكاطاعت ږئ او زما ېېرې ووترړئ، عبادت وك

ناهونه گهغه  ځينيستاسو عبادت، تقوى او اطاعت سره به 

به عذاب  دردناكړ دي، او هغه ښلو وبخد  چيښي خبدرته و

ې ټېن بليې ټاكلې ، او تر يودئپه الره  چيشي  ډولځنو

 يكړېپرالهي  چيپوه شئ  ېدپه ړي، به تاسو ته مهلت درك

 .ېدونكىې نه بدلېكنده دي او موعد ئپر

ړيا نه ستې او پسپرله په پل امت خ السالم عليه نوح -6

 ېدپه استفافرصته  هاو له هر ځرپه او و، شهگتو ېكمنون

 ېدد حق ته راوبلل، خو د ده مفسد او ظالم قوم ، سره

د ده دعوت  او ه الس واخليو فسادافسق له  چيځاى په 

په كركه وكتل، ې شول، د ده وينا ته ئ لريومني، له ده 

ار گټينې پل جهل او كفر ئړه، په خوك ډډهې ېدو ئله اور
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پاره ې د ده د مخالفت لپه غرور او تكبر سره ئړ، او وك

ښكاره كله او ټه پپه كله  السالم عليه نوحړله، مال وت

الس  و ظلماشرك، فساد ورته ويل: له  ږغ گپه جاو 

ښنه ونو بخهناگپلو ړئ او د خواخلئ، هللا تعالى ته مخه ك

ناه له هغو بدو گړي او د درته وكښنه څو بختر ړئ، وغوا

په ښي، او ستاسو واگژوند ستاسو  چي ژغوريپايلو مو و

ې ږه ئولړي، فقر او د فتنو اورونه بل كې ئ كي ټولني

د بركت  چيړي ته امر وكو آسمان څ، تر ېكړته رامنځ

ډډه مه زه، د باران له ورولو يپران ديې ې دروازړلت

ې له وېمې او داند  چيړي نه وكوښوالر هت يزمككوه، 

كوه او وټړه باغونه راوپل زډډه مه كوه، له خټوكولو را

په و ړه، اېدو ته اجازه وركې د نهرونو بهسين خپليپه 

په ړي او ستاسو مالونه درته زيات كسره هللا تعالى  دې

مو د هغه عزت او وقار د  وليچوي، مو بركت وا كياوالد 

ې هللا ښتن ئڅ چيې ړو هيله او طمع ختمه شوالس ته راو

ږي؟ ېكې د ده له لوري ړه ئېكپرۍ او وروست دئتعالى 

ه دمياو ناامأيوس مهربان رب هغه له  چيده دا سمه آيا 

 الندياو رعايت تر سيوري  عنايتپل د خ ېتل ئ چيوئ 

، ورو ويپيلې ې نطفړې وله يوښت پيدايپاللي يئ، ستاسو 

ې ئ ړاو تهپد كمال او رشد ، او مسلسل وده وركويورو 

ې ستاسو د كور ئ هونآسماناوه  چيورئ گه ر نگم! ؟رسوي

ڼ او ې رواو لمر ئقنديل ځالنده ې ۍ ئږمپو، سىځولرگچت 

ژوندون ستر المل له آسمانه اوبه دا د څراغ، تود 

ڼا او تودوخه ته ر يزمكې او تياره ړراوروي، ستاسو س

تعالى تاسو د هللا  چيږئ ېپوهه ر نگموركوي، له لمره 

په امر او د ده  ،ئټوكولراو يزمكڅېر له ه پ بوټي

ژوندي  يزمك دغياو بيا به له  ته درومئ يزمكېرته ب

 هزمكهللا تعالى  چيپام نه كوئ ته  ېدر گم ئ؟!!څاپرا

ډ او ډاپه  ،پاره فرش ويستاسو ل چي ېكړپيدا  داسي

ې ږو ئپر اوړئ او ژوند وكپر سينه ې اطمئنان سره ئ

 ؟!! ږئځېخوو

ښود الرمهربان او مرشد  ړه سواندپل زد خقوم مفسد  -4

ې ځاى ئپه رتيا گړه، د ده د ملء ونكاعتنايناوو ته و

خاوندان ول، هغه و زور ازر د  چيړ ټ كټيچا ته سر هغه 

ځواك و ازر پل خ چيود ونيول ښځان ته الرې قومي مشران ئ

 كيپه الر ځان او نورو د تاوان الر او د  هباطل پهې ئ
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پل اقتدار او د خ چير او مكار مشران ماگټكارول، هغه 

جهل او په خلك  چيټوي ل كي په دې ءۍ دوام او بقاواكمن

سره  ېدپه دوى د هر الهي دعوت مقابله غرق وي،  كيشرك 

و ړي اوكتأكيد په دروغجنو او جعلي معبودانو  چيكوي 

پالر نيكه ړي او هغه د وكدفاع  لمانځنيو بت اشرك له 

 انوپيغمبرد دا او ڼي، گمذهب و څلىېپمقدس ميراث او س

په ر گښود او مصلح دعوتاو د هر ناجي الرالسالم  معليه

، مفسد او دئخطرناك كيد او مكر  ټولوتر  د مفسدينوضد 

و ې اسلط خپلياو د و زور، ازر پل مار مشران تل د خگټ

او السالم  معليه انوپيغمبرپاره د لد دفاع اقتدار 

خو له مذهب د دفاع تر نامه ړي ته مال ت ېبلمصلحينو مقا

كيد  خطرناكټولو ستر مكر او دا تر  قرآن چي، الندي

 .ڼيگ

پس له ې وروسته او مبارز ېدږله او السالم عليه نوح -1

ړيا نه منونكو ې او ستپسپر له په متوجه شو  چيه هغ

ې پركسانو  وږې او لشو هنتيجه مرتب هږډېره لې څو ئه

د  كيخلكو  ېدپه  چيو ېدې ته ورسنتيج ېد، راوړايمان 

ځه ې له منئامكان د هدايت پل شوى، ځهدايت استعداد 

كفر، جهل، د  كيړه په ز ټولني الريې ب ېدتللى، د 

 كيډ ډننده گپه وا ژوريدومره  يړ، شرك او ظلم جرفساد

د نسل نه  ، دايدمحال ې ئراايستل  چيغرق شوي  داسيې ئ

ته  الري يمپله سپه خنه ژوند، او نه د  دئړ واصالح 

 چيمجال وركوي  ېدځي او نه راتلونكو نسلونو ته د رگرا

ژغوري وو بند اقيد له  ټولني ېولاو نا ديمفس ېدد ځان 

هللا تعالى شي،  پاته ديېزه خوننده فضاء له اغگ ېداو د 

 حوصلهراخه پ چي ېدچتوي او سره له السونه او ءته د دعا

، د دئ خاوندو استقامت اثبات  لري، د ړهلوى ز او

ړه سينه په سې ئ ستونزي وليټې مبارز يزر كلن ېدږاو

پرته  ېدړه سوى درلود، خو له ې زپل ولس ئخه پې، اللگ

ړي او وككايت هللا تعالى ته ش چيچاره نه ليده ې بله ئ

پر  يزمك، د دئدونكى نه ېكقوم اصالح دا ! يه: خداووايي

نه ې بل ترپرته ، له كافر او فاجر دئړ نه ژوند وسر د 

ې ټول شي، كورونه ئې ټغر ئ چي دئړ و ېدږي، د ېز

 شي. النديرانسكور او تر خاورو 

مور، زما ، ښهوبخ! ما يهخداې دا: ئ ءۍ دعااو وروست -3

له ايمان سره زما  چي ميړى غهر هغه ۍ پالر، د كورن
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 يځښټول باايمانه نارينه او داخل شوى او  كيۍ كورن

څه پرته بل ۍ تباهله  كيپه حق د ظالمانو ې او ښوبخ

 !ېكړزيات نه 

ستاسو  چيو ته ويل شوي قريش كيې قص كيعبرتنا ېدپه 

او له  السالم عليه نوحد ده هغه  ېدږنهم  كي ټولنيپه 

مخالفت  ېدده سره د جاهل او مشرك قوم د مخالفت او د 

دروند پل د خ السالم عليه محمدپايلو قصه تكرار شي، د 

ړيا نه ست او ېپسپر له په څېر په  السالم عليه نوحجد 

په ، شهگي توو علنا يو خفيه، سراجهر ه، په گتو ېكمنون

ړه سوي، په زپه لوري راوبللئ، تاسو د هللا تعالى  ځاو ور

ې توحيد او عدالت ته بلنه سره ئو حكمت ااستدالل، منطق 

ې خبردارى پايلو ئظلم له بدو و اشرك، كفر ړه، د درك

 السالم عليه نوح چيوويل ې درته څه ئټول هغه ړ، درك

ده ونه مانو،  دعوتخو تاسو د ده پل قوم ته ويلي وو، خ

 كيړونو پلو زپه ختاسو او ړه سوى درلود په تاسو ز

الل دښوونو او استد ده حكيمانه الرښمني، ورته كركه او د

ار گنټيپل جهل او شرك په خځاى په ته مو د اعتناء 

مو سر  وړانديپه ارو مشرانو كمارو او مگټد هغو ړ، وك

ې د فساد او له حق سره د ئ و زورازر  چيړ ټ كټي

پلرني له  چيكارول، هغه مفسد مشران  كيپه الر  ېبلمقا

په وي، كپاره ستاسو د غولولو لفاع خبره دمذهب د 

 بانديغلط مذهب په ، له شرك دفاع، او تأكيدبتانو 

 حقدوى ته  كيواگ چي دئپاره نه ل ېدې د ار ئگټين

ې پر، تاسو دئې دام دا ئ كيبلې لري، پراو باور  ښيېبر

لكو د خپوه او د نا ءد بقااقتدار پل غولوي، د خ

 السالم عليه نوحد  چيخبردار ڼي، گې وسيله ئښه غولولو 

ځاى ته هغه كار ، دئد مشرك قوم برخليك درته منتظر 

ي او هللا مأيوس شله تاسو  ّـرسول هللا ده  ېدږن چيېدلى رس

په  چيړي، وكشكايت ېر څپه  السالم عليهنوح  دتعالى ته 

ځي، ېوپرپه سر رامتروكه ستاسو عذاب د به  كيصورت هغه 

به ېر څپه د قوم  السالم عليهنوح د ټول او ټغر به مو 

 غرق شئ. 
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ه ت قومپل خچي ږو، ېته ورول قومپل خنوح خو  موږ -1

عذاب په دردناك  چي مخكي ړه، له دېخبردارى ورك دي

زه چي ې شكه ! بهقومزما  ېې ويل: اوئ -2 .اخته شي

پروا ړئ، د هللا عبادت وكچي  -6گند نذير يم. څردرته 

 څو مو ځينير ت -4 ړئ.ړئ او زما اطاعت وكې وكئ

ې ډوي، بځنې مو وټېې ناكلټر ښي او تونه دروبخناهگ

، ىدډول كېځنږي نه شي ېټه راورسېالهي ن چيشكه كله 

 !!ىېدكه تاسو پوهكاش 

 :ړ ديټكي د غور وڅو مهم  كي آيت ېدپه : 1

په لوري ستاسو  السالم عليه حمدم چيه گڅنلكه : الف

د  السالم عليه نوحړاندي و، تر ده دئى استازد هللا تعالى 

 ّـرسول هللا د شوى وو، قريشو ته  ږلېپه لوري لپل قوم خ

پل خبردارى خ عليه السالم نوحڼئ لكه د گو داسيخبردارى 

  ې هم سره ورته.پايله ئ، د مخالفت قوم ته

په  نذيرد  ّـرسول هللا او تأكيد په لفظ ( انذار)د ب: 
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سره د السالم  معليه انوپيغمبرله  چيښيي نامه يادول 

سبب وي، كه ه پصفت د دوى د دغه مخالفت پلو قومونو خ

او د بشارت وركوونكي وى  يوازي السالم مپيغمبران عليه

او د خيانت، ظلم،  هپد واكمنانو په فساد،  ټولني

نه كولى او  كينيواعتراض او ې په جهل او شرك ئعوامو 

ې ئوك به هيڅېرولى، پايلو نه وحالت له  ېدې د ولس ئ

ې مال نه پاره به ئمخالفت ل او د دوى د دوېكنه مزاحم 

نذار ې ائ كيام غو پيادعوت په  چي رانگدعوتهغه  .ړلهت

خبردارى وركول نشته، له واكمنانو او حاكم نظام و ا

په د ظالم او مفسدو واكمنانو ځان ساتي، سره له تصادم 

ړه دود دستور په ناوږدي، وته نه گد انتقاد كړنو 

پله وضع خ چيته نه رابلي  ېدراض نه كوي او خلك تاع

په  ټولنيد ړي، پل افكار او اطوار اصالح كړي، خه كبدل

تغيير راولي،  كيسياسي، اجتماعي او اقتصادي مناسباتو 

د ته نه رى وركولى شي خو بدانو ېانو ته د جنت زنېك

د عذاب خبردارى وركولى شي او نه د دوزخ د دنيا 

مخامخ  هسره نمخالفت ران له گدعوت داسي، دردناك عذاب

او له  لريونمخالف وي،  داسي چيك څوخو هر ږي، ېك

انو ېوان نه وي، د پيغمبررگمخالفتونو سره الس او 

 دئر نه گغه دعوتروان، او ه دئپه الره نه السالم  معليه

 پيغام وارث وي. پيغمبر د او د  پيغمبرد  چي

 چيږي ېمپه وضاحت سره معلوله الفاظو  آيت ېدد ج: 

 چي دئعذاب  د دنيا هغه موعودمنظور  عذابله اليم 

دا  آيتڅلورم ږي، ېكې اخته پرظالم او باغي ولسونه 

د هللا تعالى د عبادت،  چي ښييكوي او توضيح الزيات مطلب 

عذاب دا  كيپه نتيجه د اطاعت  مبرغپيتقوى او د ده د 

 .ږيېډځن

 هتوج موږز كيټ الندي كيو آيتوناركو بم ېدپه : 2-6

 :ويجلب

زه درته : ته وايي قومپل خ السالم عليه الف: نوح

له  يوضع ېدتاسو د صراحت ړ پشپه بيم،  ښونكىگواند گڅر

الره او فكري او اخالقي وضعيت گېروم، ستاسو دا تپايلو و

نه سكوت  كيت وپه دعد ده  چيورئ گ .لري يپايل ديمو ب

، او مداهنت، مجامله ټول، نه سازشپ يگسترشته، نه 

 .خبردارىاو صريح ند گڅر كيبل

 كياساسي ټكيو  دريوپه  دعوت ليه السالمع نوحد ب: 
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 :ىشوخالصه 

 لمانځنيڅه له د هللا تعالى عبادت او د بل هر  يوازي 

 ډډه كول. او عبادت نه 

  هللا تعالى ناراضه كوي  چيڅه ځان ساتنه، له هر هغه

 ږي. ېكاو د الهي عذاب باعث 

  كيوالي گڅرنپه هم د هللا تعالى د عبادت اطاعت د ده 

، كيوالي گڅرنپه  ىاو تقو يېرد ونه هللا تعالى او هم له 

پاره وي د هللا تعالى ل يوازياو عبادت مو  ءړئ دعاكه غوا

 يپسپيغمبر په ، نو د ده هللا تعالى له يوازيېره مو او و

او ښود پل الرخ ىدړئ او ې زده كړئ، له ده ئاقتداء وك

هم تاسو ته د  السالم معليهمبران غپي ونيسئ،مطاع 

له هللا هم ښيي او دروالى گڅرنحقيقت او  ءاو دعاعبادت 

 والى. گنڅرحقيقت او  يېراو و يتعالى د طمع

 هوړه دپه اې ۍ فقرړلوم د آيت ېدد  كيپه تفسيرونو  -4

 :ونه موموتعبير

او د تأكيد  دئد ئدلته يا )من( زا: وايي ځينيالف: 

، او دا فقره دئ معنىپه  پاره راغلى او يا د )عن(ل

لې ټاكې ښي او تر يوناهونه مو دروبخگجمه كوي: تر داسي

ټولو هغو د ايمان  چيډوي، دوى وايي ځنمو و ېدمو

 شوي.  كيله ايمان مخ چي دئدو سبب ېكښل ناهونو د بخگ

ه دقيقد الفاظو  چي يداور ب په دېنور  ځينياو ب: 

ښي او تر ونه دروبخناهگ ځينيستاسو : ترجمه دا ده

دا احتياط  كي ېمپه ترج قرآنډوي، د ځنې مو وټېې نټاكل

 ياصلرغيپه ې ڼو او نه ئگوزائد  (من)نه  چيكوي  تقاضا

اخيستل اصالً  معنىپه د )عن(  (من)واخلو، دلته خو  معنى

نه  ىدېك صلهپاره ل (يغفر))عن( د  چيځكه صحيح نه ده 

دلته د . (يغفر عن ذنوبكم) چيو ويلى نه ش داسياو  يش

د  چيي ناهونه دگد هغه ښلو مراناهونو له بخگځينو 

د  كيپه صورت ښلو او د بخ يالهي عذاب د راتلو سبب د

ېره بايد دليل سرب ېدپر  .ږيېډځن گالهي عذاب رات

ړو د ايمان له راو چيدي  داسيناهونه گ ځيني چيووايو 

د  كيپه حالت فر څوك د كږي، كه ېكښل سره سره نه بخ

ړو راوايمان له ړي، غصب كمال او ه زمككوم مسلمان 

مال او د ې او ښل شوبخناه گو كولى دا نه ش وروسته

 ڼو!! گاسترداد منتفي و يزمك
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سره سمون خوري او  آيتټول ، له دئتعبير دقيق  دوهم

ناهونه گذنوب او قوم د  السالم عليهد نوح  چي ښيي

ې د ئعذاب الهي  چيوو ړ ې واو د مؤاخذهومره ستر ستر 

پل ، د خوړنه راون ايماې كه ئپر سر ودرولى وو، دوى 

ې ښونو ته ئواگاو ې نه مانو ښود دعوت ئړه سواند الرز

ېوتو، پرپر دوى راپرته ډه ځناعتناء نه كوله نو له 

پيغمبر د پل د هللا تعالى د عبادت، تقوى او د خ يوازي

 ېدو. ډځنې ئ گاو رات دلېكژغورل ې تر كيپه صورت اطاعت 

 چيدا ده  نىمعتأخير د عدم  كيې او اجل ټېپه الهي ن

 كيمهلت او موعد  ېدپه ي كولى نه ش څه هيڅوك او هيڅ

ټاكل شوي مواعيد تغيير راولي، د هللا تعالى له لوري 

 ه منونكي دي. ن و تغييراثابت 

ۍ او ړد لوم آيتد  چيكوي  مانگ داسي ځينيمتأسفانه 

ۍ برخه وايي ړلوم ،څه تباين شتهځ تر من برخيۍ وروست

ې وايي اتلى شي او دوهمه برخه ئډ رځن كيپه عذاب  چي

د ځ ړو ترمندوا ېدد ږي، ېټه او اجل نه بدلېالهي ن چي

عام ې د خبره ئ چيړي ك توجيهات داسيې پاره ئلتلفيق 

ې ئنظريه ، او دا ېكړې لچېځاى مزيد پپه ولو فهم ك

 او مطلقاجل معلق : دئډوله اجل دوه  چي ېكړ وړاندي

پام ته  ېد!! دوى ې نهشي او بل ئ ىدېې بدل، يو ئاجل

حادثه او  هيڅڅه،  هيڅ كيعالم  ېدپه  چيړى ك دئنه 

په خاصو عواملو او هللا تعالى  چي دئنه  داسيكار  هيڅ

ښي پې هريله ړى نه وي، منوط او معلق ك پورياسبابو 

ږي، همدغه ېكځته رامنامل واو ع ونهالمل ېهغد  كيمخ

دليل  داسي هيڅځي، ې راپسښه ورېپړوند ا چيعوامل دي 

ې ثابت او ئ ځينيڼو او گومعلق  واعيدم ځيني چينشته 

اجل ټاكل شوى د هللا تعالى له لوري  چي ښيي آيت ادمطلق. 

اسباب په خو ده،  ېكه منونتغيير نټه ثابت او ېاو ن

و اثابت و ته تر ارانگنهگده،  همربوط پوريو وعواملا

وركول مهلت ې ټېې نموعد او تعيين شو يه منونكن تغيير

ادامه ته ناه گ خپليپايه مهلت تر  ېدې د ږي، كه ئېك

د رارسي، خو كه موعد  ثابتپل په خعذاب  الهيړه، ورك

او د مهلت  ناه الس واخيستگله ې عذاب له راتلو د مخه ئ

 . ږيېډځنې ئ، عذاب ړهې توبه وكئ كيمخېدو رسته پاى له 

په ډ ځن كيپه عذاب  چينه كوي وښوته الر موږ آيت اد

او  دئاجل مطلق اجل تغيير مومي،  چيمه نيسئ  معنى ېد
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 ېدد  كيپه يوه آيت ، ځينه را كيپه  تغييركله هيڅ

 ېديادول د هم يپسپه بل او يو  گڅنپه  گڅنړو خبرو دوا

ړي او اجل مطلق او څوك دا غلطي ونه ك چيپاره دي ل

اجل تغيير مومي او  چيړي مان ونه كگاو  ڼيگمعلق ونه 

 ېدد  آفتاو كوم  ولي چيږو ېپوه ي. خو نهږېې بدلټېن

 وآيتونو واضح اصريح له  قرآند خلك  ځيني چيشوى باعث 

پلو كمزورو او بيا د خ ځينيمعكوسه انتباه اخلي؟ او 

معكوس توجيه آيتونه قرآن پاره د ټه آراوو لې بنسب

اعتقاد  ېد او د ،دا ده تقاضاد ايمان  قرآنكوي، په 

ښتنه دا ، غودئكالم عالى د عليم او حكيم هللا تقرآن  چي

تل السونه  وړانديپه ونو قضاوتد  قرآند  موږ چيده 

 آراءشخصي پل ځوو او خوغور لريپل نظريات ړو، خچت كاو

 چيړو، دا سمه نه ده ذبح ك كيښو پ هپو آيتوند  قرآند 

ڼو او د اجل گې معلق وئ موږڼي او گقرآن اجل مطلق 

 !!ړوړه كجو ځانهپله په نامه يوه اصطالح له خمعلق 

د هللا  كيواگ چي دئ معنى ېدپه اعتقاد اجل معلق په 

مطلق علم د هللا تعالى  چيدا  !! حالدئعلم معلق  تعالى

مربوط  پوريپه عواملو ږي، ېږي او نه زياتېم، نه كدئ

، ماضي او لرياو  ېدږ، نبئو غااحاضر ، دئنه و منوط ا

 يښېپې د يو چيږي ېپوهشانته دي، مستقبل ورته يو 

په  چيږي كه نه، هغه عذاب ېبرابرو مقدمات اسباب ا

ې ئ شرائطړى، د راتلو كمنوط ې ئ پوريخاصو عواملو 

 مخيد دغه جامع او شامل علم له ږي كه نه، ېكځته رامن

عالم الغيب و  چياجل كوم موعد او ټاكلى، ې اجل ئ

په ډ ځناو  ه كويتغيير نكله هيڅړى كتعيين رب الشهاده 

ې ئ علم چي كويمواعيد تغيير چا هغه  ځي، دنه را كي

نه واحاطه ړه پې بشښو او عواملو ئېپپه و وي امحدود 

 لري. 
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ځ دعوت په او ورش مي ې زما ربه! قوماې ويل: وئ -1

 په كيڅه پرته بل  ښتيېله ت مي خو بلني -3 ړ.ك

ې وئ چيړه بلنه ورك كله مي چيو ا -3 .ړلزيات نه ك

 وپلخپه ، ېكړ ږونو كيه غوپې ئ گوتي ې، نو خپليښبخ

تكبر  په عجيبړ او ې وكلجاجت ئټ شول، پو كي جام

ږ گ غپه ج بيا مي -8 ړه.ه وكښتنلويي غوې سره ئ

 بيا ميړ، ورته علني ك)دعوت(  بيا مي -2. ړلدعوت ك

له ويل:  نو ومي -11ړ. والي ورته سري كټپښه ه پ

ښونكى ېر بخډې شكه هغه چي بړئ، ښنه وغواپل رب بخخ

 ښت دربانديسې ورپپرله څو له آسمانه ر ت -11 دئ.

ونو او زامنو مو مرسته مالپه و ا -12ږي. ېراول

 ړيې درته جوړي او ويالړ كغونه درته جواو باړي وك

)اساسا( د  چي ئد هغه عزت هيله نه كو ولي -16 ړي.ك

پيدا ډول ډول په ې تاسو ئ چيدا  حال -14هللا دئ. 

 ړئ.ك

پل خ له شكايات عليه السالم حد نو چي آيتونه دا: 1-2

ټكيو ته اشاره څو مهمو  ؛كويتوضيح ه قوم و لجوجا يعاص

 :كوي
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په ش مي : قومفرماييرب ته شكايت كوي  پلهغه خالف: 

 هيڅ وىپه ددعوت  ېپسپرله ړ خو زما ځ دعوت كاو ور

 ه شوه.ښته الزياتېې له حق تئ كيونكړ، ترمخېز اغ

الس واخلي، ناه گو افساد له  چيته راوبلل  ېدا ب: م

ړي، خو دوى د دغو ښنه وغواځي، بخرگستا لوري ته راو

ورته نه ې ء ئعتناېدو ته تيار نه ول او اخبرو اور

 كوله. 

په علني او او  كيډو په غونږ او غ گپه ج ميكله ج: 

په خصوصي،  مياو كله  ړهدوى ته بلنه وركه گنده توگڅر

ې ې پريوه ئ هيڅړل، خو دعوت ك هگانفرادي او سري تو

 الري وليټوكاراوو،  ميځواك ټول توان او ړ، ېز ونه كاغ

د دوى  چيدا وه نتيجه څو ټولو هې، زما د وآزمويل مي

 ښته له ما او زما له دعوت ال هم زياته شي. ېكركه او ت

 چي ړئښنه وغواپل رب بخله خ: وويل ميدوى ته : 11-12

نادم په  كيبل ښيخبناهونه گ يوازينه ، دئښونكى هغه بخ

عنايات پل خ بانديبنده ار گطلباو د مغفرت  ارگنهگ

 باغيو ا يعاصپه  چيته  آسمان، هغه ېرزو كويپ

 چيې دي، امر كوي ړلې تېرزوينو دروازپې د انسانانو ئ

پل بارانونه له سره او خ زهيپرانې ې دروازړلت خپلي

دوى  د كيبلورته زياتوي  يوازيې نه ئاموال ړه، پيل ك

په خدمت مالونو پلو چمتو كوي، نن دوى د خې ته ئخدمت 

د دوى د  چي ثروت، هغه بنده و ثروتازر د دي،  كي

فتنو او فساد د  كي ټولنيپه او د دوى يان بغاوت او عص

شي،  ممدځي، د دوى خادم او حالته راوو ېدله سبب شوى، 

پالر له مور ې، ېدلشل كيړيې مرستندوى شي، نن ازامن ئ

ځورولو وسيله، پالر د مور ې زاره، او زوى د بزويه 

د اور كنده ې ړى او ټولنه ئران كگژوند ورته هونو ناگ

ښ سره واگې له ئدوام او بقاء سل ند ، د دوى ېولځرگ

پل رب ته رجوع الس واخلي او خناه گكه له ، كړىمخامخ 

ژغورل شي، هللا تعالى به ۍ به واو تباهاستئصال له  ؛ړيوك

 ي،زيپرانې خزان روزي وارزق د  چي ړيته امر وك يزمك

ې د سين خپليپه او  ټوكويه راومېودانه او ړه ز پلله خ

څو ستاسو باغونه او ړي، تر ركېدو ته الر ونهرونو به

  ړي.ړوبه كفصلونه خ

عبيرونه ت څو كيپه تفسيرونو ړه په ا آيت ېد: د 16

 :مومو
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 اخيستى معنىه پ( التخافون)د  (الترجون)ځينو الف: 

د هللا تعالى له عظمت نه  ولي: ړىترجمه ك داسيې ئ آيتو ا

 ږئ؟ېېرو

ى اخيست معنىپه  (تعتقدون)د  (ترجون) نوروځينو ب: 

د هللا تعالى  ولي: دا ده معنى آيت ه دنظرد دوى له  چي

 ؟لرئعظمت باور نپه 

اخيستى او  معنىپه ( من هللا)د  (هلل) نوروځينو او ج: 

عزت هيله له هللا تعالى د  ولي: ړىترجمه ك داسيې ئ آيت

 :ت شتهاشكاالجدي  څو كيړو ابژپه دغو نه كوئ. خو 

 (رجاء) هيڅپه  ،دي مفاهيممتضاد ه دو (خوف)و ا 

مفهوم په  (خوف)د  (ءرجا)و كولى نه ش سره توجيه

په ( التخافون)د  (الترجون) چيدا سمه نه ده ، واخلو

 .ونيسو معنى

 (رجاء)  د ، و اخيستىنه ش معنىپه و باور ااعتقاد د

ته ضرورت  ېصل ميكو چيې صيغ (تؤمنون)و ا (تعتقدون)

 ( وقارًا الترجون هلل)د نه مومو، ې ئ كي آيت ېد لري په

 (تعتقدون بوقار هللا)يا  (تؤمنون بوقارهللا)او د تركيب 

 !پير شتهېر توډځ تركيب ترمن

 الترجون من هللا ) ،دئنه  داسيتركيب راز د آيت  ادهم

د دغه تركيب ترجمه د  چي، دا صحيح نه ده (وقاراً 

 ڼو. گترجمه وړي آيت نومو

فعول م (الترجون)د  (وقاراً ) چي موموسره  دقتږ په ل

: مالكم الترجون دئ داسي كيپه اصل تركيب  آيتاو د ، دئ

ړل پاى ته و آيتپاره د ل ېدد  (وقاراً )و ، خ(وقارًا هلل

 چيځكه دا يو شانته شي،  هسرفواصل و آيتوند  چيى شو

ى پا (اطوراً )ه پ آيتوروستى و ا (انهاراً )په  آيتمخكنى 

او ډېر دقت په لفاظ د آيت اړو كه وغواېدلي. ته رس

ډډه څه كمولو او زياتولو ړو او له احتياط ترجمه ك

 آيتونيسو نو د  معنى ياصلپل په خالفاظ ړو او وك

هيله هغه وقار د  چيڅه دي تاسو لره  :ږيېك داسيترجمه 

سره د  ۍهيله منپه  ولي يعني، دئد هللا تعالى  چي ئنه كو

په ې د هللا تعالى ئ يوازي چينه يئ  كيټه په لهغه عزت 

، په بل دئې هللا تعالى موندلى شئ، اصلي خاوند ئ كي خوا

پله په خ تفسيردا  آيت ېد . دئ موندلىنه ش ېئ كيځاى 

 :فرمايي چيهلته ، مومو كيقرآن په 
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                                                                     َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة جَِميًعا *        

 11فاطر: 

ټول له هللا عزت  (چي شي دي)پوه ړي نو غواعزت  چيڅوك 

 .دئسره 

 چي ېكړغوره  الري داسيپاره ېدو لتاسو عزت ته د رس

تاسو له هللا تعالى  چيږي، څه ېكپه عزت نه منتهي كله هيڅ

وي، د هللا تعالى ۍ مو هم محرومړسرلوكوي له عزت او  لري

په لوري د عزت او شرف  كيحقيقت  پهپه لوري تلو سره 

په هللا د ښتو او په غو بخښنيله هللا تعالى د  يعني. درومئ

د  يزمكو اآسمان د  يوازيلوري رجوع سره به نه 

هللا تعالى به پرانيستى شي، په مخ ې ستاسو ازوبركتونو در

ې او ستاسو ممد به ئ ړيدرزيات كو اوالد ااموال ستاسو 

نو تاسو . ږئېته به ورس ۍړلوسر و اعزت  كيبلځوي، رگو

ې ئ مالكي اصل چيهيله نه كوئ  و وقاراعزت د هغه  ولي

 ولي؟!! ږيېكې د ده له لوري ړه ئېكپراو  دئهللا تعالى 

 !ېدو هيله كوئ؟له غير الهي الرو عزت ته د رس

و نا امأيوس له هغه مهربان هللا  چيدا صحيح ده آيا  -14

ړي؟ ېرزو كپ بانديدر پل عناياتخې تل ئ چيه شئ دميا

پر په ، ويپيل كې ې نطفله يوښت پيدايستاسو  چيهغه رب 

وي، رشد او كمال ته مو رسوي، د وده دركه گې توپسله 

ېهوده لوبو او مشغولتياوو مو طفالنه او بماشومتوب له 

ښت وقار او دروندوالي ته رسوي او ستاسو ړۍ او زځواند 

او پوه څومره نا وي؟ك يتمنښارزاو هدفمني  يمشغولتياو

له هللا  كيټه له پو وقار اعزت د  چيهغه كس  دئكمعقله 

 !!ټكويپرته د بل ور تعالى 
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 ړپو ړپوونه آسمانگه اوه څنهللا گورئ چي آيا نه  -11

ا او لمر ڼريوه  په كيې ۍ ئږمپوسو ا -13 ړل؟پيدا ك

ړي گځانپه  زمكيهللا له و ا -13رځاوو؟ گڅراغ وې يو ئ

ېرته بيا مو ب -18ټوكولئ. ټوكولو سره راورا

و ا -12بل راايستو سره مو راباسي. په او  ځويگرور

په ې څو ئر ت -21 .ځولهگردرته خور فرش وزمكه هللا 

 ړ شئ.پراخو الرو ال

ونه مانآس يونگستاسو رب اوه  چيورئ گه ر نگ: م11-13

ڼ كور رو ېدې د ۍ ئږمپو، سىځولرگ چتستاسو د كور 

 ېطبقد آسمان دا اوه ؟ څراغځالنده ې ، او لمر ئقنديل

ځ مطابقت او تنسيق پاسه او د دوى ترمنيو د بل د  چي

ژوندون اساسي تومنه او ستر دا د  ؛اوبه يوازينه ، دئ

هوا پاره ضروري او ستاسو د تنفس لږي ېې راورضرورت، تر

ته  يزمكستاسو  كيبلې، درته ساتل كيږ ېغ خپليپه ې ئ

د لسم  آيتسره دا تعبير  ېدپه  .ڼا او تودوخه وركوير

 مخي موږهم زتعبير يو بل آيت  ېدخو د . ادامه ده آيت

 ېدپه ړي و سره تآيتونله مخكنيو  آيتدا  چيځي ته را

 كيڼه په بتاسو د آسمانونو  چيمدارج  يطبيعكوم شرح: 

د معنوي بايد  ړيپيدا كې ئمدارج  دا چي اتذ، هغه ورئگ

ېدا هم د ده ړو ته رسپوړو او د عزت او وقار لو ءارتقا

 ټوئ. ول كيخوا 

ته  مخي موږزاعجاز ل علمي بيو  قرآند  آيتونه اد

 كيړنو ېڅپلو بحثونو او په خقرآن  چيښيي او ږدي، 

څومره ړنو او د انسان تر علمي السته راو دئدقيق څومره 

پاره د نور او د لمر ۍ لږمپود س كيآيت  ېدپه  !!كيمخ

ېر څپه څراغ لمر د  چي ښييڅراغ لفظ راغلى او پاره د ل

په نور ۍ د بل ږمپوتوليدوي او سڼا ځانه نور او رله 

منعكس  يگنړاېر د نور وڅپه  يهندارږي، او د ېكڼا ر

ېرو ډاوس او له انسان  چي دئ حقيقتهغه  ادو اكوي، 

 پوه شوى. ې پرتو وروسته ړنو او تحقيقاېڅ

توضيح ټكي ي و اساساظريف ېر ډ څو آيتونه اد: 13-18

 :كوي

 هل يزمكپر سر او د  يزمكښت د پيداي انساند الف: 
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 ړه ترسره شوى. ز

او  ېكړپيدا را يزمكله نطفه د انسان  تعالىهللا ب: 

 پيدا كول. را بوټيوو لكه د يوه  داسيې دا پيدا كول ئ

څېر په د نبات  يزمكې له ئان انس چيرب  هغهج: 

 چيځوي رگته ور يزمك يمغهې ېرته به ئړى، بپيدا كرا

ېرته ېر بڅپه ې د يوه نبات پيدا شوى او بيا به ئې تر

   كوي. ىدژونې راتر

ښت داييپانسان د پر سر د  يزمكد  آيت ېدد: 

 چيړى كبيان سره  و وضاحتاصراحت په دومره  والىگڅرن

تأويل ډول هر او د ږدي ېپرل نه ې ته مجاشك او شبه هيڅ

لري او قرآن ايمان په  چيمخه نيسي، څوك و تعبير ا

د هللا تعالى كلمه ه و هراحرف حرف  قرآند  چي دئمعتقد 

ې ئ كيتركيب انتخاب او په له لوري ده او د الفاظو 

هره قرآن د بايد هغه ړ او كامل دقت مراعات شوى، پبش

، او شرحتوضيح هره  ړه د قرآنا پهقو ئوينا او د حقا

پرته زياتولو او كمولو او له هر راز ه گړه توپه بشپ

څېر د كوم بل انسان په ځان يه او د رأپله خومني، 

و دقيق آيتوند  قرآناو د ړي نه ك قرآن تحميلپر يه أر

تكلف سره  هپپاره ې لنظرياو  رأيي يخاص خپليالفاظ د 

په  آنقرړي، كه د عظيم الشأن نه ك و تعبيراتأويل 

مو انسان  چي ولول كيو آيتون صريح او تأويل نه منونكو

 موږكاوو، همدا بايد زوټاور يزمكېر له څپه  نباتد 

څه خالف له هر  ېدد  ،ووايوآمنا و سلمنا عقيده وي، 

له  چيځوو وغور لرييه أړو او هغه رډډه وكويلو بايد 

ښت پيداي دبايد د انسان ، ويتصادم كسره بيان صريح  ېد

قرآن ويلي،  چييه هماغه وي أر موږز اړهپه ي والگڅرند 

ړه د آل عمران او په اي والگڅرنښت د پيدايد انسان د 

هلته  دئ دميابحث شوى  مفصل كيپه سورتونو النساء 

 ړئ.مراجعه وك

ړى ستاسو لوم چيړئ ښنه وغواله هغه هللا تعالى بخ: هـ

 ىدړه ېكپرژوند او  گ، د مردئښت د ده له لوري پيداي

 ېدله  كيمخپه لوري ده، كوي، معاد او رجوع مو د ده 

ړئ، عزت او پله رجوع وكپه خځول شئ رگړه وروپه نه ز چي

 ېدو طمع مو بايد له ده وي.ړۍ ته د رسسرلو

ته  وصياتوصخو مهمدوو  يزمكد  كيو آيتون ېدپه : 12-21

 :شوېاشاره 
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ېر، څپه ، د فرش ېولړغوپاره ل ستاسوهللا تعالى الف: 

 پاره تياره. ېدو لاسو د اوسې آواره ستنه ئسي

 ميې سياو له يو گرات گت چي ېكړړه ې جوئ داسيب: 

پيدا را كيپه ې ئ الري يپراخې تلل درته آسان، ته ئ بلي

د ۍ او ده، نه نرمه خاوره او نه تمبول منهگشنه ، ېكړ

 يړې لوران، او نه ئگ كيپه  گت چيېر څپه ډ ډنټو د خ

ې ېدل ترېرته ت بلي ميسيې ه يول چي داسياو غرونه 

ې ئ كيښتو په داو ې ايستلراې درې ئ كيپه غرونو محال، 

 .الري

ړئ او عزت ته د ښنه نه غوابخرب  ونكيښبخهغه له  ولي

په  چيړه كفرش ې درته ئ هزمك چيئ وې نه كېدو طمع تررس

ې ږو ئوپر اد كوئ او ژونې په سينې ډ او اطمئنان ئډا

 ئ.ځرگ

    

   

   

    

   

    

   

     

    

    

    

   

  

    

    

  

ړ ړاوى وكدوى خو له ما سرغ زما ربه!: وويلنوح  -21

مال او اوالد له  چيړ ې وكمتابعت ئ اچاو د هغه 

ې ئو مكر ا -22ړل. زيات نه كرڅه وپرته بل تاوانه 

مه معبودان پل خې ويل: وئو ا -26 مكر.ستر ، ړوك

الس اخلئ او مه له كوم )ود( كوم  لهه م، ږدئېپر
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 )نسر(. او)يعوق( و ا)يغوث( مه له كوم و ا)سواع( 

ړل او ك ې الريې بېر ئډيقينًا  چي سره له دې -24

د  -21څه مه زياتوه. پرته بل ضاللت له ظالمانو ته 

داخل  په اور كيو ا ولغرق شونو له كبله ناهگپلو خ

هيڅ مرستندويان ځان ته  ېپرته ئړى شول، نو له هللا ك

 .ونه موندل

 عليه السالم نوحقوم د پلي ځشرك پل له خ آيت اد: 21

ټول  چي شكايت داسيوته نيسي، گيوه ستر شكايت ته 

او  مخاطبله جاهل  كيړاو پهر په ې ې د زمانئران گدعوت

 چي ېدله شكايت لري، ذلت ته تسليم شوو ولسونو 

د دوى  د هللا تعالى لوري ته چيځاى په  ېدې د ئمخاطبين 

ه ېدو الر غورۍ ته د رسومني، عزت او آزادحكيمانه دعوت 

ي ود چيړي ځواب وركمشرانو ته د رد  الريې باو هغو  ړيك

 باعث ديفساد شر او ساتلي، د  كيو اسارت اذلت په ې ئ

 معليهو مبرانغپي برعكسړوي، ې راوالفتن كي ټولنيپه او 

ځواب وركوي، ته د رد  ورانگدعوتړه سواندو زو ا السالم

د مشرانو  الريې هغو ب و دډډه كوي ارتيا گد دوى له مل

لري، واكمن و زور ازر  چيچوي ا كيړه په غاړۍ ۍ كغالم

وري د دغو مفسدو مشرانو گ چي ېداو شتمن دي، سره له 

ضد كارول په تاوان او د ولس په د دوى تل و زور ازر 

پوه نا، يۍ سبب شود فساد او تباهكار كي ټولنيپه شوي، 

ڼلى، د زر او زور بنده گو زور معيار ازر ې مخاطبينو ئ

 يگبندد هللا تعالى  چيوى درك كولى نه ش ېدا خبره ئ شوي،

وژغوري، له مصلح او ناجي ۍ گبند هري بليبايد له ې ئ

د زر او زور د ځاى په رتيا گد ملسره رانو گدعوت

ېدلي، د هللا تعالى لوري ته د بلونكو ښو ته لوپخاوندانو 

 چي ېكړډډه له دې كبله ې ېدو ئله ودر كي گڅنپه 

د مفسدو شتمنو ې ه ول، او دوى ئن (كمنوا)و ا (شتمن)

ړو جبهو ، د دغو دواته رابلل ېبلظالمو واكمنو مقااو 

رانو گتوځكه د الهي دعې ئ كيپه دوران ې ځ د مبارزترمن

 چي ېكړد شتمنو او واكمنانو جبهه غوره ځاى په ې د جبه

په ضد ځواكمنو ې د ښي او بله ئېځواكمنه برې يوه ئ

  !مقابله كوي!

 :ږديته  مخي موږمطالب ز مهمېر ډ څو آيتونه اد: 22-24

 الريې او ب وهغو مفسدعاصي او باغي قوم  ېدد الف: 
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 ټولنيپر د قدرت او شتمنيو خاوندان ول او  چيمشرانو 

ړله ته مال وت ېبلمقا السالم عليه، د نوح ې حكومت كاووئ

ي، د نه ش روانه وضع بدله ټولنيد  چيپاره ل ېداو د 

ي، خلك وغولوي او نه ش ښ سره مخامخواگه دوى اقتدار ل

ږدي، ې نپررتيا ته گې ملسره ئ له نوح عليه السالم

 .ړخطرناكو توطئو ته الس ك

دا وو مكر تدبير او  يشيطانټولو ستر د دوى تر ب: 

ب هړ، د مذورك گې مذهبي رنمخالفت ته ئسياسي  پلخ چي

ل باطړ زوړه، له پيل ك الندي ېدپرې د مذهب تر مقابله ئ

ۍ حق مذهب مر ينود  چيړه ړه كتوره جو داسيې مذهب ئ

پل ظالمانه او ناروا اقتدار د له خړي، څه كغوې پر

د ړه، ړه كجوله يوس وسله اومذهب ې له ئ كيپه الر دفاع 

ځاى د قبر، بت او په  پالنيخداى ځاى شرك، د په توحيد 

قومي د ځاى په حق دين د ځنه، پالنه او لمانشخصيتونو 

څه دي لمنه كلكه نيول، دا هغه تور او خرافاتو دود دس

ښتنه پارې سمارو سياسي مشرانو ئگټتل مكارو او  چي

، مصلحينو او السالم معليه انوپيغمبراو دا د ، ېكړ

په ضد د مستكبرينو او مفسدو رانو گموحدو دعوت

ټولو خطرناكه توطئه او د عوامو د غولولو تر واكمنانو 

په مذهب همدا د مذهب مقابله . دئټولو خطرناك دام تر 

 سره. 

و سياسي، مذهبي او رماگټد قوم  السالم عليه نوحد 

 گټينپلرني دين پل په خ: قومي مشرانو ولس ته وويل

په لوري د ده د يوه خداى و ا عليه السالم نوحشئ،  پاته

ړ زوپل ړئ، خځواب وركمذهب ته د رد  ياو د ده نو بلني

الس مه  ينځو له لمانانمعبودپلو ږدئ، د خېپرمه دين 

په نامه لرئ  (نسر)او  (سواع) ،(ود) د چي هر بتاخلئ، 

ږدئ، دا هللا ته ستاسو د ېپرمه  (يعوق)و ا (يغوث)پل او خ

دو سبب دي، ېكانو د منل گاو ستاسو د دعاوسيله تقرب 

 شخصيتونو او اولياء هللا وو ودا هللا تعالى ته د مقرب

 ا!! ددئمقدس ميراث  هپاتپالر نيكه رااو له  ېممجس

لو د يېلو قببېالد قوم د ب السالم عليهد نوح  چيان بت

ښت د دوى د درن كيپه سر ې، و ېمونو مجسشخصيتمعروفو 

ېدو سره ېرپه تې، د وخت شو يړپاره جواو رايادولو ل

پوره د  اجتونوحپلو ړ شول، د خې جوبتان او معبودان تر

ښو په د هغوى پاردو لېكپلو مشكالتو د حل او د خ دوېك
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 چيې ويل به ئړ، پيل كې ېوتل او د هغوى عبادت ئپر كي

 موږز الريپه مخ او د دوى له لوى هللا د دغو بتانو 

واك  برخيې د يو يزمكې د قبلوي، هر يوه ته ئ يانگدعا

انو بتد پارل شوي. ترسره كول س برخيې چارو د يواو د 

پر  نيستاياو  لمانځنيد د شخصيتونو  كيپه اصل عبادت 

ځنه د بتانو ، د شخصيتونو افراطي لماندئى حالت لتلمخ

مارو گټړه د ځلو سبب شي او همدا دواړولو او لماند جو

پردوى د د عوامو د غولولو او  كيالس په باغي واكمنانو 

 حكومت كولو وسله او دام شي.

مار مشران گټدغه : فرمايي السالم عليه ج: نوح

ه پچوي، وا كيطرناك دام پل خپه خډېر خلك  چيېدل توانو

او  پلو بتانوخ پهدين، مذهب، دود او دستور او پلرني 

ې وغولوي ئه امنار په گټيند  بانديړو قومي معبودانو ز

ناولي او ظالمانه پل د خ او وساتي ېتابع ئځان او د 

نه، عمر اقتدار د دوى د ! هخدايړي، ږد كاوعمر اقتدار 

ښه ونه په نې ئ غشى هيڅ چيړه دا ورته زيات ك كيبل

هدف ته ونه  هيڅپل ې هدر شي او خئ يڅه وليټږي، ېگل

 ږي. ېرس

مشر، كشر، غرق شول، په سبب ناهونو گپلو د خټول  -21

هم غرق شول او هم د دوزخ د ، ټولې ئ و محكوماحاكم 

مار گټړى شوه، نه د دوى نه كوې مرسته ئ هيچاړ، اور و

د ل عوام جاهې نه ئژغورلى شول او ومكر پل مشران خ

 كيپه ستر طوفان ړو برخليك يو وو، بتانو عبادت، د دوا

ېدا، نه مشر د كشر مرسته لو كيپه دوزخ ېدا او غرق

 ړى شوه او نه كشر د مشر. وك
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هيڅ كافر  زمكيپر ې زما ربه! ا وويل:و نوح ا -23

ستا  ېږدېپرې كه ئ -23ږده! ېپرېدونكى مه اوس

څه پرته بل كوي او له كافر او فاجر  ې الريبگان بند

ړه، او ښنه وكما ته بخې زما ربه! ا -28ږوي. ېزنه 

په چي د مؤمن پالر ته، او هر هغه چا ته زما مور 

ځي او باايمانو نارينه وو گه زما كور ته راننوتو

څه مه پرته بل ۍ ته، او ظالمانو ته له تباه وځښاو 

 !زياتوه

مسلسل او ې مبارز ېدږله او عليه السالم : نوح28 -23

ر ېمږ شله لې ليدل وئ چيپس له هغه و اوروسته، دعوت 

ې ونه ړ، د ده بلنه ئې ايمان رانه وپرچا پرته كسانو 

 ريگورسره مل كيملكوتي سفر  ېدپه په لوري منله، د هللا 

نه د او  ې الس وانه خيست،ول او له كفر او شرك ئنه ش

د  چيدومره وه  يوازيې دعوت نتيجه ئځوس كلن پنسوه 

ې ته نتيج ېدړ او ې ايمان راوپرر كسانو ېمپه شوتو گ

ښ او عاصي سرك ېدشوى، د اتمام حجت نور نو  چيېدو ورس

په مزيد ې ه ئنه بځه تللى، مكان له مناصالح اقوم د 

څه وركول مهلت دوى ته نه  او يش همرتبڅه نتيجه دعوت 

فساد  دغرق او  كيناهونو گپه دومره ټه لري، دا خلك گ

پل شوي ځ داسيې ئو عواطف امشاعر ي نړلي، انساند لگپه 

 ېدې امكان نلري، له په سمه الر برابرول ئاو صالح ا چي

ړي ټي جربواو زهرجن نده گ ېدد  چيچاره نشته پرته بله 

فجور  واكفر نده شوى، له گ نسل فطرت ېد، د وايستى شي

 يوړېپكه د ، كېدىي نه ش ېڅه انتظار تره د بل پرت

ړى ژوند مجال وركد پر سر  يزمكد م ه پاره نورل يوړېپ

نده افكار او اخالق گپل اصالح شي خ چيځاى په  ېد، د شي

او ټول ې ټغر ئ چي، بايد نتقالويابه نورو نسلونو ته 

نده گخبيث او  ېدله سر  يزمكې قطع شي، بايد د ړي ئجر

ړ ماحول جو داسيپاره نسل ل يو د نوا ړى شيپاك كټي بو

ې ئي او فطرت ېزه خوندد دغه مفسد قوم له اغ چيړى شي ك

 ءدعا داسيپل رب ته ې خپاره ئل ېدسالم او روغ وي، د 

 : چي ړهوك

ى ېدونككافر اوس هيڅپه سر  يزمكد  زما ربه! ېالف: ا
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 ږده!ېپرمه 

ت فرصڅومره  هرټه نه لري، گوركول مهلت دوى ته ب: 

ي او صالح نسل به نه ش بهاصالح  ړى شيورك چياو مهلت 

ونو ته كفر او نسلتل به راتلونكو  ،ينه ش هپاتې تر

 .ږديېپرفجور په ميراث 

ښه، راوبخ مياشتباهات ېر شه، رات قصورزما له ج: 

ه ترسره گپه سمه تومأموريت پل خ چيلى ېدكه نه يم توان

ې وي ما ته ئكمى او قصور  كيځلو په هلو  ميړم، كه ك

، باايمانه ميۍ باايمانه كورن، پالرښه، مور راوبخ

 !ښېوبخ يځښاو نارينه 

ترسره شي،  هيليد ظالمانو  چيږده ېپره د: م

 ټولنيپه او ږد شي ې اوئعمر ړي، ته دوام وركونو شرارت

څه مه بل ې ئپرته ۍ تباهړي، له الزيات فساد خور ك كي

 .ورزياتوه

و ته خبردارى مخاطبين ّـ رسول هللاقصه د  عبرتناكه اد

د قوم  السالم عليهستاسو برخليك د نوح  چيوركوي 

څه سره همغه  ّـرسول هللا ، تاسو له دئبرخليك ته ورته 

پل باغي او عاصي قوم له خ السالم عليهد نوح  چيكوئ 

د  ّـرسول هللا د هم ښود سره كول، تاسو ړه سواند الرز

ي غوره رانو غالماو ظالمو مش وځاى د مفسدپه رتيا گمل

ښتئ، ون كيپه لومو مارو مشرانو گټڼله، تاسو هم د گو

په خالف  ّـرسول هللا ستاسو سياسي او مذهبي مشرانو هم د 

ړ، ورك گته مذهبي رن ېبلناروا او ظالمانه مقا خپلي

له تاسو  ّـرسول هللا ده  ېدږن چيېدلى ځاى ته رسكار هغه 

ه اصالح نتاسو  ړي اووكشكايت مأيوس شي، هللا تعالى ته 

څېر غرق په د قوم  السالم عليهڼي، د نوح گډله و ېكمنون

 ځي. ېوپرپه سر راشئ او د الهي عذاب متروكه ستاسو 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجن

 :د سورې معرفي

ونه آيت 28 ،دئ (ېرى)پالجن  سورې نوممباركي  ېدد  

عجبا او احدا ته ورته ې ټولو آيتونو فواصل ئد لري، 

له مكي زن لري، و ښكلىېر خوندور او ډېر ډدي او 

له غيبه  چيې دا ده د بحث اصلي موضوع ئده، سورتونو 

د ، ېريانپ، نه بل انسان او نه دئخبر  ّـرسول هللا نه 

ې ب ءادعااو مارو غيب ويونكو دا خبره گټ واكاهنانو 

په سر ې ورې له غيبه خبروي!! د سېريان ئپ چيټه ده بنس

خلكو ته ووايه: ما ته وحي  چيويل شوي ته  ّـرسول هللا  كي

د هغه عظمت ېدو، واور قرآندا ېريانو پ ډليې يو چيې شو

ې ويل: عجيب قرآن مو ښ او حيران شول، وئپه غاوته گته 

 ېدد په لوري بلنه وركوي، واوريدو، د رشد او كمال 

ژاندو، ېپپل رب ومو خ كيڼا ر هپو آيتون دښود كتاب الر

به كله هيڅشريك ولري،  چي دئړ ېر لوډ ېدتر  تعالى هللا

ړ ېر لوډ ېدتر  ىدړو، څوك له هللا تعالى سره شريك نه ك

دي  خبريېهوده دا خوشې او بولري يا زوى، رمن ېم چي دئ

 داسي كيمخ موږ، ېولپوهانو كاو ناې عقلو ب موږز چي

د هللا كله هيڅبه انسان يا جن  هيڅښايي  چي كاوو مانگ

 دروغجنيځانه به او له دروغ نه وايي،  اړهپه تعالى 

له  قرآن، خو اوس او د ويمنسوبنه هللا تعالى ته  خبري

وه، د هللا  ېكړاشتباه  موږ چيپوه شوو وسته ېدو وراور

ې، هم انسانانو شو خبري دروغجني ډېري اړهپه تعالى 

 وځين كيمخ چيپوه شوو ، اوس انوېريپاو هم  ېكړ

يو د بل سره  ېدپه ې او ړپناه وېريانو ته پنو انسانا

په  چيپوه شوو اوس د طغيان او بغاوت باعث شوي، 

ې څېر ئپه ېريانو پد  چيول  داسي ځينيهم  كيانو انسان

نه  ىدژونېرته راوك بهيڅهللا تعالى به  چيكاوو  مانگدا 

پوه شوو ې نه منله، اوس ژوندون خبره ئړي، او د بيا ك

په لوري د ختو د آسمان  وېريانپ وځين يډلله  موږز چي
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له شهاب ې هغه ئخو  ېكړڅه هېدو پوهې د په اسرارو ئاو 

س واموندلى، ډك و محافظانثاقب او مضبوطو ساتونكو او 

ړي نو څه وكپورته تلو هڅوك د كه  چيږو ېپوه ېدپه 

نه  موږځكه نو ومومي،  كيپه كمين ثاقب به شهاب 

ې اراده شو شرپاره د كو لېدوند اوس يزمكد  چيږو ېپوه

، ېكړاراده  ينوښواو كه هللا تعالى ورته د هدايت او الر

په ول،  ناصالح ځينياو صالح  ځيني موږز چيدا و ا

 ېدد  كيېلو الرو روان وو، مخېالبپه ب موږ كيحقيقت 

 ،ڼلگډله ټول مو ورته او يوه ير له درك عاجز وو، پتو

نه  چيپوه شوو س واښه او بد تفكيك مو نه شو كولى، د 

ې مخنيوى كولى اخذؤاو م يد هللا تعالى د نيون كي يزمكپه 

 ينيون خپليسره هللا تعالى له  يښتېپه تنه شو او 

ېدو سره په اوركتاب ښود الر ېدد  موږناتوانه كولى شو، 

ړي نه پل رب ايمان راوپه خ چيڅوك او ، راوړې پرايمان 

د ظلم او حق نه ه كوي او ېرله كوم تاوان او زيان و دي

هللا تعالى ته منقاد او  ځينيبه  موږله  چيدا و تلفي، ا

 ړټ كټيهللا تعالى ته سر  چيچا ښ، سرك ځينيتسليم وي او 

، خو ېكړې غوره او تسليم شو د كمال او رشد الر ئ

په  چيښان به د دوزخ د اور خس او خاشاك شي، څوك سرك

اوبو ېمانه رپپه ې ئهللا تعالى به ړ شي غ الېسمه الر ن

څوك وآزمويي، او  كينعمت  ېدپه ې څو ئر تړي، ړوبه كخ

ېدونكي عذاب زياتپه نو  ړيډډه وكد هللا تعالى له ذكر  چي

د هللا  يوازيعبادت به مو  چياو دا  ړي.ې اخته كبه ئ

له  كياو عبادت  ءپه دعاوك به هيڅپاره وي او تعالى ل

ږدو او پهې ند زما چيهللا تعالى سره نه شريكوو، او دا 

د هللا بنده د هللا تعالى كوم مخلص او صالح كله هم  كي

شوي،  گې رابرپرښمنان د حق د ېړلعبادت ته مال تتعالى 

 ړى!!ښلى او محاصره كواگې هغه ئ

 هغيريانو د ېپد ېدو څو آيتونو له اورد  قرآند  اد

او له ېدل رځگپل قوم ته وروخ چيول انتباهات  ډلي

په دغو  چي موموسره  دقتږ په ل ړل.ې خبر كئ حقيقت

مطالب ټول اساسي  ند قرآ كي وكلمات وو مختصراجز وم

 چيږي ېمله وينا معلو ډلي دغيد پل قوم ته بيان شوي، خ

كومه سوره  داسيې يا ېدلېره برخه اورډ قرآندوى يا د 

او بيا دوى نورو راغلي،  كيپه ټول اساسي مطالب دا  چي

  ړي.په دغو الفاظو بيان كته 
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ړي له لوم كي برخيۍ ړپه لومې د سور چي مطالبكوم 

 كيڼه په بد وينا  ډلي هغياو د  پوري 12آيت تر 

ې آيت د سور 21له كي برخي ميپه دوهراغلي، همدا مطالب 

راغلي  كيپه ضمن ښوونو ته د الر ّـرسول هللا پايه او تر 

 له قرآن چلنستاسو  چيسره قريشو ته ويل شوي  ېدپه او 

ر گ، مئړ دحيرانتيا و ډېريد له حامل سره  نقرآاو د 

ريان هم ايمان ېپالهي كتاب  ېدپه  چيعجيبه نه ده 

ډله، ېريانو يوه پد ! ې انكار كوئ؟ړي او تاسو ترراو

څېر تر په د ابليس  چيډله، هغه ټه ټيېره ډتر انسان 

څو د  قرآنپيدا شوى، د را كيپه دوى ټولو شرير مخلوق 

او هدايت د ړي، هغه راوايمان  ېدو سرهپه اورآيتونو 

ڼي، د گښود ېدو عامل او الرته د رسړو مدارجو لوكمال 

په حقيقت  پالنيد توحيد او خداى  كيڼا په رهغه 

ې زاري او برائت بپله خكفر و اشرك له ږي، ېپوه

ژني، ېپظالم و امسلم ېلوي، سره بوطالح اصالح ، اعالنوي

انسان يا  چي ږيېپوهپه حقيقت د هغو دروغجنو ويناوو 

ته متوجه  ېد، ېكړ اړهاو آخرت په ېري د هللا تعالى پ

، هر عبادت بايد دئړ تعالى د عبادت وهللا  يوازي چيي ږېك

ېتوي ټۍ سر گپاره وي، نه به بل ته د بندد ده ل يوازي

ڼي، گړ واو استعانت بل د عبادت  گڅناو نه به د هللا تر 

حال  داسيپه سو تا چيړ ده حيرانتيا ود ه او عجيبېره ډ

ځه ستاسو له من ّـرسول هللا دا  چيړئ ايمان نه راو كي

ژبه نازل شوى په ستاسو  چي دغه قرآن اوغوره شوى 

 چيږي ېككلونه كلونه  دئږدي، او دا ته  مخيستاسو 

د دغو  يوازيتاسو نه و ته رابلي، خ قرآن ېدتاسو 

ې مال فت ته ئلمخا كيوئ بلنه ش ېر همڅپه ېريانو پ

  ړئ!!ت

و مخاطبينپل دعوت د خ چيږي ېكښوونه ته الر ّـرسول هللا 

 : ته ووايه

ې ئ كيپه عبادت پل رب عبادت كوم او زه د خالف: 

 وك شريك نه نيسم.هيڅ

ښتن يم او نه د رشد څزه نه درته د ضرر او زيان ب: 

ږي، زه ېكړه د هللا تعالى له لوري ېكپر ېداو هدايت، د 

پيغام او د هللا له لوري  چيړه لرم په غادا دنده  يوازي

 پارل شوي. ما ته راس چيهغه رسالتونه درورسوم 

له  كيبلاو تاوان واكمن نه يم،  ټيگد  يوازيج: نه 
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څوك نه ځاى لرم او پناه پرته نه بل د هللا تعالى 

 ړي. پناه راكد ده له عذابه  چيشي  ىدېتوان

 ړاوىپيغمبر سرغله او د ده  تعالى هللاله  چيڅوك د: 

 وي.  هپاتبه تل كيپه هغه  چي دئې دوزخ ځاى ئړي وك

 چيپوه به شي وري نو گموعود عذاب و دا چيكله : هـ

 ږ وو. ې لر ئېمى او شچا مرستندوى كمزورد 

ژر راشي او ځ به ور هدا موعود چيږم ېهپوزه نه و: 

ېدو كوم وخت او موده تر راس ېهغكه به زما رب د 

 ټاكي. و

پلو غيبي اسرارو په خاو  دئ عالم الغيب ربزما ز: 

  وك نه خبروي.هيڅ

پيغام د پل د خ چيې( )فرشتړونكي و امغپي هغه رگح: م

څارن ې او شا ئ مخيتر و اې غوره كوي، پاره ئانتقال ل

ې پيغامونه ئپل رب د خ چيوري گڅو وټاكي، تر  مراقباو 

ې احاطه ئ هڅپه هر د دوى  چي كيحال  داسيپه رسولي؟ 

 رلي. ېمپه شمار شو ادقيق ې ئڅه او هر  ېكړ
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 ډله ېريانو يوهپد  چي ېووايه: راته وحي شو -1

عجيب  موږچي ې شكه ې ويل: بشول او وئږ رته غوو

ښوونه په لوري الرد رشد او كمال  -2 ېدو.واورقرآن 

پل څوك له خ، او هيڅكله به ې راوړپركوي، ايمان مو 

ن أد رب ش موږز چيدا و ا -6ړو. رب سره شريك نه ك

او نه كوم  نيولېرمن ې كومه مېړ دئ، نه ئلوډېر 

ړه په اپوهانو به د هللا نا موږز چيدا و ا -4زوى. 
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كاوو گمان  موږ چيدا و ا -1. كولې ټي خبريچ چيپو

په هكله دروغ ونه به هيڅكله د هللا و جن اانس  چي

ځينو كسانو به د د انسانانو  چيدا و ا -3وايي. 

ښي به ړه او د دوى سركپناه وړو ته گنو وځيېريانو پ

مان كاوو گ دوى هم داسي چيدا و ا -3 ياتوله.ې ورزئ

څوك بيا نه هللا به هيڅكله  چيكاوو گمان  چي لكه تاسو

 څوي.پارا

وجه ت موږزټكي ظريف  څو كي آيتونو مباركو ېدپه : 1-2

 :جلبوي

د  چي يشوته ويل  ّـرسول هللا  الريله  يوحد الف: 

او دومره  ىښېاږ ته غوتالوت  قرآند  ډليې ېريانو يوپ

عجيب ې ويلي: نورو ته ئ چيراغلي  النديېز ې تر اغئ

، ايمان مو ښوددو، د كمال لوري ته الرېمو واور قرآن

وروسته به  ېدله  چيړه ړه مو وككېپراو دا  راوړې پر

 كي گڅنپه ، او د هللا تعالى ونه ش مرتكبد شرك كله هيڅ

ډله  اد ّـرسول هللا ړو، څه عبادت ونكچا او بل به د بل 

نه وو  ېدله ېدو ې تر نازلسور ېدې او د ليدلنه ده 

پل دا وو او خې ئون گېدلى او غبراور قرآندوى  چيخبر 

په ې سور ېدټول جريان د له . ېكړوينا دا ې قوم ته ئ

شهادت  خبري دغيپه دا آيتونه هم پوه شو.  كيڼا ر

 فرمايي:  چيې دا آيت هم وركوي او د احقاف د سور

    

   

   

    

    

                                                                                        
 22 االحقاف:

ډله مو ستا لوري ته ېريانو يوه پد  چيغه وخت او ه

كله ورته حاضر شول  چيږ شي غوته  قرآن چيځوله رگراو

پل ېدو، خپاى ته ورس چيې ويل: خاموش شئ، نو كله وئ

 نكي.وېدل، خبردارى وركوځرگېرته وب هقوم ت

پيغمير  چيېر صراحت سره وايي ډپه ړه آيتونه دا دوا

 ، قرآنېراغلډله دا  چي يا ووگپه تالوت ل السالم عليه

 پوه شي.ې پر ّـرسول هللا  چي ېدپرته له  ،ېدلىې اورئ

ې يو ئ :يځته را مخي موږه زونڅو روايت اړه ېدپه خو 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 الجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

ې عبدهللا او دوه ئ دئته منسوب  عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه

ړو جليل القدره ته، د دغو دوا بن مسعود رضي هللا عنه

ې د نه ، يو ئدئتعارض  ځياتو تر مناد روصحابه وو 

ې د ليدو خبره كوي، او عبد هللا بن مسعود ليدو او بل ئ

تعارض  كيپلو په خمنسوب روايتونه هم ته  رضي هللا عنه

 ّـرسول هللا په يوه ش موږ چيراغلي  داسي كيه يوپه لري، 
پيدا شوه ېره راسره دا وېشانه شوو، پرېر ډونه موند، 

ښتنه پوه رامعلوم شو او سهار هغې شوي، پرڅه نه وي  چي

د  چي، هغه وفرمايل ېتللى و يرېچ چيړه ې وكمو تر

راغلي  كيپه بل اوراوو،  قرآن ميته  ډليې ېريانو يوپ

 چيې ويل ودرولم او راته وئ كيځاى په يوه ې زه ئ چي

ې يوېريانو پړ او د او هغه ال ږهېځځايه مه خو ېدله 

تعارض  ېد ځينو دڅه هم كه  واوراوو. قرآنې ته ئ ډلي

او دا ، سرهېر تكلف ډه پ، خو ېړڅه توجيهات كړه په ا

دا قول  د عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه چي كړىې هم څه ئه

 وايي: چيښيي ضعيف و

عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 

 . رواه مسلم و الترمذيالجن وما رآهم

نه  ّـرسول هللا  وايي: چي دئروايت  ّـله عبدهللا بن عباس 

 ې دوى ليدلي. ړى او نه ئقرائت ك قرآند ريانو ته ېپ

د  كيې په يو، ېلڼگښي ېپ بېلي بېليدا دوه  وځين

 په قرآند نه ليدو، خو  كي بليپه ېريانو د ليدو او پ

 ىځابل په  كيبل كيړو آيتونو دوا ېدپه  يوازينه  كي

 چي، لكه ىدئ لينه ش ېريانپتاسو  چيهم ويل شوي  كي

 فرمايي: 

    

   

    

  

   

    

      

  

    

                                                                                                                 
 23 االعراف:

پام چي شيطان تاسو ونه غولوي، همغسي د آدم اوالده! ې ا
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ې ې له جنته وايستل، جامه ئئپالر چي ستاسو مور لكه 

ورته ښكاره او ې ښيي )بدن ئې وروچي بدن ئې ايستله تر

چي گه ويني په داسي توې تاسو ړي(، دى او قبيله ئڅ كلو

ځولي گرږ شيطانان د هغو دوستان موې نشئ ليدلى، تاسو ئ

 ړي.چي ايمان نه راو

 چيورو گڅه نه  داسيصريحًا يا تلويحًا  كيقرآن په 

ې بل يا ئ ،و ليدليگسترپلو په خريان ېپ ّـهللا رسول ښيي و

يان پېر ته سليمان عليه السالم چياما دا شي،  ىدڅوك لي

په  چيراغلي  كيرواياتو ر ېمپه يو شمسخر وو، او 

دې تفصيل د سبإ  ليدل شوي، د كيڼه او شكل متغيره ب

 آيتونو په تفسير كي وگورئ.14-12 د سورې

ڼه او شكل بدل پله بيان كولى شي خپېرچي وايي څوك 

څ مخلوق ې دليله ده، هيټه او بې بنسې بئ ءړي ادعاك

دا توان تعالى  هللاړي، بدل كاو خلقت پل شكل نشي كولى خ

په قاطع او دا آيت  قرآنړى. د څ مخلوق ته نه دئ وركهي

د مخلوق فطرت او خلقت نشي چي گه فرمايي ېكنده توپر

 ېدى:بدل

 َعَليَها ال النَّاس َفطرَ  الَّتى هللاَِّ  ِنيفًا ِفطَرتحَ  ِللدِّينِ  َوجَْهك َفَأِقمْ 

                                                                              * َيْعَلُمونَ  ال النَّاسِ  َأكثرَ  َلِكنَّ  وَ  اْلَقيِّمُ  الدِّينُ  هللاَِّ َذِلك ِلخَْلقِ  َتبِْديلَ 

 61الروم:

 مخيامخس  ته لوري گه د دين پړه توشپه بدي پل مخ نو خ

ړي، د ع پيدا كې پرې چي خ ك ئړه، همغه الهي فطرت ته ك

په خ قت كي تبدي ي نشي رات ى، همدا قيي  ديين دئ خيو 

  ږي.ېپوهېرى خ ك نه ډ

  ړ ېرى او فرشته جوپځانه كه انسان نشي كولى له

چي هغه اشرف المخلوقات دئ نو په داسي حال كي ړي، ك

پيدا يان له اوره پېرړى شي، وككار گه دا څنه ېريان بپ

پيدا چي هغه له خاوري ېدى په داسي مخلوق نشي بدلشوي، 

 انوپيغمبرځينو ڼه كي په بچي د انسان  ېهغه فرشت شوى.

ته د السالم  اعليهيا مريمي  ې،ږل شوېته ل السالم معليه

ې، دا د دوى ذاتي كار نه متمثل شوڼه كي په بانسان 

ې د شته دا كار نشي كولى، همدغه خاصي فرشتوو، هره فر

ڼه كي په بپاره د انسان ې لپه حكم او د دتعالى  هللا

په وينا او خبري چي انسان يوازي د انسان ې ږل شوېل

 .ېدى شيپوه

 ڼي په داسي بته شيطان السالم  چي وايي آدم عليهوك څ
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ټه او غلطه ې بنسې بېدو؛ ادعاء ئچي ليدل ككي ورغلى 

په داسي كيفيت كي ورغلى ته شيطان السالم  ليهعده، آدم 

گو پلو سترپه خځي، كه هغه شيطان ې اوالد ته ورچي نن ئ

ږ جد دئ، هر هغه زموږ هم ليدلو، ليدلى وى نو نن به مو

گه د ده اوالد څنچي ږ، شيطان ې داسي وو لكه زموڅه ئ

له ښايسته كوي، گناه ورته څوي، ې هگناه ته ئغولوي، 

ې د شيطان ې، نه ئړته ورته معامله كې ې دده سره ئ

ې وسوسه هغه ئېدلى، ږ اورې د هغه غې او نه ئېره ليدلڅ

چي نن د ړى ې وسوسه كړى: فوسوس لهم الشيطان، همغسي ئك

 ده اوالد وسوسه كوي!! 

  صريح وينا او څوك د قرآن چي ېره عجيبه ده ډدا هم

په اوهامو او د هغه مؤيد صحيح روايات نه مني او 

پلو په خېريان پېرو خلكو ډپسي درومي او وايي: و افسان

ږ له دغو كسانو يو زمو ېايوگو ليدلي، كه ورته وستر

پېرى دي كله او ړو: ې وكښتنه ترپوچي مخي ته ودروه 

 كڅوڅوك درسره وو؟ داسي  ؟ڼي كيپه كومي بېري وليدو؟ چ

څه ړه ې اپه دپله په خڅوك نًا انشي راوستى، كه احي

يوازي يوازي او د بل ې چي هر يوه ئئ گوروايي نو وبه 

ځاى كي، په يوه تياره په كي، په شپرته، گرتيا له مل

د ونو تر سيوري گي سم ليدل نشي كولى، چي سترهلته 

، يا د خوا ته نېراډې كي او د ډوالې كنپه يوالندي، 

پېريان په شكل كي پي ڼه كي يا د تور سپه بۍ پشتوري 

نه كوم عاقل او بالغ  ! نه كوم شاهد لري اوليدلي!!

ښتني ته پوې ې ديوه ئڅ انسان ته قناعت وركولى شي!! هي

 ،پىچي دا تور سې پوه شوگه څنچي: ځواب نه دئ ويلى 

ځيني ه ستا واهمه؟ كپېرى وو گ سيورى او جۍ پشتوره 

ۍ نيلبيا وايي: دا د عقل خبري نه دي، دلته به د عقل 

وركوو!! هغوى ځغلوو، د خلكو رواياتو ته به اعتبار نه 

پل عقل له مخي ړه د خپه اپېريانو ږ د مو ته وايو: كه

په چي ې ې وبه مو هرو مرو منلې قضاوت كولى نو هغه قص

پل ږي، انا خېپه خوله تكرارړ ړ او زوهر كور كي د وو

په تياره كي له ې له لوري، پېروي او د شې وپرلمسيان 

پام ي چږدي او ورته وايي ېپرې نه كوره بهر وتلو ته ئ

ېريان به دي ونيسي!! هر پچي ې ږدښېنپل كپه ايرو كوه 

ږ د خو مو ڼي!!گپا ښو ترپد يانو پېر ناآشنا درب د

د صريح نص چي او سنت تابع يو او همغه خبره كوو قرآن 
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ړه تفصيلي بحث د متضاد ې اپه د له مخي ثابته وي.

 روايات او مذهبي اختالفات كتاب كي ولولئ.

له  چيپاره وو ل د دې ې اورولقص ېدد قريشو ته ب: 

ټه او ې بنسد دوى ب اړهپه ېريانو پې خوا د جن او يو

ورته خوا  بليړي او له تصحيح كده يه عقډكله خرافاتو 

چا له د هغه  چلنسره ستاسو  قرآنراشئ له  چيووايي 

عليه  پيغمبر ېريان دي، نهپ چيړئ سره مقايسه ك چلن

ژبه، او تر په د دوى  قرآناو نه  ډليد دوى له السالم 

ړ شوى. خو د راوال كيپه دوى ټولو شرير مخلوق ابليس 

ې پرپرته ډه ځنې له ېدو سره ئپه اور برخيې د يو قرآن

پل ښ شول او خپه غاوته گ، د هغه عظمت ته راوړايمان 

 كيحال  داسيپه  ې قريشو!ومانو، خو تاسو ا ېئښود الر

ځه ستاسو له من ّـرسول هللا  چيډډه كوئ ړو له ايمان راو

عربي فصيح په ، ىژبه نازل شوپه ستاسو  غوره شوى، قرآن

 قابل فهم!! ته او تاسو 

هم خوره  كيريانو ېپپه  يو بيماراآفت  شركج: د 

په ژندو او د توحيد ېپښه دوى هم د هللا تعالى د وه، 

ښوونو ته ضرورت درلود، د د وحي الرپاره د هدايت لي لور

ژندلى او د توحيد او ېپپل رب خ ېېدو سره ئپه اور قرآن

هم د آخرت، حساب او  كيدوى په پوه شوي. په حقيقت شرك 

په كتاب، مكافات او مجازات او نورو بنيادي مسائلو 

   ورو.گې ئ كيپه انسانانو  چيړه همغه انحرافات شته ا

په  د قرآنېريان هم پ چيږي ېممعلوآيتونو  ېدله : د

 ژبه. په  انجيل او توراتد ېدل او هم پوه بهژ

د لب امطاساسي  څو كيو آيتونمباركو  ېدپه : 6-1

د  چيراغلي  اړهپه  واظهاراتهغو  د ډلي دغيېريانو د پ

 ړي: ې كېدو وروسته ئله اور قرآن

په ېدو وروسته و له اورآيتوند  قرآنوس او د الف: ا

د نه  وى،رمن لري او نه زېمهللا تعالى نه  چيپوه شوو  ېد

باور لري،  خدايانو ېپه در چي دئسم اد اعتقاوو نصار

، او السالم عليه، خداى، مريم او عيسى مور او زوىپالر، 

پلوان ، خۍځان د خداى خاصه كورن چينه د يهودو عقيده 

انسانانو دا ېريانو او پاو نه د نورو ڼي، گاو زامن 

كوي له هللا تعالى  ءادعا چياو باورونه  يېرنگان غلطي

دوى  كيواگې نسبي رابطه ده، ړگانځخاصه او ې سره ئ

، هللا تعالى تر دئخداى ته منسوب دي او خداى مختص د دوى 
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ته ورالتفات ء او اعتناې ړگځانړي، پيدا كنورو غوره 

پر نورو ورته ړي او ۍ غدوى د هللا تعالى د كورنلري، 

 خبريدا  چيپوه شوو اوس  ړى شوى!!وركو شرف افضيلت 

ېر ډېر ډ ېد، تر دئټولو رب د  حقيقت نه لري، هللا تعالى

او  دئڅوك سيال ې ، نه ئرمن ولري يا زوىېم چي دئړ لو

 ځاى ناستى. ې وارث او نه ئ

سفيه  ېكړ خبريټه ې بنساو ب يټچ، چيپودا  چيچا ب: 

 خبريمشرانو دا مارو گټله  چيچا ې عقله دي او او ب

 چي ښيي آيت ادې عقله. ډېر سفيه او بې تر دوى هم منل

ې ئن له دي چيوو  داسي ځينيهم  كيځ په منيانو ېرپد 

ې پاره ئد نورو د غولولو لړى، ړ كځان ته دكان جو

ې ړگځانخاصه او ې ئله هللا تعالى سره  چي ېكړ ءادعا

 يزمكپه ړى او ۍ غكورن يې د هللا د خاصځان ئرابطه ده، 

ې او نورو ته ئڼلى، گځاى ناستى د ده وارث او  كي

شئ، د خداى  ىدېخداى ته رس الري له موږز يوازيويلي: 

خداى ته وركوئ  چيڅه ټوئ او ول كيپه رضاء  موږرضاء ز

خداى ته  الريله  موږمو ز يانگدعا ،ړئې راكته ئ موږ

ځ واسطه او ستاسو او د خداى تر من موږشي،  ىدېرس

 ې منو. پر يانگښتنه كوو او ستاسو دعاپارله يو، سيوس

د هللا تعالى نوم د څوك به  چيه كاوو ن مانگ موږج: 

به هللا  خبري يدروغجن خپليپاره كاروي، نورو د غولولو ل

ه خلك كمعقلړوي، تعالى ته منسوبوي، له دين به دام جو

مان كاوو گدا  اړهپه ې غولوي، نه مو د انسانانو پربه 

شتباه ا چيپوه شوو ، خو اوس اړهپه ېريانو پاو نه د 

 خبري يدروغجن ريېډ يرېډ اړهپه وه، د هللا تعالى  ېكړمو 

ان مارگدروغجن ټمو دا  كيه هندارپه  قرآن، د دي شوې

 پوه شوو. په حقيقت  وژندل او د دوى د دروغجنو خبرېپو

 :موموتوجيه  څوپاره آيت ل ېدد  -3

ځينو انو به انسانځينو  چيپوه شوو اوس الف: 

د  چيسبب شو  ېدړه، او دا كار به د پناه وېريانو ته پ

په هغه  كيتوجيه  ېدالزيات شي. په طغيان  وېريانپدغو 

به  كيې په زماند جاهليت  :وايي چيى شوروايت استناد 

 هې ته ننوتلدر ميله لوري كو شپيد قافله  كله كومه چي

ړول، اكي  ميسي ياو وران يزمك يړشا ميپه كوې يا به ئ

و اسردار  ميسي ېدږ وويل: د غ گپه جې نو يوه به ئ

د دوى  ړو.پناه وروو كمعقلوم له د ده د قاالر ته س
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په ېريانو پړه سيمه د هره ورانه ويجا چيعقيده دا وه 

ې پرې ې ده او سردار ئړلت پوري ېبېلې او قې طائفيو

د به په سبب ړلو پناه ود دوى سردار ته د مت كوي، وحك

 !! وږېكژغورل له شره  ېبېلق ېد

 ړه اووپناه ېريانو ته پځينو به نو انساناځينو ب: 

په جهالت ړل او ك الريې مزيد بوى دبه عقيده دا خرافي 

 ړل. ې الزيات غرق كبه ئ كيانحطاط او فكري 

انانو هللا طشيله  چيځاى په  ېدد  انانسان ځينيج: 

ې ړوپناه انانو ته شيطې ئبرعكس ، پناه يوسيتعالى ته 

ې ئسره  ېدپه ړى او ې كاو د هغوى اطاعت او متابعت ئ

 .يان الهم زيات شوىې الريتوب او طغب

ېرو اساسي مسائلو ډپه دلته  چيپام سره په  ته ېد

ړه او له په اتوحيد د  كيو آيتونږي، په مخكني ېكبحث 

، نو دلته به هم اړهپه وروسته د معاد او آخرت  آيت ېد

په ېر دا اساسي مسئله څپه لو ئړو اساسي مسادوا ېدد 

د ړل ناه وپد شيطان متابعت او شيطان ته  چي وي كينظر 

د طغيان سبب شوى، دا توجيه تر نورو غوره ده او دوى 

 له مخكنيو او وروستنيو آيتونو سره زيات سمون خوري. 

 موږځينو زهم  كيانو انسانپه  چيهم خبر شوو  ېدله  -3

رت نشته او هللا تعالى به آخ چيكاوو  مانگ داسيڅېر په 

 ځينوڅولو پا ېدله څوي. پانه راڅوك بيا كله هيڅ

مبر غپيې د كوم ئمراد  چيې مفسرينو دا انتباه اخيست

 ورځيې د قيامت د مراد تر چي، خو نورو ويلي دئبعثت 

لو دا دوهمه ئڅو دالپه ژوندي كول دي. څون او بيا راپا

 ده:  هتوجيه دقيق

پاره كارول ژوندون لاصطالح اكثرًا د بيا (بعث)د الف: 

وي، ى لراغ ې د رسول لفظ همئ گڅنتر  چير دا گې، مشو

 معنىږلو ېې د لپيغمبر يا فرشتد  كيصورت  ېدپه  چي

 افاده كوي. 

مورد  داسيبل  كيوينا  ېدپه  ډلي ېدېريانو د پد ب: 

ې اشاره شو كيپه ژوندون ته قيامت او بيا چيمومو نه 

ې وي، شواشاره ته  قيامت كي آيت ېدبايد په البد وي، 

پاته ا ناقص ړه د دوى وينپه اد معرفي  قرآنڅو د تر 

 نه شي. 

په آيت  12د  كيوينا په د دوى  اړهپه  رسالت ج: د

د هللا يو بنده  چيكله : ېشوصيغه اشاره  ېدپه  كيڅ تر
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او  گې رابرپريا شوى، گپه عبادت لېدلى او د هللا څپا

  ړى.ې محاصره كډ شوي او هغه ئراغون
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ړى او هغه مو له آسمان لمس ك موږ چيدا و ا -8

د به  موږ چيدا و ا -2ډك موندلى. ساتونكو او لمبو 

پاره ېدو لد اور ځايونو كيځينو تم په هغه 

په ځان ته به ږ ونيسي اوس غو چيوك څناستو، نو ېښك

نه  موږ چيدا و ا -11ناسته لمبه ومومي.  كمين كي

ي د شر ږېاوس كي زمكيپه چي چا ته ږو هغه ېپوه

 ېاراده كړد رشد ې رب ورته ئې او كه به اراده شو

مو غير  ځينيدي او مو صالح  ځيني چيدا و ا -11وي؟ 

 -12گالرو خاوندان وو. ېلو تېلو بد ب موږ، او له دې

 كي زمكيپه چي نه خو هللا ړ گمان وك موږ چيدا و ا

سره  ښتيېپه تې هيڅكله ناتوانه كولى شو او نه ئ

ښود دا الر موږچي كله  ااو د -16شو. ناتوانه كولى 

په چي څوك ، او ې راوړپرېدو ايمان مو )كتاب( واور

ښت او تاوانه له كم ړي نو نه ديپل رب ايمان راوخ

مو  ځيني چيدا و ا -14 ېره لري او نه له ظلمه.و

چا و نږو الرو تلونكي، په كمو  ځينيمسلمانان دي او 

خو  -11 .شوي ټه كيپه لد رشد ړى دوى راواسالم  چي

 ادو ا -13به د دوزخ خاشاك وي. ږو الرو تلونكي په ك

ېمانه اوبو به پرپه شي  پاتهېغ الر ن په دېكه چي 

وآزمويو، او  كي په دېې ئ څور ت -13 .ړوړوبه كې خئ

ېدونكي په زياتړي ډډه وكپل رب له ياده د خ چيڅوك 

ټول مساجد د  چياو دا  -18 .ې ننباسيبه ئ كيعذاب 

 اد وا -12دي، نو له هللا سره بل هيڅوك مه رابلئ. هللا 

ول  ېږد، نرابلو ېېدو، )هللا( ئڅپاد هللا بنده چي كله 

 گ( شي.ډ )او رابرپنې راپر

 چيلب امطنور اساسي  څو كيو آيتونمباركو  ېدپه : 8-11

ړي، او ېدو سره زده كپه اور د قرآن ډلي دغيېريانو پد 

 يح شوي: توض داسيې ويلي، پل قوم ته ئخ
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ړ لوپه لوري د آسمان  ځينيريانو ېپ موږله الف: 

آسمان ته د  چيې ليدلي و ئگپلو سترپه خ، او تللي

ډكه څارونكو او ساتونكو ې له امكان نشته، الر ئېدو رس

 ډ. خن كيپه الر ې ې لمباو سر

پاره د آسمان كنارو ل ېدد  ځيني موږبه ز كيمخب: 

څه ناستو هېښد ك يكې ښوگ بليې په يوېدو او ته د رس

څه واوري، او ږي، ېېرڅه ت كيسمان په آپوه شي  چيكوله 

دا كار ممكن  چيپوه شوو څه اسرارو خبر شي، خو اوس په 

اسرار  چيځاى په  ېدړي د څه وكدا ه چيڅوك  هر، دئنه 

 كيپه كمين او  هظرتمنته ځان په الس ورشي سره لمبه به 

 ناسته ومومي. 

ېږي، هللا ېرڅه ت كيونو آسمانه پ چيږو ېپوهنه  موږج: 

، د ېكړڅه اراده ړه په اېدونكو د اوس يزمكد تعالى 

دوى ري د وپه لزيان او تاوان اراده كه د رشد او كمال 

ې كوي ئ ينيځ چي خبريهغه ؟! اراده الرښوونيد هدايت او 

ټه ې بنساو ب يدروغجن ږوېخبرله غيبه  موږاو وايي: 

ويل غيب  چيهغه انس، نه ږي او ېپوهغيب په نه جن دي، 

خلك شكوي، د خلكو  الري ېد، له ېولځرگځان ته حرفه ې ئ

ارتباط ريانو سره ېپله  موږپاره وايي: د غولولو ل

و كنارآسمان  ومي، ددرړ آسمان ته ېريان لوپلرو، دا 

د فرشتو ېني، ښكمترصد  كيې ښوگ بليې په يوته رسي، 

ږي، ېخبر ږ نيسي، له اسراروځ خبرو آترو ته غوترمن

كولى  موږخاطر  ېدپه همخبروي،  موږځي، رگرا هت يزمك

په ښو سره به ېپله كومو  چيشو تاسو ته ووايو 

برخليك درته حالت او كوم څه مخامخ شئ،  كيراتلونكي 

ړو، په اسرارو مو خبر ك چيړئ راكشكرانه  انتظار كوي،

ټول ... دا ړو،خبر كمو ښو ېپراتلونكو  وله محتمل

پلو ې د خلكو غولول او د خروغجن دي، هدف ئمار او دگټ

  ډكول دي.ړو څوك

 ډليي متفاوتپلوه الرو له گتد  موږ چيپوه شوو وس ا -11

ټول مو  چيي وه غلط موږټول يو شانته نه وو، دا زوو، 

پايلو د محتوى او  الريگت موږز كيپه حقيقت ڼل، گبرابر 

 نيځيو اصالح ې ئ ځينيې، ورته او مشابه نه و مخيله 

ښه  چيكاوو  مانگ موږبه  كيمخ، ځولي وورگناصالح ې ئ

څه څه كولى او هره الر غوره كولى شو، نشته، هر  بداو 

 كيژوند پل په خكومه الر درومو او په  چيپروا نه كوي 
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پايلو او محتوى نه د  الريگ، دا تالره غوره كووگتكومه 

و ېلېالببد دغو نه پير لري او څه تفاوت او توه لحاظله 

چا ته بد ويلى ښه او چا ته په غوره كولو سره الرو گت

 ځيني چيپوه شوو  كيڼا په رښوونو د الر قرآند و شو، خ

ې ئ ځينيې غوره او ښه دي او نتائج ئاو عملونه  الريگت

 ې خراب او خطرناك. دي او نتائج ئ بد

ۍ واكمن يد هللا تعالى د مطلق چيباور شوو  ېدپه وس ا -12

، ړوۍ الر غوره كښسركو اعصيان يو، كه د  يالندتر سيوري 

 تدبير هيڅپه ږو، ېكسره مخامخ عذاب ه له الهي ب حتماً 

په ژغورو، نه ځان و عذابمحتوم  ېدو كولى له نه ش سره

ښتي سره د ېپه تى موندلى شو او نه ځپناه كوم  كيه زمك

 .ژغورلى شوځان هللا له نيوني او عذاب 

 ېدېواور الرښوونيكتاب ښود الر د دې موږ چيكله  -16

 بانديپه هللا تعالى  موږكتاب  ېد، راوړې پرايمان مو 

ړي پل رب ايمان راوپه خ چيڅوك  ړو،هدايت كته ايمان 

ې ئنه  چي ېولگل وليگې منۍ ئړك يمضبوط داسيپه نو 

ې ئعملونه به  چيېره لري و ېدشته، نه به له ېدا څغو

ې وشي، پره ب او ظلم ىرېتشي او  پاتهې ې نتيجاو بهدر 

كله هيڅې رب به ئ مهربان چيې كلك باور وي به ئ ېده پ

ې ي او د صالح عملونو بدله او اجر به ئړپه ده ظلم ونك

 ړي. نه ك ضائع

په هللا تعالى له له ايمان او  په قرآنوس او : ا14-11

هللا تعالى ته ېشل شوي يو: ډلو وو دوپه  موږوروسته باور 

. ډلهښه هللا تعالى باغي او سرك ډله او لهمطيع او تسليم 

به  ءارتقااو كمال ته رسي او معنوي رشد څوك به هغه 

د انقياد او  وړانديپه  تعالى د هللا چيږي ېكپه برخه ې ئ

هغه  ؛ږو الرو سر شيپه ك چيڅوك ړي، او اطاعت الر غوره ك

پل فطري مقامه له خړ، هغه او د دوزخ د اور و دئظالم 

 كيپه جهنم ېر منحط او څپه اشاك و خاخس د ېوتى، پررا

 . دئېدو مستحق سوزد 

د له دې امله ونه آيتځينو درنو مفسرينو دا : 13-13

 چي ېڼلگد وينا ادامه نه ده  ډلي يمؤمن هغيريانو د ېپ

ړوبه دوى به خألسقيناهم: )و كولى دا الفاظ نه ش وايي:

لو دا د ئدالمقنع  څوپه ڼو، خو گقول و ډلي دغيړو( د ك

 ده: ادامه د قول دوى 

 پيلپه لفظ  (نأو )څېر د  پهد نورو  آيت ادالف: 
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 .ىشو

د نقل  قرآنله  خبري وليټدا  ډلي ېدېريانو پد ب: 

د ، دي ېكړ كيپه مقام د تشريح  قرآناو د ه گپه توقول 

دوى  چي دئې مراد دا نه دي، دلته ئ خبري خپليدوى 

په م اسالكه د  چيښوونه دا ده يوه الر ويلي: د قرآن

ړوبه ې خېمانه اوبو به ئپرپه ړ شي غ الېمستقيمه الر ن

د  چيلكه  ي، هماغسدئېمانه رزق پرې يا مراد ئ چي ړو،ك

ُيْرِسِل السََّمآَء َعَليْكُْم مِّْدَرارًا * راغلي:  كيپه سوره نوح 

او  ږي.ېولرا بانديورښت در تر څو له آسمانه پرله پسې

ژوندي پاره اوبه د ېريانو لپد  چي دئې مراد دا يا ئ

 دو اساسي وسيله او بنيادي رزق او روزي ده. ېك هپات

د مخكني كالم ادامه  آيتونه پوري12 رت 13كه له ج: 

ې د ه ئډل هېريانو دغپد  چيڼو نو كوم معلومات گونه 

څو اساسي مطالب ږي او ېك پاتهناقص  ويورك اړهپه قرآن 

ولو سره د په عالوه كد دغو خبرو  يوازيكوي،  ىنه احتو

 وړانديتصور ړ پع او بشيو جام اړهپه قرآن د مضامينو 

 ږي. ېكنيول  كيپه ي ټكټول اساسي ږي او ېك

 چي آيتونهټول  پوريړي آيت تر نولسم لومله د: 

او ېدلي پاى ته رس (قل)په بل و ا پيل (قل)په يوه 

مربوطه  كيپلو په خې او ړلې ورته او يوه تلحن ئ

ښايست او منل د كالم انقطاع  كي ېدپه مجموعه ده، 

ځ تنسيق او او د آيتونو تر مننظم ته تاوان رسوي 

 ړي. ځه ويووالى له من

 :ويجلبتوجه لب امطاساسي څو  كيو آيتون ېدپه  

دا الهي وعده قرآن پل قوم ته ويلي: ريانو خېپالف: 

اسالم د  وړانديپه د هللا تعالى و انس اجن كه : چيوركوي 

ثبات او ې ئ كي ېدپه ړه، او وره كالره غو انقياد ا

ېمانه نعمتونه پرپراخ او هللا تعالى به ړ، وكاستقامت 

ټولو د  چيې به ئمانه اوبو ېپرپه ړي، په برخه كور

يو له  ادو اړي، ړوبه كچينه ده، خحياتي نعمتونو سر

 كير آيتونو ېمڼ شگپه  د قرآن چي دئهغو اساسي مطالبو 

 :فرمايي چي، لكه راغلى
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 23 :االعراف

وى نو  ېكړې ړى وى او تقوى ئاو كه كليوالو ايمان راو

ې ازود بركتونو در يزمكخامخا به مو د آسمانونو او د 

 موږړ نو ، خو دوى )دا حقيقت( تكذيب كې وىپرانيستې پر

 په سبب ونيول. و نړپلو كد خ هم

 ڼئگړه بدله مه پد دوى د استقامت بشنعمات خو دا ب: 

رئ، د دغو ېمې وشئسيله ښت وېمو آزاابتالء د  كيبل

 چيشي  ىدليڅو وسره دوى آزمويو تر  يړپه وركنعمتونو 

اهليت شته كه  گت كيد مزيد ارتقاء او مخ كيپه دوى 

 ؟!نه

هللا ړو وروسته له الس ته راو نعمتونود  چيچا و اج: 

وغوالوو  داسيړ او مقطعي او موقتي برياوو ېر كه ىتعال

په لوري ړي او د هللا تعالى ډډه وكد هللا تعالى له ذكره  چي

ېدونكي په زياتشي، نو  هپاتېرته تلو ب كيله مزيد مخ

 الهي عذاب به اخته شي. 

او ثبات سره د نعمتونو استقامت الر ېغه په ن يعني

استمرار د  كي ېدپه ږي، او ېكپرانيستل  ې درتهدرواز

خو د هللا ږي، ېدا نعمتونه زيات كيجه په نتياو دوام 

عدم  كيالر  ېدپه او اعراض او غفلت ده تعالى له يا

ثبات او عدم استقامت د نعماتو د زوال باعث او د الهي 

ځاى كي په بل قرآن  چيلكه . يږېكېدو سبب عذاب د نازل

 : فرماييهم 

     

    

           
 124طه: 

ې او سگد تنړ، نو وكاعراض زما له ذكر  چيچا و ا

ځ به په ورقيامت  او د په برخه ويې ژوند به ئ باضطرا

 . څووپاړوند راې ئ

ټول هللا لره مساجد  چي دئپيغام دا بل قرآن د و ا: 18

ړى شي، ته مختص كهللا تعالى بايد وختونه ټول  ېدسجد  ،دي

وي،  تهېبه بايد مختص هللا تعالى هره ش ېدد عبادت او سج

ېبه له هللا د عبادت كومه ش چينه لري حق وك دا هيڅيعني 

پاره ټاكي، بايد د ماسوى هللا لپاره وپرته د بل لتعالى 

به معبد او ه مپه ناي، د بل نه ش ړځاى جود عبادت 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 الجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

به د عبادت سر نه  كيپه درشل ړوئ، د بل مسجد نه جو

به  كيښو پپه ږدوئ، د بل نه اوالسونه  ءټوئ او د دعايټ

ه گپه مستقله تونه ې نه نيسئ، او لمن به ئږئ ېنه لو

 چيپام ه، گپه تواو د ده د شريك  كي گڅنپه او نه د هللا 

ړه د هللا تعالى شريك او په ا ءڅوك د عبادت او دعابل 

له هغه هم  كي گڅنپه  سيال ونه نيسئ، او د هللا تعالى

و ا هزمكپه  (مع هللا احدا اوفال تدع)ړئ، مرسته وغوا

ته مه  مرستي كي گڅنپه  وك د هللا تعالىهيڅ كيآسمان 

او نه كومه  انسانكوم ، نه ىدژونړ، نه نه مربلئ، د

 موږز ديء اولياهللا او د ده  چيوويل  چاكه فرشته، 

 كيپه حقيقت ړي، ده حل ك ديمشكل  موږړي او زمرسته وك

 هللا چيځولي، حال دا رگسياالن  دا اولياء د هللا تعالى

ې تر قرآن چيسيال نه لري، او دا هغه خبره ده  تعالى

ېدونكى انو اورگد دعا! ه: خدايېووايبايد ړي يو، منع ك

، ته يوازيې ته، د مشكالتو حل كوونكى ته ي يوازي ېته ي

ېدونكى شته او نه د انو اورگپرته نه د دعاله تا 

نه و مرجع اجأ ملپرته بله مشكالتو حل كوونكى، له تا 

ړو، له تا پناه نه وپرته بل درشل ته مومو، له تا 

پلو او د خ كوونكى پلو مشكالتو حلوك د خهيڅپرته 

په  موږستا اولياء زحاجتونو تر سره كوونكى نه نيسو، 

او تر نورو زيات ستا عنايت ړ او محتاج دي څېر تا ته ا

ه لڼي، تا گړ او محتاج ځان ااو رعايت ته طمع كوي او 

ېر ستا ډتر نورو  چيپل اولياء نيولي دوى خدې كبله 

او احتياج  ءعبادت كوي او تر نورو زيات تا ته د دعا

ان دي، نه ستا او گدوى ستا محبوب بندږدوي، السونه او

اسطه او وسيله، او نه ستا د ځ وانو تر منگستا د بند

څوك تر تا پرته ې د دوى له اجاز چيساتونكي  داسيدرشل 

ې ېر نه يڅپه د سر واكمنانو  يزمكي، ته د ه شن ىدېرس

په الونه ؤاوري، او س الريو له واسطونه د فرياد چي

پل نه وي نو د خ كيځ په منواسطه ، كه ښتونو قبلويپارس

 يښتنپار، او كه د مقربينو سىدېاوري نه ش غيچيرعيت 

ې قبلوي، ضو ته اعتناء نه كوي او نه ئئعرانه وي نو 

 ېدږدرن گتر ر يړنو ته ويلي: د غااگپلو بندتا خو خ

ځ نه ى وئ درسره يم، ستاسو او زما ترمنځاهر  چييم، 

فريادونه مو  ل شته نه مانع، نه حجاب او نه حاجب،ائح

 دئاني مو قبلوم. څومره كودن او بې عقله گاورم او دعا
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بل درشل ته الس اوږدوي، او د له هللا تعالى پرته  چيهغه 

مخامخ او  غوښتني خپليض او ئراخپل ع چيپه ځاى  ېدد 

لې پرته، له كوم ځنډ او تأخير پرته يله واسطې او وس

، يكړ وړانديجيب الدعوات خداى ته سميع او عليم، م

ړو واسطو او وسيلو ته ړ كځانه جوپله وهومي او له خم

له دغو  چيهغه انسان  دئپوه ناڅومره !! پاريې سئ

و پند نه اخلي، ند او تأويل نه منونكو آيتونگڅرصريح، 

 چيړه ړه وكېكپرېدو سره ځل اورپه يو ريانو ېپ چيهغه 

ړو او بل چا عبادت ونكپرته د بل  تعالى هللانور به له 

 ړو. ږد نه كته به الس او

 ييأرڅو  كيپه تفسيرونو ړه په ا معنىد  مساجدد 

 مومو:

 معنىپه د محل او مكان  ېدينو د جوماتونو او د سجځ 

ره مساجد او جوماتونه هللا ل چيې دي ئاخيستى، او ويلي 

 دي.

 او اخيستى  معنىپه ړو ونو غگاوه د  ېدينو د سجځ

پرته بل ته ړي، له ده درك دا هللا تعالى چيې دي ويلي ئ

 .ېنه ش په سجدهبايد 

  لته مساجد د مسجد جمع او د چيغوره توجيه دا ده

 معنىپه وخت او زمان د  ېدسجڅېر د په مسجد د مغرب 

وختونه بايد هللا تعالى ته مختص ټول  ېدسجني د يع، ئد

 تعالى هللاېبه هم له شيوه  ېداو د عبادت او سج ړى شيك

نه لري حق وك دا هيڅته مختص نه شي، يعني چا بل پرته 

پاره پرته د بل لېبه له هللا تعالى د عبادت كومه ش چي

 .ټاكيو

 :ړ ديپام ود مهم ټكي  څو كي آيت ېدپه  -12

دا  چي ښييسره ه صراحت او لهجه پلحن  آيت ېدد الف: 

 ده. ادامه د وينا  ډلي يمؤمن هغيريانو د ېپهم د 

 ېدد هم ىليدل كيپه حالت ې د عبادت ئ ّـرسول هللا ب: 

 ړى. ې د عبد هللا نوم ورته غوره كپاره ئل

ون د هللا گد خلكو غبر چي ې ويليقوم ته ئ پلخج: 

ېر ډ انديوړپه تعالى د دغه بنده د الهي دعوت 

ډ او پنې راپر چيوو  ېدږنړ وو، افسوسناك او د حيرت و

دا هماغه و ې ونيسي!! ائ النديشي او تر هجوم  گرابر

 كيو آيتون 68 -63په ې معارج د سورد  چي دئمطلب 
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 .راغلى

ڼي او گد مخكني قول ادامه نه  آيت اد چييه أر هغه 

 :ه لرياشكال څوري ېمې شد هللا تعالى مستقل كالم ئ

ړى كياد صيغه په مخاطب ې د ئ ّـرسول هللا الف: بايد 

 . په صيغه غائبد وى نه 

 ېدېريانو د پد  چيږي ېمله لفظه معلو (نفر)د ب: 

دوى اصطالح ر تر لسو لږ وو، د هجوم او ازدحام ېمش ډلي

په شرح و راجع كولى او دا آيت د دوى د حالت نه ش ته

 و نيولى. نه ش كي

    

    

     

     

     

     

    

   

    

    

   

    

    

   

     

هيڅوك كوم،  ءدعا رب ته مي پلخ ووايه! يوازي -21

زه تاسو ته يقينًا چي ووايه!  -21ورسره نه شريكوم. 

ښتن يم او نه د كوم هدايت او څنه د كوم تاوان 

ما ته خو له چي( باور يم  دېه پ) ووايه! -22رشد. 

 پرته هيڅاو له ده  ولىكپناه نه شي راهللا هيڅوك 

د هللا له  چيگر دا م -26. ى نه شم موندلىاځپناه 

)مالك يم(، پيغامونو او د ده د  ابالغلوري د يوه 

ړي، ړاوى وكه سرغپيغمبرچي له هللا او د ده له څوك او 

 په كيتل تر تله به  چينو ده ته د دوزخ اور دئ 

ې وعده ئ چيوويني څه هغه  چيڅو ر ت -24. اوسي
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چا مرستندوى ضعيف چي د پوه به شي ږي، نو ېورسره ك

 ږ دئ.ې لئ رېشماو 

خلكو ته ووايي:  چيږي ېكښوونه ته الر ّـرسول هللا : 21

وك ورسره نه هيڅكوم،  ءدعا ميرب ته  پلخ يوازي

الس نه  ءد دعاته  هيچاپرته له هللا تعالى شريكوم. 

څوك ورسره نه بل  كياو عبادت  ءپه دعاږدوم، او

و له مبلغينېريانو پد  چي دئ مطلبشريكوم. او دا همغه 

د  يعنيړى. ې بيان كپل قوم ته ئړى او خزده ك آنقر

ۍ گله عبادت او بندهر معبود پيغام د بل ړنى لوم قرآن

او د بل ږدولو اوله چا ته د الس ، بل دئپيغام ۍ د آزاد

پيغام، له هللا ۍ ې نيازله نيولو د استغناء او ب يد لمن

ړلو د پناه وملجأ او مرجع ته له  بليپرته تعالى 

انتباه همدا  قرآنله  ډلي هغيېريانو پد  ،مپيغاض اعرا

 ې او زه هم همدا كار كوم. اخيست

آيت  21دآيت  26 :دئ داسيو تركيب آيتون ېدد : 21-26

نه  ّـرسول هللا  چيده شرح  مطلب ېدد  آيت 22ده، او تتمه 

په  ىد كيبل دئښتن نه څاو تاوان  ټيگتاسو ته د  يوازي

ښوونو مخالفت الر پل رب لهكه د خ چي دئ داسيپله خ

پناه  وړانديپه ي كولى د هللا تعالى نه ش وكهيڅړي، وك

ځى ونشي پناه  هيڅپرته به  ړي، او له هللا تعالىورك

هغه  لري كيپل واك په خې ئ ّـرسول هللا  چيڅه موندلى، 

ې ورسوي او هغه بايد خلكو ته ئ چيپيغامونه دي الهي 

 ړي. ې كبايد ترسره ئ چيرسالتونه دي 

 :كويلب افاده امطاساسي  څو آيتونها او د

ژبه پله په خمطلب دا  چي ىشومكلف  ّـهللا  رسولالف: 

په زيات تأكيد ړ وضاحت او پپوره صراحت او بشپه او 

او  ټيگپاره د زه د خلكو ل چيړي سره خلكو ته بيان ك

ړه د هللا ېكپراو تاوان  ټيگواكدار نه يم، د  ناوات

 له لوري.ږي نه زما ېكتعالى له لوري 

له لوري  تعالى هللاتوفيق د  الرښوونيو اهدايت د ب: 

 چي ئدا د يوازيڅه كولى شم هغه  اړه ېدپه  چيوي، زه 

 څه. تاسو ته درورسوم، نه بل پيغامونه الهي 

ه پ كيبلاو تاوان واكدار نه يم،  يټگد  يوازيج: نه 

. ځى نه موممپناه پرته بل  تعالى هللاله  چيباور يم  ېد

د ماسوى هللا  او لهشرك د  باور داسي چيږئ ېهوپتاسو او 
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ړ پل هغه لوله خ ّـرسول هللا باسي، كه  يړجراستعانت 

سره تقرب هغه  له كيپه نزد  تعالى هللاد و اعظمت معنوي 

ځانه نفي كوي، او تاوان واك او اختيار له  ټيگد سره 

ڼي او گې اختيار ې وس او بكاماًل بن اځ اړه ېدپه او 

نور ځى نه مومي، نو پناه پرته بل له هللا تعالى  چي وايي

ړي وك ءې ادعاپله يا مريدان ئپه خدوى  چيڅه كاره دي 

مشكالت ملجأ او منجأ دي، دي،  اند اختيار خاوند چي

آيا د هغو خلكو !! پوره كولى شي؟!حلولى او حاجتونه 

دروغجنو خبرو  داسيپه  چيپه كار ړا نه ده ژپه عقل 

او د دوى د دروغجنو مارانو گټد دغو  باور كوي او

  ؟ژندو عاجز ديېپله انو گادعا

ړاوى سرغرسول او د ده له  تعالى هللا له چيڅوك د: 

و ښ انسان عمل وي اې د يوه عاصي او سركړي، عمل ئوك

صلىاهلل عليه  پيامبر چينه وي اعتقاد ې هغه ئ اعتقاد

د  يكهغه په ورته بلنه وركوي، د دوزخ مستحق او وسلم 

 . دئړ دو وېك هپاتتل 

ار كوي گنټي الريگت غلطي خپليپه ډله به تر هغه دا  -24

 رېماو ش ځواك ،پل عدد او عدة، زورپه خاو تر هغه به 

پلو په خځ ور قيامتد او عذاب موعود  چيمغرور وي 

ې ئو اتكال ااتكاء  چيپوه شي وري، هلته به گو وگستر

ټه وو، بنسې څومره بر ېمځواك او شزور، پل پر خ

ې څومره بې ر ئميڅومره ضعيف او شې مرستندويان ئ

  ښته؟!!ارز
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چي دي  ږدېڅه رانهغه چي آيا ږم ېپوهه نووايه:  -21

تر  د هغې به ميرب ږي او كه ېې دركول كوعده ئ

عالم الغيب  -23. ټاكيكوم وخت او موده و ېدوسررا

 -23 وك نه خبروي.پلو غيبي اسرارو هيڅپه خ چيرب 

پيغام د پل د )خې( چي )فرشتړونكي وام غپيهغه ر گم

او  تر مخيې دى ئو نغوره كوي،  (ېپاره ئانتقال ل

پل چي د خگوري څو وتر  -28. ټاكي مراقبشا څارن او 

د دوى  چي حال كي په داسيرسولي، ې ونه ئپيغامرب 

په و اې دقيق څه ئاو هر  ېې احاطه كړه ئڅپه هر 

 .رليشمار شمې

 

 :يوته كوگپه  كيټاساسي  څو آيتونه اد: 28 -21

: خلكو ته ووايي چيې ښوونه شوته الر ّـرسول هللا الف: 

عذاب الهي  چيږم ېپوهي اسرارو خبر نه يم، نه غيبله 

له  كه ژر به راشي اوبه كله وي،  قيامتبه كله رارسي، 

 ډه وروسته. ځنڅه 

پلو غيبي په خوك هيڅ، دئعالم الغيب زما رب ب: 

 .و نه خبروياسرار

ته د السالم  معليه انوپيغمبر الريله  وحيكه د ج: 

د اطالع  داږي ېكوركول  معلوماتڅه ړه په ا ي اموروغيب

شوي، پوه ې پر يپله نه دپه خ، دئذاتي كار نه دوى 

ې پرپه واسطه او د هغو فرشتو ذريعه په د وحي  كيبل

 . ېل شورپاي د انتقال دنده ورسوحد  چيشوي  پوه

رسي ه ت ّـرسول هللا په الس ې فرشت هغيد  (يوح) ادد: 

 داسيتر مخ او شا  ېهغاو د  ې غوره كويئ تعالى هللا چي

 امانتپوره په ي وكولى ش چيږي ېتونكي لاڅارونكي او س

 كيپه نه ړي، ېدل تضمين كوحي رس ېدسره د  نتاو صيا

 څه كمى زياتى. ممكن وي او نه  السوهنه

په  (يوحالهي ) چيپاره دي ل ېدد انتظامات دا : هـ

 هللا چي ېدسره له  ږي،ېته ورسپيغمبر د ده ه گه تومصئون

 هپاتټ پې څه تر هيڅنه ، لرياحاطه څه هر په  تعالى

ې له ې او سيطرسلطت، قدرڅه د هغه د  هيڅنه او ي كېږ

 ې وتلى شي. دائر

احصائيه څه دقيقه د هر ، دئ عالم الغيب هللا تعالىو: 
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 چيړى ې ثبت كئحرف حرف پيغام د هغه ځان سره لري، له 

 هيڅ كيپه هغه ږي، ېته لرسول پل ې خپه الس ئد فرشتو 

 نه ده.  هتغيير او تبديلي ممكن

پلو خوهه پكوم علم او  چيړه په اد غيبي اسرارو ز: 

پوهه او  علم، هماغه وركويته السالم  معليه انوپيغمبر

دغه  تعالى هللاې، درج شو كيپه نازل شوو كتابونو  چيده 

او د دوى السالم  معليه انوپلو پيغمبرمقدار غيبي علم خ

ړ د درك او فهم وانو ته گپلو نورو بندخله الري 

 ځولى.رگ

ات موضوع اساسي هدوړه په اد توحيد  كي ركوع ېدپه 

 نيول شوي:  النديتر بحث 

په چارو ې او د ادارعالم د  ېدد  هللا تعالى: الف

ان گډېر مقرب بندشريك نلري، د ده  هيڅې ئ كيسمبالولو 

په فوق ته  هيچايا تاوان واك نه لري او  ټيگد هم 

 ي رسولى. نه ش ټه او تاوانگه گالعاده تو

ه علم غيب ن ېته ئ هيچا، دئعالم الغيب  تعالىهللا ب: 

 .ړىورك دئ

 مفصلږ پاره لد توضيح ل اتوموضوعړو اساسي دوا ېدد 

 .ڼوگمفيد بحث 

 شريك لري؟ كيبالولو مآيا هللا تعالى د امورو په س

لتون او غفلت په سبب د مسلمانانو ېنكريم د بله قرآ

د اسالم  چيد خواره شوي ئعقا داسير ېمش ڼگ كيپه منځ 

قرآن ئې د توحيد منافي او او  يله اساساتو سره ټكر كو

لپاره ئې مفصل  يري او د هغه د نفېمد شرك عامل ش

 بحثونه كړي. 

شرك  كيانحرافاتو يو هم په ربوبيت  يله دغو عقيدو

تو په اداره او د كائناڅوك د  چي معنى ېدپه  ،دئ

سره بل څوك شريك  تعالى هللاله  ېئ كيبالولو امورو په سم

تو اداره كائناد  تعالى هللا چيڼي او دا عقيده ولري گو

 يه نه كوي بلكگتو يوازيپه  ېاو د امورو تدبير ئ

په خپله  ځيني، يشلېكارونه ئې له نورو ذواتو سره و

او هغوى ته ئې دا  يپارلنور ئې هغوى ته س ځينيكوي او 

تصرف وكړي. دا  كيه پمطابق  خوښي خپليد  چي ىواك وركړ

د دنيا او عالم  عالىت هللا: چيمان كوي گډله خلك يا دا 

ضوابطو له وضع كولو د  كيپه هغه له پيدايښت او 



 

 

 

 

 

                                                                                                                      الجن     

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

ښي، امور او كارونه ېخپل حال پره وروسته دا مخلوقات پ

ږي، ېكمقدراتو او ضوابطو مطابق ترسره خپله د الهي ه پ

خپل سر د الهي سننو مطابق روان ه پ داسيټول كارونه هم

ډول  ېداو نه  كوي كيپه  مداخله هيڅدي، هللا تعالى نه 

مان كوي گږي!! او يا دا ېكمداخلې ته څه ضرورت ليدل 

 خپليهم لكه د دنيوي واكمنانو په شان د  تعالى هللا: چي

خاطر هره برخه ه بالولو پمد چارو د ادارې او س ۍپاچاي

ئې همدا كس  كيبرخه  ېديوه چاته سپارلې ده او په هم

!! اوس دئ منلى (متصرف)او  (قيم)چارو خپل نائب او د 

ږي نو ېكامخ له كوم مشكل سره مخ كيبرخه  ېده كه څوك پ

او متصرف ته مراجعه وكړي،  يقيم، وص برخي ېدبايد د هم

، يخپل مشكل حل كړ الري ېدله  له هغه مرسته وغواړي او

بايد  كيد هللا تعالى دربار ته له رجوع مخ چي معنى ېده پ

ه دوى د دغو متصرف او قيم ذواتو ته مراجعه وشي، ل

، د الري ېدخپلو مشكالتو د حل غوښتنه وشي او يا له هم

مراتبو د تسلسل مراعات سره پوړ په پوړ پورته والړ شي 

دوى  كړي، وړانديدر بارته تعالى ال د هللا ؤاو خپل س

دا واكمن مأمورين، هغه  ۍي: كه د هللا تعالى د پاچاييوا

د  كيه په ادارچارو د ته ئې د امورو په تدبير او  چي

كه دا متصرفين ستا د  ؛ېگڼنائب او وكيل شأنه  جلهللا 

شي او  ىدېمشكالتو د حل وس او توان لري، ستا فرياد اور

د  چي دئنو بيا څه ضرورت ى شي، لاجابت كو يانگستا دعا

د هللا دربار  مراتبو د تسلسل له مراعات پرته او مستقيماً 

ژنه، ېپو ديحيثيت پل كوې؟!! خ يباك ېب ېته د مراجع

اهليت  ېنه ئ چيه مه كوه ايه هڅځ ېاى ته د تلو بهغه ځ

د هللا تعالى دربار  چياو نه توان، دا خبره ومنه  لري

نه پرانيستل  وړانديپه د هر چا  چيلري  ېدرواز داسي

دو ېك ېدچا ته د نږهر چي يلر يساتونك داسياو  يږېك

 دو لپاره وسيلې،ېدربار ته د رس ېد!! ياجازه نه وركو

او  ته اړتيا شته، دا واسطې ينكوكو ښتپارواسطې او س

ژنه، د هغوى الس او لمن ونيسه، ترڅو ېكوونكي وپښت راپس

در ته  ئې او دروازه ېكړد هللا دربار ته الر پيدا 

مان گمشركينو د  اړهپه شأنه  جلپرانيستل شي، دا د هللا 

 ي:ه وايڅ اړه ېدپه  قرآن چيورو گوو، راشئ و
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 6يونس: 

رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه  ستاسوچي شكه ېب

ه شپږو ورځو كي پيدا كړل، بيا ئې په عرش استوا پئې 

چي ، هيڅ داسي شفاعت كوونكى نشته چارى سمبالويوكړه، 

د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وكړى شي، دا ستاسي 

 رب دئ، نو د ده عبادت وكړئ، آياعبرت نه اخلئ؟

 بيانوي:  مهم مطالب النديدا مبارك آيت 

 تكويني ځو )ع تعالى زمكه او آسمانونه په شپږو ور

 مراح و( كي پيدا كړل. 

  آسمانونه او زمكه ئې له پيدايښت وروسته مهمل او

چاري خپ ي مخي ته ندي پرېښي، ب كي هغه اداره كوي او 

 الوي، بې سمئ

 دي هيڅوك د ع له اذن او اجازې پرته د هغه په وړان

حيت نه لري، هغه د دنيا توان او لال د شفاعت او سفارش

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 عبادت  هغه رب او پالونكى چي بايد يوازي د

، لفات ئې دا دي: ېاو يوازي له هغه مرسته وغواړ ېوكړ

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 

سطې، سفارش او شفاعت كوونكي ته ضرورت او وسي ې، وا

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. 
ې د االنعام د سورپاره ړه د مزيد معلومات لې ادپه 

آيت شرحي ته مراجعه  14ې العراف د سوراو د ا آيت 18
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 .ړئوك

 ي:يفرما اړه ېدپه  كي بل آيتپه قرآنكريم  

    

   

   

    

   

    

     

        :61يونس 

تاسو ته رزق او څوك )ورته( ووايه! له آسمان او زمكي 

روزي دركوي؟ او د دغو غوږونو او سترگو مالك څوك دئ؟ 

او څوك دئ چي ژوندى له مړي او مړى له ژوندي راپيدا 

 ،څوك كوي؟ حتمًا به ووايي: هللا كوي؟ او د كارونو تدبير

 ؟ځان ساتنه نه كوئنو ووايه: آيا )له كفر او شرك( 

ته  مخي موږدا اساسي مطالب ز كيمبارك آيت  ېدپه 

 ښودل شوي: ېا

  انتظام  يرزق او روزد  چي دئتعالى هللا  يوازيدا خو

ږې، كه د ېركه له آسمان باران راو ،دئ كيواك په  ېئ

وې او دانې ېم يزمكږي او له ېگله زمكپر يگلمر وړان

د  كيږ ېخپله غه لپاره پ يه ستاسزمكږي او كه ېكراټو

 يد روز يترتيب سره ستاس ېدپه  څښلو اوبه ساتي او

 چيكوم څوك شته  داسي ئل برابروي، ووائئاسباب او وسا

 له هللا تعالى سره شريك وي؟ كيكارونو  ېدپه 

 مالك څوك  و اصلي او حقيقيگد غوږونو او ستر يستاس

 تاسيس ېدپه ارا ؟ دا نعمتونه چا دركړي او دا د چادئ

ته الر ښيي؟ كه خداى اراده  تاسيدي او  كيپه خدمت 

 داسياو غوږونه درنه واخلي، آيا  يگستردا  چيوكړي 

 دركړى شي؟ ې ئرته ېب چيڅوك شته 

 داسي كيټولو موجوداتو  ېده آيا له هللا تعالى پرته پ 

او له ژوندي مړى راوباسي؟ د  ىدژونله مړي  چيڅوك شته 

په حكم سره مړه  او ژوند فيصله څوك كوي؟ د چا گمر

ږي او بيا د انسان او ېو بدلمېوخاوره په دانو او 

 ږي؟ ېجوړې ترژوندۍ نطفه  كيحيوان په بدن 

 ئې حركت،  كيپه هره برخه  چي كينات ئپراخ كا ېده پ

خوا ته  ريه، دئخوځښت او د كمال په لور هاند او تحرك 
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، هرڅيز له نست هست دئ ايستئې نظم او نسق، ښكال او ښ

 چيد كمال په لور درومي او كله  ،ږي، بيا وده موميېك

ږي نو د زوال ېيوه ثابت حد ته ورس ديد كمال او و

شي او ځاى  فناءمحكوم شي،  گپيل شي او په مر ېئمرحله 

دا ټول امور اداره او  چي دئشي. څوك  تشئې بل ته 

 چيووايو او اعتراف وكړو  چيپرته  ېدظيموي؟ آيا له تن

 كيد ټولو امورو تدبير د هللا تعالى په الس  يهست ېدد 

ه چاره لرو؟ قرآنكريم اعتراف پرته بل ېد، آيا له دئ

 ي:څه ښه فرماي

    

    

     

      

    

                                                                      
 41الروم:

ته  تاسي، بيا ئې ئئې پيدا كړ يتاس چي دئهغه ذات هللا 

رته راژوندي ېا مو ب، بيمړه كوي يروزي دركړه، بيا تاس

 ېدله  چيڅوك شته  داسيله شريكانو  يكوي، آيا ستاس

 دئه او هغه لوړ تكارونو كوم يو وكړى شي؟! پاكي ده هللا 

 رځوي.گدوى ئې ورسره شريك  چيله هغه څه 

 يپه رزق او روز ي، ستاسكيپيدايښت په  تاسيس ييعن

وك له خداى سره هيڅ كياو ژوند  گمرپه او ستاسو  كي

 دئلوړ  ېده عيب پاك او ل ېد، هللا تعالى له دئيك نه شر

څوك د ځان شريك ونيسي. قرآنكريم  كي كارونو ېدپه  چي

 پوريخلقت په هللا تعالى  چيه گلكه څرن كيپه يوه بل آيت 

كوي  يله بنياده نف كيه مختصوى او د ماسوى هللا اشتراك پ

مختص  پوريهمداراز د امورو تدبير او انتظام هم په هللا 

كوي،  يهم د بل چا شراكت نف كيكار  ېده ري او پېمش

 ي:يفرما
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 14االعراف:

ئې ه او آسمانونه زمك چي دئرب هغه هللا  يستاس چيشكه ې ب

پيدا كړي، بيا  كيتكويني مراحلو( په شپږو ورځو )شپږو

، يغوړو ورځيپه پرده  ېشپوكړه، د  ىئې په عرش استو

لټوي، لمر، سپوږمۍ او ستوري د تلوار په  (يوه بله)

پيدايښت او امر ده  چيپوه شه هغه حكم ته تابع دي، 

 . دئبابركته  ى، د عالمونو رب او پالونكدئلره مختص 

له هللا  يعنيد ماسوى هللا  كيپه خلقت او امر قرآنكريم 

 ي:يكوي او فرما يپرته د بل هرچا هر راز ونډه نف

    

    

     

    

    

    

    

     

      

                                                    
 34-36الحج: 

شكه ې غوږ شئ: بږى، ورته ېكاې خلكو! يو مثال راوړل 

، يو مچ ئربلدته  مرستي خپليپرته له هللا  تاسي چيوك څ

 ئېوتښتوي نه ې ه تركه دا مچ څ اوى پيدا كولي نه ش هم

وسه شول، د  ېه بى، طالب او مطلوب دواړژغورل ې ترشي 

 دئنه  يايښله ده سره  چيه گنهللا تعالى قدر ئې لكه څ

 . دئعزتمن ځواكمن هللا  چيشكه ې ژندلى، بېپ

او هركس  هله بل هر څ يتاس چيله هللا تعالى پرته  ييعن

ه زمكوي او كه په  كيمرسته وغواړئ، كه دا په آسمان 

ي نه ش وي كه مړ، يو هم ىدته، ژونشرف، انسان وي كه كي

كولى يوه وړه او حقيره حشره پيدا كړي او كه دا حشره 

ه توان هم نه لري، ن يژغورننو د هغه د  تويوتښې ترڅه 

 ېدپه لى شي، ژغور ئېپيدا كولى شي او نه شى  څه

وسه دي،  ېطالب او مطلوب دواړه كمزوري او ب كيمعامله 

نه د كوم څيز د  چيځكه  دئمطلوب كمزورى او بې وسه 

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 

 ئېمتكاء  ېبې وسه او كمزور ېيو داسيه پ چي دئضعيف 

واك ه څ هيڅد  چيوغوښته ې ترتكيه وكړه او مرسته يى 

 او توان نلري.

 يلومړنپه الهي كتاب  ېدد قرآنكريم لومړنى درس، د 

: الحمدهلل رب العالمين: چياركوي گټكي ټين ېده پ كيآيت 

د عالميانو رب او  چيه دي تهغه هللا  ستايني وليټ

  .دئپالونكى 

د هرڅه  چيرب او پالونكى لري  داسينات ئدا كا ييعن

چارو ساتنه او د  برخي هريد  ۍپالنه كوي، د هست

د رب  كياو په ټولو امورو  دي كيپه واك  ئېلول سمبا

يا تعطيل او  يتصرف كوي. د خداى د ربوبيت نفتوگه په 

هللا تعالى د مخلوقاتو له پيدا كولو  چيدا اعتقاد 

په  ئېلول سمباچارو ورو اداره او د وروسته د ام

، همداراز په ىښېناتو حاكمو ضوابطو او سننو ته پرئكا

ناتو د امورو په ئد كا چيدا باور  يشرك يعن كيربوبيت 

او  يخداى شريك لري، دا دواړه )د ربوبيت نف كياداره 

او اساسي  يشرك( د قرآنكريم له بنياد كيپه ربوبيت 

ږو هغه كسان ېض لري. نه پوهمفاهيمو سره ټكر او تناق

ونو گي، د قرآن هغه په سلږېكډول شرك مرتكب  ېدد  چي

په پوره صراحت او قاطعيت  چي يه توجيه كوگآيتونه څن

د ټولو  تعالى هللا يوازي چي يار كوگټين يخبر ېدپه سره 

آيتونو په  ېد؟! دا ډله د دئامورو متصرف او پالونكى

 ي:څه واي اړه

                                                                                     ُة األُُمور                           َوهللَِِّ َعاِقبَ 

  41الحج:

 د ټولو امورو پايله هللا لره ده   

                                                                                 َوِإَلى هللاَِّ ُتْرجَُع األُُموُر *                

 211البقره:

 ږيېكرځول گټول كارونه د هللا په لوري 

                                                                              *              األُُمورُ  َتِصيرُ  هللاَِّ  ِإلى َأال

   16الشورى: 

 رځي گاى لور ته ورټول كارونه د خد چيپام 

                                                                                               هللَِّ  كلَّهُ  األَْمرَ  ِإنَّ  لْ قُ 

  114:آل عمران

 شكه كارونه ټول هللا لره دي ې ب چيووايه 
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رسول هللا عليه السالم ته  ؛قرآنكريم چي كيحال  داسيپ

 هللا، دا په ېلرشي واك او اختيار ن هيڅته د  چي يفرماي

او چا ته  يد چا توبه قبلو چياړه لري  پوري تعالى

، نه په دئكار شأنه  جلد خداى  يوازيعذاب وركوي، دا 

، د رسول هللا صلى هللا پورياړه لري او نه بل چا  پوريتا 

حكم دا وي نو د نورو عادي خلكو  چي اړهعليه وسلم په 

 به حكم څه وي؟ اړهپه 

 :فرماييهللا تعالى خپل رسول صلى هللا عليه وسلم ته 

      

    

        آل

  128عمران:

اړه نلري، يا به ئې توبه  پوريڅه په تا  هيڅچارو د 

 ظالمان دي.  چيلپاره تعذيبوي  ېدقبلوي او يا به ئې د 

 او ترديد لپاره يد شرك د نف كيقرآنكريم په ربوبيت 

ه او زمككه په  چيقاطع دليل او حجت استدالل كوي  ېدپه 

پرته نور خدايان وى نو حتمًا به له يوه خداى  كيآسمان 

مختل او هر څه به تباه  يچار ولياو آسمان ټ يزمكد 

به هر خداى له  كيه صورت په هغ چيوو، دا ځكه  يشو

عالم اداره غوښتله، د آراوو  ېدسره سم د  خوښيخپلى 

به د ارادو تعدد  كياختالف، په اجراءاتو او تصرفاتو 

او دا به په كائناتو  ودېكحتمًا په ټكر او تصادم منتج 

 كيتو كائنا. په هستي او دوېسبب جوړ ۍد لويي تباه كي

د مخلوقاتو د  چيكوي داللت  ېدپه  دا حاكم نظم او نسق

 . دئامورو د تدبير واك او اختيار له يوه ذات سره 

     

     

    

         :22االنبياء 

 ؛له هللا پرته نور خدايان وى كي يزمككه په آسمان او 

دل، نو د دوى له ستايلو د عرش ېكحتمًا تباه دواړه 

 ده. يه پاكتهللا  يپالونك

 ټولو ستر او مبارك آيت )آيت الكرسي( د قرآنكريم تر

هللا تعالى د ټولو موجوداتو د  چيرابطه فرمايي  ېدپه 

، يوه دئه له د ، د هرڅه قوامدئامورو مدبر او قيوم 

او  يزمكد  ږي،ېكتو له ادارې نه غافل كائنالحظه هم د 

له اجازې  وړانديوك ئې په هيڅ، دئآسمان د هرڅه مالك 
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ندو شيانو گشفاعت توان نلري، په پټو او څرد پرته 

، د نورو علم هم د ده وركړه ده، د ده په حكم دئعالم 

شي، د هغه  ىدېاو په څه پوه ىدېخبراو اذن سره له څه 

ده،  ېكړ ىاحتو يزمكد اقتدار كرسۍ پر آسمانونو او 

ارت عالم ساتنه او تنظيم  د دې دي، الندي ترېټول شيان 

 :فرماييږي. ېكد هغه د ستړيا سبب نه 

      

      

      

       

     

     

     

      

   

    

    

                                                                                                                                 
 211البقرة:

هللا هغه ذات دئ چي له ده پرته بل معبود نشته، همغه 

پركالي نيسي او نه خوب، هغه ې ژوندى قيوم ذات، نه ئ

چي په آسمانونو كي دي او چي په زمكي كي څه د ده دي هر

دي، دا به څوك وي چي د ده له اجازې پرته د ده په 

 حال كي او شفاعت وكړى شي، په داسي ښتنهارپوړاندي س

په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى مخي ته دي يا ئې دى  چي

شاته دي او دوى د ده له علم يوازي په دومره څه احاطه 

وغواړي، )د قدرت او واكمنۍ( كرسۍ  ېكولى شي چي دى ئ

ئې پر آسمانونو او زمكي حاوي ده او د دوى دواړو 

ساتنه ئې نه ستومانه كوي او هغه ستر او آسمان(  )زمكي

 دئ. لوړ ذات
او د  يقرآنكريم د ربوبيت د جزئي او كلي تعطيل د نف

مي او ئخداى په دا چيمفهوم د اثبات لپاره  ېد

بې غفلت پرته د عالم امور ېش ېه له يوگدوامداره تو

مطلب د اثبات  ېدلوي او همدا راز د سمبااداره او 

ټول مخلوقات د خپلو اړتياوو د پوره كولو  چيلپاره 

پوره كوي،  يوع كوي او هغه ئې اړتياولپاره هللا ته رج

 :فرمايي
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 22الرحمن:

ال ؤدي ټول ده ته س كيه زمكپه آسمانونو او  چيڅه 

 .دئ كيبه په يوه كار ېهره ش ىد ،كوي

 چيلپاره كافي دي  ېدونو نور آيتونه د گا او په لسد

 كيد چارو په اداره او تدبير  ۍد هست چيووايو: هرڅوك 

قرآنكريم  كيله خداى سره شريك ونيسي، هغه په حقيقت 

رې او ئاو د توحيد له دا ىتكذيب كړى، د شرك مرتكب شو

 .دئوتلى  ډليد موحدينو له 

 علم غيب 

 چياو اساسي موضوع دا ده  يمحورد بحث ې د جن د سور

رسول ږي، نه ېپوهوك نه هيڅپرته په غيب له هللا تعالى 

 ېدپه پيل ې د سور ې او نه جن.ي، نه فرشتږېپوه ّـهللا 

د  چيهم خبر نه شو  له دې حتى ّـرسول هللا  چيشوى 

ې ېدلى او ايمان ئد ده تالوت اور ډليې ېريانو يوپ

  :ويل شوي كيپاى په ې د سورړى، او راو

     

                                                                     
 23الجن: 

پلو غيبي اسرارو نه په خوك هيڅ چيپوه رب غيب په 

 خبروي.

په  قرآنهم مكرر راغلى او د  كيسوره  ېدپه دا مطلب 

 په تكرار او تأكيد سره راغلىهم  كيو ونآيتنورو  وډېر

په وك هيڅپرته له هللا تعالى  كيه او آسمان زمكپه  چي

تفصيلي بحث د آل عمران د  اړه ېده پ. ږيېپوهغيب نه 

هلته رجوع  دئد ميراغلى ا كيپه شرح آيت  132د ې سور

 . ړئكو

د هغو  چيكافي دي  آيتونهدغه قاطع او صريح  قرآند 

 چيړئ وكدقت او احتياط تأني، ېر ډ كيو په منلرواياتو 

هغه مذهب او ، چا ته علم غيب ثابتوييا بل  ّـرسول هللا 

څوك عالم پرته بل  له هللا تعالى چيځوئ وغور لرياو مسلك 

 .ڼيگالغيب او متصرف االمور 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المزمل

 :د سورې معرفي

( ونكىښتنغ كيپه جامه ځان ) المزمل سورې نوم ېدد 

په صيغه ختم ې د مزمل ړى آيت ئونه لري، لومآيت، شل دئ

ته  فواصل قليالً  ود آيتون پورينولسم شوى، له دوهم تر 

څه هم تر نورو ې كه ورته وزن لري، او شلم آيت ئ

ړ شوى او د ډو فقرو جوڅو لنخو له  دئږد ېر اوډو آيتون

ږ او خوندور مد و غ ىښكللى، ېدپاى ته رسپه لفظ رحيم 

ې ۍ برخه ئړلوم چيږي ېمد سورې له متنه معلوجذر لري. 

او هغه وخت  كيپه مكه  (پوريتر نولسم آيت ړي )له لوم

ې، د پراخه شولمنه دعوت د  ّـرسول هللا د  چيې نازله شو

ښمن د خطر احساس دړي، ې زيات كونه ئمصروفيتځني ده ور

 پوريې الس ځورولو ئپه ړى، د ده او د ده د يارانو ك

د خوا  يونو او له بلصروفيتې خوا درنو مله يوړى، ك

تقاضا ونو له ده مخالفتېدونكو زياتځ ورپه ځ ښمن ورد

پل مهربان له خ كيړيا خپليړي، كصبر وال زيات  چيكوله 

په  ېشپاليل، د  قيامپه ، ړيمضبوطي ك يرب سره الزيات

په مسلسل ذكر سره  هللا تعالىد ، او تالوت قرآند  كيړه ز

پله اراده ، خگټينپل عزم ړي، خمضبوط كړه الزيات پل زخ

 ړي.كړ لواو همت ال زيات پل عزم او خپخه، 

كوي،  ىاحتو آيتږد وروستى او چي ې دوهمه برخهد سور

د  چيې نازله شو كيپه هغه وخت او  كيمدينه منوره په 

 .وه شوېپيل مسلحانه جهاد مرحله 

 ټكيو تركيز كوي: اساسي په دغو برخه ړۍ لوم

ځنيو ورد  چيښوونه كوي ته الر ّـرسول هللا : الف

 وپلخ په تناسب بايدېدو د زياتونو مصروفيتداعيانه 

 كيځونو ته تر مخلمون ېشپچارو، تالوت او د معنوي 

ځه او په لمانيوه برخه  ېشپړي، د زيات توجه وك

 ړي. پل خوب راكم كخ او ړيېره كتالوت ت
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تالوت  قرآند  كيخاموش او آرامه فضاء په  ېشپد ب: 

چمتو پاره لران بار د حمل گتا د رسالت د ځ او لمون

پيغامونو د  الهياو عظيم الشأن ړو ، لودرنوپه كوي او 

ېدا ښيراو كيړه په ز ېشپد توفيق دركوي، ېدو پوهښه ال 

دا  كيپه انسان عبادت هللا تعالى  د كي ېهغپه او 

 پلپوه شي او خښه دروند قول  په چياستعداد تقويه كوي 

  .ړيبيان كه گاو واضح توه ښپه الضمير ي ما ف

د ې ږ ئځو، شور او ازدحامونه، مصروفيت نيځورج: 

مشغول ټول حواس ږونه او ، غويگستر، دماغړه، انسان ز

ژورو خبرو د غور او په په مهمو قضاياوو او ساتي، 

 . ې سلبويتراو امكان تفكر مجال 

ځه او لمان په كيپه خلوت پو د ش چيا د يوازينه د: 

پل مصروفيت خ كيوو ځنيو مشغولتياپه ورتالوت سره بايد 

كفيل او د پاره ځان لبايد هغه رب د  كيړي، بلجبران ك

پرته بل اله نشته، له ده  چيڼي گكافي وتوگه په وكيل 

پورته له مشرق را ىدځي، لمر په اراده راځ د ده په ورش

په بل پرته له ده ېباسي، پر كيب په مغرې ئ ىدكوي او 

 ړه. ړه مه تڅه ز

په ځورونو او  اذيت ،آزارو، تبليغاتښمن د د : دهـ

ه گه تونېكپه غوره او اوسه،  ثابت قدمو اصابر  وړاندي

 ړه. ك يڅورسره غو كيړيا خپليېل شه او ې بتر

ستا د مخالفت او ستا د دعوت تا نه مني،  چيهغه و: 

په ستا و قدرت اثروت پل خې، ړلتې مال پاره ئد تكذيب ل

ږ ړه، لته مفوض ك تعالى هللااستعمالوي، د دوى كار خالف 

حتمًا دوى ته ى به خداحسيب  چيړه، مطمئن اوسه مهلت ورك

 مناسبه سزا وركوي. 

په نزد پاره د هللا تعالى شتمنو مكذبينو ل دغود ز: 

 كي يپه ستون، ېعذابونه، د دوزخ لمبعبرتناك  كي

 .خوراك او درناك عذابونه ديښتونكى ن

په د دوى ځ هغه ورپه ونه به عذاب گرن گدا رنح: 

ځي او غرونه وخو كيپه به ه زمكغرونه او  چيږي ېكبرخه 

 ته ورته شي. ۍېرډو گبه د ش

وي لكه د فرعون،  همغسيپايله به ستا د مخالفينو ط: 

پايله د پل عصيان او بغاوت پل برخليك او د خخ دي دوى

ولولي،  كيداستان عبرتناك په عصيان او بغاوت فرعون د 

د هغه  چيږو، ېولپيغمبر وريو  تعالى هللاهغه ته هم 
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په شديد عذاب  تعالى هللاړله، او ې مال وتښمني ته ئد

پر سر سر ې پسپرله ې ئ كيړ، د الهي عذاب متروكمجازات 

پام ږو، ېولى دراستازې. تاسو ته مو هم شاهد ېوتپررا

 څېرپه  يپايلاو  چلنه مو د فرعون د پايلاو  چلن چي

  نه شي.

ه به گڅننو ړه، او بغاوت الر مو غوره ككفر كه د ى: 

 ديخون عذابشديد له  ورځي ياو ستر كيد قيامت د هيبتنا

ي، وډا كماشوم بو ېهيبت ئ او رعب چيځ هغه ور شئ، پاته

دا ې شي!! ټټوې ټټوآسمان ې له هيبته به ئ چيځ هغه ور

 ځي.خامخا به را ،ځ يقيني دهور

ړئ، هللا ته رجوع وك كيېدو مخله رارس ورځي هغيد ك: 

 تعالى هللا چيړئ، هغه الر ېدو الر غوره كته د رس هللا تعالى

 كوي.  ېدږورنمو ته 

څو كاله  برخيۍ ړله لوم چي كي برخي ميپه دوهې د سور

 اساسي مطالب لولو:  النديې وروسته نازله شو

په حكم  الرښوونيي اله ۍمخكنبه د  ّـرسول هللا الف: 

ېيمه برخه ، كله نيمايي او كله دربرخيدوه  ېشپكله د 

 ېروله. تتالوت  پهاو د قرآن  قيام الليلپه 

او سنت عمل كاوو  ېدپه ېرو يارانو به هم ډ هد دب: 

 ېلوله. قيام ليل او تالوت ته بې يوه برخه به ئ ېشپد 

په سلمانان م كيپه وخت د نزول اوس او د دغه آيت ج: 

اجازه تخفيف د  كي قيام الليلپه  چيول  كي وضعيت داسي

د دعوت او  چيپاره وو ل ېدد تخفيف يا  داړى شوه، ورك

پراخ او ونه مصروفيتد مسلمانانو  كيپه كار ې مبارز

ې كافي روزنه اوس ئ چيپاره ل ېدد يا زيات شول، او 

 ،همې ټولنه ئېدلي او رسه والي تخوپپله هم په خې، شو

محيط فعال او نشيط دي،  كيپه د خير الملونه  چي داسي

په او د شر او فساد عوامل ، ده هشفافې ئ ءو فضاانظيف 

 قيام الليلكه د  كيمحيط سالم  داسيپه پل شوي، ځ كي

او معنوي ړولو ځان جواو د تخفيف راشي  كيپه سنت 

، جدي ستونزه ټاكلى شيږ وخت ول كيپاره تر مخارتقاء ل

 ټولنيې پلځاو شرك محيط كثيف په مخكني ړوي، نه راوال

وو فعال د شر او فساد عوامل ې ئ كيه هر لوري پ چي كي

ته و فساد اعصيان ته رابلو او ناه گ انسانڅه او هر 

د افرادو معنوي  چيته ضرورت وو  ېدهلته  ،څاووهې ئ

ته زيات اهتمام وشي او زيات وخت  يړونجوځان او  روزني
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  .ړى شيمختص كورته 

راولي، د تعديل  كيې منصوب ېدپه وس كولى شي د: ا

د  كيپه هغه ړي، او ډ كموده او وخت رالن قيام الليل

دوى ته  چيړي دومره مختصر او محدود كتالوت هم  قرآن

 .ويمقدور ميسور او 

څوك سنت عمل كاوو،  ېدپه به  ومسلمانانېرو ډ: هـ

ې ه ئسفر ووتو او تجارت بپه بيمار شو، يا به  چيبه 

 ېدپه مصروف شو،  كيرونو گپه سند جهاد به يا  كاوو او

نزوله آيت له  ېد ران شو، دگسنت التزام به ورته 

د ممكن او  قرآند او  ړى شوپك كټى سېپد دوى وروسته 

 وشوه.  ءتالوت اكتفا پهميسر مقدار 

بايد  كي گڅنپه  قيام الليلمختصر او آسان  ېد و: د

او اهتمام جدي ته  ېمااقځونو پلو نورو لموند خ

په  تعالى هللاد ، ړئوركزكات مال پل د خ، ړئكپاملرنه و

څه د هر  چيډه اوسئ ډااو ړئ انفاق كۍ شتمن خپلي كي الر

ې به ئ تعالى هللاړئ، ك وړانديۍ ته پاره قربانل هللا تعالى

ې حتمًا به ئه نيسي، گپه توپور او قرض د  ميذ خپليپه 

 يپاره غوره دهمدا ستاسو لبيامومئ،  كيپه خوا د ده 

 ړو وسيله.او د ستر اجر د الس ته راو

پو ړئ، د شښنه وغوارب بخخپل تل بايد له ز: 

 هللااو د ځونه، زكاتونه، لمونتالوتونه،  قرآند قيامونه، 

ۍ بايد تاسو له استغفار او د قربان كيپه الر  تعالى

بايد  كير حالت هپه ړي، ښتو مستغني نه كله غو بخښني

ۍ حق مو نه گد بندپل رب د خ چياحساس درسره وي  سيدا

د ده عبادت  مو يهغسښايي  چيه گڅنړى، لكه ك ءادا دئ

 پاتهېر وروسته ډكمى او قصور درنه شوى، الړى، ك دئنه 

 ته محتاج يئ.  بخښني د هللا تعالى او يئ
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پرته څه پا د شپې -2 !!غښتيهن په جامو كيې آى ا -1

يا  -4ږ. ړه لې راكم كيا ترې يمايي ئن -6 ږ.له ل

ې ب -1لو. په صفا لوستلوله قرآن ړه او ې زيات كپر

ې ب -3 پر تا درنه وينا.ړو ژر به نازل ك چيشكه 

ېدونكى څپا د شپې كولو كي ښو النديپتر  چيشكه 

ته يقينًا چي تا  -3ړه. تك وينا كي پهمضبوط وي او 

پل رب نوم د خو ا -8مشغولتيا وي. ږده د ورځي او

 -2شه.  ېلبدو ېبېلښه ي په په لورد ده يادوه، او 

پرته بل اله نشته، له ده  چيځ رب، ېديځ او لود ختي

 ې وكيل نيسه.ځان ته ئنو 

 كيجامه په )مزمل د  ّـرسول هللا  كيو آيتون ېدپه : 1-4

افاده  حالتهغه لفظ  (مزمل)، د ياد شوىنوم په  ښتى(نغ
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ځان په ادر څپاره و لكېد دهيد وانسان  چيكوي 

ته عليه السالم  پيغمبردلته خطاب څه هم كه ، راخوروي

خطاب په لفظ سره د مزمل  چيپاره ل ېدخو د  دئمتوجه 

هر مخاطب  قرآندا خطاب د  چيه ويلى شو كځشوى نو عام 

 ېدصحابه وو له م عليه السال پيغمبرد ، دئراجع هم ته 

قيام په ې پاره ئل ېدد هم ،همدا مطلب اخيستى آيت

په ې سور ېدرتيا كوله، د گښود ملپل الرد خ كي الليل

: وروگهم  يښڅه ن كي تأييدپه  ييأر ېدد  كي آيتشلم 

، برخيدوه  ېشپد  ّـرسول هللا  يوازينه  چيهلته لولو 

په  قرآناو د  قيام الليلپه  مه برخهيېنيمايي او در

سنت عمل  ېدپه د ده يارانو هم  كيېروله بلتالوت ت

ې درته عفو اوس ئ چيلولو  كي آيت په هماغهكاوو، او 

 ړئتخفيف وك كي ېدپه  چيړه ې دركړه او دا اجازه ئوك

ړني په لومدرته آسانه وي، كه  چيړئ او هومره تالوت وك

 ىاحتوې نه ئمخاطبين ټول خطاب عام نه وى او  كيآيت 

فتاب )ې د صيغ يد جمع كي آيتپه شلم بايد  كولى نو

 (فاقرءوا)و ا (فتاب عليك)صيغه ځاى د مفرد په  (مكعلي

 .وى راغلي (فاقرأ)ځاى په 

 النديړه په ا قيام الليلد  ړني آيتونهڅلور لوم

 ږدي: ته  مخي موږمطالب هم ز

ښه، يپه وې پرته ئ برخيږ څه، له لپا ېشپد الف: 

ټوله  چينه  داسيړه، ېره كتت تالوپه  قرآند ځ او لمون

، د ېكړېره ې تپه خوب ئړولى او ځان غوپر څادر  ديپه ش

ځان نور نو له ېر شوى، ږدو خوبونو دور تږدو اواو

ې بد  اړهپه د جرياناتو  ټولنياو د د غفلت،  يړونجو

مال  ،څهپاې، له خوبه ېدلپاى ته رساعتنائي مرحله 

 ړه. وت

ټاكه، پاره ول ليلقيام الد  ديايي نيم ېشپد ب: 

  .ې كماو كله څه تر ېكړې زيات پركله څه  چيې كولى ش

و اتأمل ړ پشپه ب، وضاحت او فصاحتپوره په ج: قرآن 

ټولو مهمه برخه تر  قيام الليلستا د وه، دقت تالوت ك

 .دئتالوت  قرآنپه تأمل او دقت سره د 

 (قيام الليل)د  چيته ويل شوي  موږ كي آيت ېدپه : 1

 ېشپد  چيې ښتنه شوپارس ېدتاسو ته د  وليده،  څهټه گ

د  ايي:و ؛ړئپاره مختص كځه او تالوت ليوه برخه د لمان

 قول ثقيلپه سره ته  ېدپه  چيدا ده  موخه يښتنپارس ېد
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 استعداددراك ې، كوم ږېكه گېدو جوپوهد  )درنه وينا(

 پهژور كالم ې وينا او د ثقيل قول، درن چياو حساس ذهن 

ېدا پوهښه او دقيق و ابعادو د فيظراخو او پرچلو، ېپ

په  كيڅ په تر قيام الليل ېدهمد ، هغه دئپاره ضروري ل

 دئقرآن مجيد مراد  (قول ثقيل)له  .وده كوي كيانسان 

ې ئ ېدژور، وعړ او لوې ئ و مفهومامحتوى و آيتوند  چي

ډېر پاري هغه كوم مسئوليتونه س چي، انسان ته يرانگ

ړ همت او عزم ران او د لوگې پرعمل  ستر ستر او درانه،

خطاب  چي دئدا يا مراد القاء له  قرآنښتونكى، د غو

قيام په  چياو هغه ته ويل شوي  دئه ت ّـرسول هللا متوجه 

د نورو درنو  قرآنه د بتالوت سره  قرآناو د  الليل

ې ې، دا درنچمتو شدرنو برخو ترالسه كولو ته الزيات 

ې مراد دا ئو يا اړو، ك يلپر تا نازژر ډېر به  برخي

ته د سره به تالوت په  قرآند  كيړه په ز ېشپد  چي ئد

ال  پراخو معانيو او مفاهيموژورو او په و آيتوند قرآن 

پر مخ ې به ستا د اسرارو درواز ې، د قرآنپوه شښه 

 پرانيستى شي. 

د همدغو ترجمو له او  ېمجپاره دوه ترل (ةناشئ) د -3

 :دوه تفسيرونه موموپاره ل آيت ېدد  مخي

ې ئ آيتې او اخيست معنىپه مصدري  (ناشئة)ځينو الف: 

سخته ده )د نفس( ېدا څپا ېشپ ا دد: ړىترجمه ك داسي

 ښه محكمه ده د وينا كولوپه سبب، او كولو  النديښو پتر

په  ،ئران كار دگېدا څپاله خوبه را ېشپيعني د پاره. ل

تيارولو  دې ودل او د مشقت منلو ته ئښېاښه پنفس 

 . ئپاره مناسب وخت دد ويلو ل قرآنمترادف ده، او د 

)اسم ، معنىاصلي  خپلي په (ناشئة)خو نورو ب: 

ترجمه او تفسير  آيت، او د دوى له نظره د ېولنيفاعل( 

 ېشپد  كيكولو  النديښو پتر  چيې شكه ب: ئد داسي

 ېشپد يعني ړه. تك كيوينا  پهېدونكى مضبوط وي او څپا

ړخونو ټولو اپه ېدو او ى د خبرو مغز ته د رسېدونكڅپا

پل ما في الضمير ه وي او د خگپاره جوېدو لهپوښه ې د ئ

 . ړه ويښه تك كيبيانولو په 

 :ئاو غوره د دقيقه دليلپه دوه تعبير  دوهمدا 

  ا سمه نه . دشوېمراعات  كيپه  معنىاصلي  (ناشئة)د

فظ پرته د لاو له كوم دليل او مجبوريت  هسي چيده 

ې ئ معنىږدو او محتمل غير اصلي ېپر معنىاصلي 
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 .ړواختيارك

  ښانه و رواواضح آيت  ېدد  معنىمصدري لفظ  ېدد

د  ېكړغوره  معنىدا  چي، چا كولىافاده ي نه ش مفهوم

سره مخامخ اشكال له  كيپه بيانولو مطلب د واضح آيت 

ړ تعبير د فهم و چيېدلي توانسره تكلف په و ا يشو

مه توجيه هم واضح ده او هم دا هخو دوشي، ړى ك وړاندي

 ږى كوي. سره همغمطالبو آيت له مخكنيو 
له اختالف رأى په ارتباط هم د مخكني  (أً ـاشد َوطْ ) د

 :ونه موموتفسير څو كبله

 ران گپه نفس د انسان ، ئن كار دارگ قيام الليل

مجال  ېدته د و انسان ا وينفس مهارد انسان ږي، ېمتما

پل په خ خبريدا ړي. ك يښو الندپهوس تر  پلخ چي يوركو

الفاظ دا مفاهيم نه  آيت ېددي خو د  ميس كيځاى پل خ

سره او د الفاظو د اصلي تكلف ډېر په ر گمكوي، افاده 

 .ړلو سرهراو ومعاني ياصلرغيد ځاى په  معنى

  كولى شي د خبرو مغز ته انسان ى ېدونكڅپا شپيد

ې ذهن ئ ږي،ېهپوښه وې ړخونو ئټولو اپه او  ږيېورس

د  وژورو خبرپه په برخه شي، او ې ركتيا ئيځحساس شي، 

 كيبيانولو په پل ما في الضمير ي او د خشه گجوېدو پوه

باعظمته  ېدپه  قرآنړي د څوك غوا. يعني كه يشړه ښه تك

د هغه تالوت ته مال  يپلوه دله  ېشپپوه شي، د كتاب 

په  يخبرپل ذهن او فكر ړي د خڅوك غواړي، او كه وت

پلوه له  ېشپړي نو د نورو ته انتقال ك كيڼه ب هېزمناغ

 ړي.هغه ترتيب ك دي

ډه گپه  هو سرآيتوناو وروسته  كيله مخ آيتدا  كه

قيق دتعبير دوهم  چيشو  ىدېپوهه گپه واضح توړو نو ېڅو

القاء د  (قولثقيل )د  كي آيت په مخكني چيځكه دا ، ئد

تالوت د  د قرآن پهش ولي چيوايي  آيتې او دا خبره شو

 ېدپه ه گڅنڅه مزيت لري او ړ او مناسب ده، پاره ول

؟ او د ېپوه شپه درنو خبرو  چيړه ستا مرسته كولى شي ا

په ې كولى ش كيپه امتياز لري؟ په شڅه په نسبت  ورځي

 ېكړې احاطه وټولو ابعادو ئپه ې، پوه شښه ثقيل قول 

هاتو تباپلو انې، او بيا د خږېې ورسژورو برخو ته ئاو 

. ېكړپيدا ښكلي الفاظ او ، جامع پاره مناسبد بيان ل

تالوت په  له لوري د قرآن ېشپد  او قيام الليلپه كه 
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ېدو پوهپه اسرارو او رموزو د  قرآننو د ې عادت شو

پل دقيق خقرآن شي، له  لپرانيست كيپه مخ يې به ددرواز

ې او د پارپل ذهن ته سخ ه توگهمضبوطپه ه بانتباهات 

 ې. ړه وياند به شښه او تكژورو انتباهاتو و دغ

 :ات لريامتيازڅو  قيام الليل

په خوب ويده، ټول  ،هو خاموشا هآرامې ء ئالف: فضا

ستا  چيږ ړولى، نه مزاحم غخوا ته سيورى غو هريسكوت 

 يگستر چيښيي ځان درې صحن يجالبړي، نه كمصروف حواس 

د ذهني و افارغ  يد حواسړي، مشغول ك ياو ذهن دجلب  يد

رفع او  يړيا ددماغي ستميسر، درته فرصت تمركز مناسب 

د  كيپه دوران  ورځي دچمتو، پاره مستعد او د تفكر ل

په  چيږونه ره غېمې شهغه ب، ويمصروف سخت دماغ  انسان

 ېدته له پره او حتى گتو په مسلسل خواره دي كيء فضا

اك ې، خطرنكوي ئتجزيه اوري، ، ويمتوجه ورته انسان  چي

و گې او مناظر د سترډول صحنېلوي، ډول خطرناكه باله ن

 ونوگژورو او رنړو ې، له لوځور ئويني، دقيق ان الريله 

هضمولو او د په د غذا ساتي،  كيې حافظ خپليپه سره 

 كيپه كار وجود سلول سلول ته د ضروري توكو د رسولو 

ړى شغول كمې ئدماغ وي او عال فې ئ حواسوي، ټول مصروف 

ونو مصروفيتېرو دغو ډله دماغ ستا  كيپه په ش وخ وي،

ستا  كيژور غور كولو په  چيچمتو وي ته  ېداو فارغ 

 ړي. مرسته وك

او ښه ده نستا د اخالص او جديت  قيام الليلستا ب: 

احساس مسئوليت ې، د جدي ي كيكار پل په خته  چيښيي 

د ې، ورگه گپه درنه سترته مأموريت  پلخې، ړى يښ كراوي

 او ږداود يوه مقدس،  ديپه موخه  تعالى د راضي كولو هللا

ې، ڼگړ ځان اته  مرستي، د هللا تعالى ېكړسفر اراده شاق 

، د ېكونياز  واراز سره  له هغه كيخلوت په  ېشپد 

 چيې ړپل مهربان رب غواې، له خچتوۍ السونه اونيازمند

په برخه پل توفيق او عنايت ستا ړي، خښوونه وكستا الر

 ميې ختښنېدونه او انتشويشي، شانېپر، اضطرابستا  ړي،ك

د تلو توفيق  ېهغپه ژندو او ېپد  الري ميد سړي، ك

په ون گزن وړانديپه  د قرآن ديپاره ل ېدړي، د همدرك

 ېشپد  يپاره دلغور د ې ئ كيپه اسرارو و ا ښىېه ازمك

 يښودنځان او  ءد ريا كيپه نه  چيړى، ړه انتخاب كز

 يد تالوت كيبلعادي تالوت، تالوت  يد شائبه شته او نه
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 ړىورته غوره ك يړه دز ېشپد  چيپه اهتمام سره  داسي

 يرم بستر دگې، نرم او ېدلى يڅپااو له خوبه ورته را

ه غوره تور يټولو حساس او مناسب وخت د، تر ىښېپرورته 

شوى او د  ېدږهم تا ته رانخداى و عليم اسميع ړى. ك

 چيڅوك شته آيا  :فرماييه آسمانه درت ېدږدنيا له ن

توبه  آيا كومړم؟ ښنه ورته وكبخ چيړي ښنه وغوابخ

 ءدعاكوم ړم؟ آيا قبوله كې ئتوبه  چيوونكى شته ك

 ؟ړمې اجابت كئ دعا چيوونكى شته ك

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرسُوَل هللاَِّ َصلَّى هللاَّ َعَليِْه َوسَلََّم َقاَل َيْنِزُل 

َك َوَتَعاَلى ُكلَّ َليَْلٍة ِإَلى السََّماِء الدُّْنيَا حِيَن َربَُّنا َتبَارَ 

َيبَْقى ُثُلُث اللَّيِْل اآلخُِر َفيَُقوُل َمْن َيْدُعوِني َفَأسَْتجِيَب َلُه َوَمْن 

 رواه مسلم ِفُرِني َفَأْغِفَر َلُه *   َيسَْأُلِني َفُأْعِطيَُه َوَمْن َيسَْتغْ 

رسول ع ل ى ع  چيدئ ايت رو ع عنه رضيابوهريره له 

په وروستۍ  ېشپ يهرع يه وس   وفرمايل: ع تعالى د 

د دنيا آسمان ته نزول كوي او فرمايي:  كيمه برخه يېدر

قبوله ئې كړم؟ او څوك له ما څه  چيكوي  ءڅوك راته دعا

 چيمغفرت غواړي له ما ورئې كړم؟ او څوك  چيغواړي 

 بخښنه ورته وكړم؟

 :كويلب افاده امط هود آيت اد -3

 ډېري ّـرسول هللا  كيوخت ه پې د نزول سور ېد الف: د

ې وه او هغه ، د دعوت لمن خوره شوېددرلو ورځي يمصروف

 ړي وو. پيدا كزيات مصروفيتونه راې ته ئ

په يوه او بل  كيپه  انسانهر  چيوي  داسيځ ورب: 

، او ړه او دماغزې ې، يا ئښپې الس ئيا ډول مصروف وي، 

ې ونه ئمصروفيتدا ، ويمصروف ږونه او غو يگسترې ئ يا

 قضاياپوره غور سره په ذهني تمركز او  چيږدي ېپرنه 

 ړي. او تفكر وك ړيېڅو

ژور تفكر ته څه ته بلنه وركوي هغه  چي ّـرسول هللا 

په بصيرت، پل لورى الروى بايد خ يالر ېدضرورت لري، د 

په ايد ام بگهر ړي، فراست، غور او دقت سره غوره ك

 يشعورې بايد ړي، عمل ئچت كۍ سره اوښياراحتياط او هو

ړي رتيا وكگمل ّـرسول هللا ړي د غوا چيڅوك ، ويو هدفمن ا

د تعمق،  كيژوند پل په خپه الر روان شي بايد او د ده 

د دغه غور او  قيام الليلې ولري، ېبتفكر او غور ش

 تفكر فرصت درته برابروي. 

، ښهستا د سفر توپه لوري ى د هللا تعال چي قرآن هغه
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ځالنده ښود او ستا الر كيژورو ړو ه لوپ الري ېداو د 

 ېدد ړي غوا چيڅوك ، لريضرورت ته تعمق ، ئمشعل د

په  تعالى هللاد  كيڼا په رالنده مشعل حامل او د هغه ځ

 (ړهز ېشپد )فرصت  مناسبټولو تر ړي بايد لوري حركت وك

ځني ور. ړيانتخاب ك پارهلتالوت ژور د هغه د دقيق او 

په ثقيل قول سم او  چيږدي ېپرونه انسان نه مصروفيت

 .پوه شيدقيقًا 

 چيي نه ش باعث ېدد بايد ونه مصروفيتځني ور اخو د -8

پوره تعمق او په پلوه له  ورځيكه د ، ېكړېر ى هخدا

 ېشپاو د  ېممناسب فرصت نه موتالوت د  تدبر سره د قرآن

ږدو په ا ورځي، د ېكړغوره  پارهل ېدد  يې دېبش يفارغ

مه ېبه ش هيڅيادوه او  تعالى هللا گڅند مصروفيتونو تر كي

 ږه. كېې غافله تر

 د چي ئمراد دا ديا  (كونېپرو اانقطاع ) تبتلله 

چا سره څه او هر له هر  كيړيا خپلي كيړه په ز ېشپ

په ذكر  تعالى هللاپوره انهماك او دقت د په ړه او ك يڅغو

 چي ئدا دمراد ې ئو يا ايا شه. گتالوت ل په او د قرآن

ړه، د هللا تعالى له څه كغوو توقع اطمع  چاله بل هر 

و ااتكاء د مه ساته، ميته طمع او ا هيچاپرته درشل 

وي او  تعالى هللاپه  يوازياو  يوازيبايد  يد اتكال

 ده ته.  يوازي يد دميو ااانتظار 

هم ستا رب  يچپه لوري وي بايد د هغه رب تبتل ستا  -2

په لمر د ده  چيهغه ، ربو مغرب امشرق او هم د  ئد

د ځ ورپه او ځي، شېوپر ېشپژي او د ېراخ ورځيد اراده 

هر تحول او بدلون د ده  كيپه عالم ، ځيپه اراده راده 

پل خ ىدبايد پرته بل معبود نشته، له ده ، ئله لوري د

 .په ده وي يوازي يې او اتكاء او اتكال دوكيل ونيس
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په او ې وايي، دوى ئ چيړه څه صبر وكپه هغه و ا -11

او ما او هغه  :11ېل شه. ې بترگه كه توېنغوره او 

مهلت د نعمت خاوندان دي، او  چيږده ېپرمكذبين سره 

سره عبرتناك  موږله  چي: يقينًا 12. ږړه لورك

ښتونكى ن كي يپه ستون: او 16دئ. عذابونه او دوزخ 

چي ځ : هغه ور14. ناك عذابونه ديدخوراك او در

 ۍېرډگو ش به دځي او غرونه به وخوزمكه غرونه او 

يو ي رپه لوستاسو  موږ چييقينًا : 11 ته ورته شي.

 به شاهد وي، همغسيپر تاسو  چيږو ېپيغمبر ول داسي

: 13ږو. ېپيغمبر ولپه لوري مو يو د فرعون  چيلكه 

په  موږړ، نو پيغمبر عصيان وك غهاو فرعون له د

 : نو كه كافر شئ له هغي13ي سره ونيوو. نيون يسخت

: دا 18 ي.ړه كوړه زاوا چيگه ساتئ څنځان ورځي به 

 دونكېې ترسره كېږي، وعده ئېك ړيو ړيې دپرآسمان 

ښتي غو چي چا، نو ئدا يو تذكر د چي: يقينًا 12ده. 

 ړي.الر غوره ك (ېدو)د رس په لوري ديوي د هللا 
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 هپپه ايي شنيممجاهد شه،  ورځيعابد او د  ېشپد : 11

او له  كيخلوت  ، پهېروهت كياو تالوت  ءدعا ،ځهلمان

لوري ته  ، د هللا تعالىكيپه مبارزه  ورځيو ا ېل،خلكو ب

ښمن په صبر سره، او د د، كيپه رابللو د خلكو 

ي سره، اعتنائې بپوره په تبليغاتو او مخالفتونو ته 

په صبر سره ې يا يگل يپه دعوت او بلند خلكو  چيكله 

ې ه ترگتوغوره په ې ږېبېلله دوى  چيعمل كوه او كله 

او د مجدد ېدو رځگد دوى لوري ته د بيا بيا راږه، ېبېل

 چيږه ېكڅېر مه په چا د هغه ږه، ېبېلې ترپه نيت دعوت 

ې ختمه مرور ته ورته وي، حوصله ئې ئدل ېبېلخلكو  له

 داسيمخاطب سره پل ې او له خلكو مأيوس شوى وي، له خشو

ې د بيا دعوت او رابللو عزم او نه ئ چيمقاطعه كوي 

 ،رتيا طمع، نهگې د توافق او مله لري او نه تراراد

له من يه او ړيا نه منونكى، ستحكيم او صابر كيبل

 ر شه. گتودع

توجه  موږټكي زو ظريف احساس  څو كيت آي ېدپه  -11

 :ويجلب

كله دا هيڅاو  ېږدېپركامالً ښنه ېددا انبايد ه الف: ت

تباه  يدمخالفين ستا او ستا د دعوت  چي ېكړون تمنا

په الهي ړ شي، او وال يځه دټول او له من ېدټغر ي، ش

ړ شأن سره نه اخته شي، دا كار ستا له لو يعذاب د

د بايد  ده، تلو اصالح ادعوت د خلكو كار ستا ښايي، 

ړاوو، كه مخ واځل ې يو ، كه ئېو كيپه فكر اصالح دوى د 

دا مسئوليت  ستا مأموريت او، ځلياو كه لس  ځليدوه ې ئ

ې پسپرله په ، ېبللوري ته را تعالى هللابه د خلك  چي ئد

د هغو كسانو مجازات په صبر او استقامت سره، ه او گتو

ستا له دعوت سره مخالفت ته  چيړه پل رب ته حواله كخ

ړي دوى غوا چيه گڅنپله او په خږده ستا رب ېپرړي، مال ت

 . ړيړي او مناسبه معامله ورسره وكمجازات ك

د دعوت السالم  معليه انوبرپيغمد  كي ټولنيپه ب: 

شتمن دي، له  چياو مخالفين تل هغه خلك وي  مكذبين

موجود وضعيت  ټولنيحرامو الرو شتمن شوي، مرفه دي، د 

او د  ۍاو حاكم اقتصادي نظام د دوى د رفاه او سوكال

 چيړي، هغه برابرك شرائطاو محروميت  يږنورو د فقر، لو

ټو گپلو ناروا او خځان هر تحول او بدلون  كي ټولنيپه 

ړه كه له دعوت سره مخالفت كوي، كه له زا ڼي،گښ واگته 
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د موجود وضعيت  ټولنياو د  مذهب دفاع كوياو منحط 

دا  چيپاره وي ل ېدټول د سرسخت حامي او مدافع وي، دا 

او د وي، د عوامو د غولولو  كيپه خدمت مذهب د دوى 

، دا وي وسيلهمترفينو او مستكبرينو د رفاه او تنعم 

د  كيښو پپه و و مستكبرينا ومترفيند  ټولنيمذهب د 

دوى ته  يوضع ېدكوي، توجيه دا ېكو قرباني مستضعفين

 چيڅه كوي خود هډله به ړى، نو دا او ثروت ورك يشتمن

 . يتنه دا مذهب بدل شي او نه د اوضع

پاى ته دوران  يگټولر گظالم او ستم دغهد ج: 

ړه، ږ صبر وكل شي، لوټټغر ې ژر به ئېر ډېدلى، رس

برخليك سره مخامخ و محتوم اشوم پل دوى له خ چيږده ېپر

 .شي

او د آخرت د دوزخ ونه عذابعبرتناك د دنيا : 12-16

د دنيا او آخرت د عذاب ده،  كيپه واك  موږكنده ز

ې به ئ كيدنيا په  چياوسه ، مطمئن ووصادر موږړه ېكپر

باعث شي، او عبرت پاره د د نورو ل چيړو كتعذيب  داسي

په دنيا چوو، وا كيپه كنده د اور ې به ئ كيپه آخرت 

ږه خوا او ړ، خوندورغوځان ته  ې له حرامو الروئ كي

خوراك تريخ، اغزن، ې به ئونه برابرول، اوس خوراك

ښتونكى وي او عذاب به ن كيپه ستوني نده، بدبوى او گ

 ې سخت دردناك.ئ

 پيلځ هغه ورپه ۍ به ړل باعذ يدردناك اخرو ېدد  -14

ې ټټوبه  داسيځي او ې خوغرونه به ئو ا هزمك چيشي 

 .ۍډېرو گلكه د شې شي ټټو

د  والىگڅرنپل عبرتناك دنيوي عذاب د خ يدوى د: 11-13

وري، هغه ته گو كيه هندارپه د عبرتناك برخليك فرعون 

پيغمبر سره ستاسو  ېدله ږلى شو، ېولپيغمبر  يهم دغس

سره د فرعون  وسى عليه السالملكه له م ئد يمخالفت همغس

وي  يپايله به هرو مرو همغسمخالفت، ستاسو د مخالفت 

 سخته نيونه. تعالى هللافرعون ورسره مخامخ شو؛ د  چي

ې ئ معنىپه نامه ياد شوى او د شاهد  ّـرسول هللا دلته 

ړه د په اكړنو پلو ځان او د خد ې قريشو! ا چيدا ده 

ې په يولكه  داسيڼئ، گوت قضاووروستى قضاوت  ّـرسول هللا 

او ۍ ې وروستقاضي ئ چيد شاهد شهادت،  كي ېممحك

ړه په اد مجرم  مخياو د هغه له ڼي، گا نېكنده ويپر

ڼئ، ستاسو گد ده انذار او خبردارى جدي وړه كوي. ېكپر
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دو ئارو، عقاافكړو، ړو وكاو ستاسو د  يد موجوده وضع

 يندونگو څرقضاوتونه ا ّـرسول هللا د  اړهپه اخالقو او 

، كه يندونگڅرشاهد  د كي ېمپه الهي محكڼئ لكه گو داسي

ړه د ده ړه وستاسو وينا د ده له وينا سره او ستاسو ك

به  كي ېمپه الهي محكسره مغايرت درلود، نو كړنو له 

 ږي. ېكړه ېكپرستاسو د محكوميت او مجازات 

 مانگړه او او انكار الره غوره ككفر كه مو د : 13-18

او  ئنه ش له بد برخليك سره به مخامخ چيړ مو وك

 دوېكله دنيوي عذاب سره له مخامخ  ځينياحيانًا ستاسو 

څوك ې ړل، د آخرت له عذاب به ئله دنيا وال وړاندي

هومره ځي او حتمًا را چيله عذاب  ورځي هغيژغوري؟! د 

ه پاو آسمانونه  ږيېكړه زا كيپه ړه وا چيهيبتناكه ده 

ي وعيد محتوم الهبه د دغه ه گڅنږي. ېك يړو يړد كي

 مخنيوى كوئ؟

ژر او له د انسان د  ستونزيو امشقت  چي ښيي آيت اد

 پينوي.ې سښتان ئېږي او وېكښت باعث ړز كيوخته مخ

ټول  ېدله آسمان  چيځ دومره هيبتناكه ده ور هغه

د مقاومت  وړانديپه د هغه ستروالي او عظمت سره سره 

ې ې به شي، نو ته اټوټې ټټوتاب او توان نه لري، 

 ه وي؟ گڅنځ به ستا حالت ور ېدپه  چيووايه  انسانه!!

ټولو ې سور ېدسره د  (هذه)دلته په  چي وورگوبايد  -12

ټول قرآن ته او يا په ې، يا شواشاره مضامينو ته 

په لوري د موسى بعثت او د فرعون  ّـرسول هللا د  كيقريشو 

په  چيه ته، ږلو سره د هغه تشبيېله ل السالم عليه

پاره ل ېدد ؟! شوېوته نيول گورته  كيو يتونمخكنيو آ

ړو، مرجع ته راجع ك ېدږټولو نتر ضمير په كار ده  چي

دا تاسو  يعنيړو، ې ته راجع كقضي دغي (هذه)دلته بايد 

اوي او ړغغمبر د سريپته يوه يادونه ده، د هللا تعالى له 

په څو تر ږدي، ته  مخيه ستاسو گېلعصيان يوه تاريخي ب

پايله پل مخالفت سره د خ ّـرسول هللا له  كيه هندار ېد

 ّـرسول هللا آزاد يئ، له  كيپل انتخاب په خورئ، تاسو گو

ېدو الر غوره كوئ ته د رس رتيا كوئ او هللا تعالىگسره مل

په برخليك اخته كه د فرعون الر غوره كوئ او د ده 

 ږئ.ېك
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دوه  ږدېه هم نچي تږي ېپوهستا رب  چيې شكه ب -21

و ې اږېڅپاې ېيمه ئ، او نيمايي او درېد شپ برخي

ځ اندازه په او وراو هللا ش، هم لهډگرو يوه ستا د مل

ې نه شئ احاطه كولى، نو چي هيڅكله ئپوه شوى ، كوي

هومره  قرآنوس د ړه، نو اښنه وكې بختاسو ته ئ

چي پوه شوى درته آسانه وي، ړئ چي تالوت ك مقدار

د هللا زمكه په به ناروغه وي، او نور به  ځينيستاسو 

په الر د هللا او نور به ځي، سفر وپه  ټه كيپه لد فضل 

چي درته ړئ ځكه هومره قرائت وكږي، نو ېگجن كي

ښه ړئ، او هللا ته وركړئ، زكات وكو لمونځ آسانه وي، ا
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هر  يگڼېښد  چيپاره ځان ل، او د ړئكپور ورپه پور 

ې بيامومئ، دا ئ په خوا كيږئ او د هللا ېل څه مخكي

ښنه او له هللا بخپلوه ستر، غوره دئ او د اجر له 

 ښونكى.هللا دئ مهربان بخې شكه چي ، بړئوغوا

 آيتږد ټولو اوې وروستى او تر سور ېدد  چي آيت اد -21

 :ږديته  مخي موږاساسي مطالب ز څو ئد

ۍ ړله برخه ده او له لومېبدا  چيږي ېممعلوالف: 

د  كي برخيړۍ په لومې، ېره وروسته نازله شوډ برخي

هو؛  چي ې وه او دلته ويل شويښتنه شوارپس قيام الليل

د  برخيدوه  ېدږړ، كله مو نعمل وك الرښووني ېدپه تاسو 

قيام ښه او ويپه ېيمه برخه ر، كله نيمايي او كله دېشپ

دا آيت تر  چيږي ېمپلوه هم معلو ېدله  ېروله،ت الليل

ې مدني ى ئلږدوااو چيډېر وروسته نازل شوى  برخيۍ مخكن

ډ او لنډ لن آيتونه برخيۍ ړ، د لومئسورتونو ته ورته د

او مدني  دږڅېر دي او دا آيت اوپه د مكي سورتونو 

 . ئسورتونو ته ورته د

 كي وړيو آيتونپه لومې يارانو د سور ّـرسول هللا د  :ب

ڼلى، د گځان ته هم متوجه ړه امر په ا قيام الليلد 

 ّـرسول هللا د  كي قيام الليلپه پاره دوى هم ل ېدهم

 كاوو.  ې عملسنت ئ ېدپه او رتيا كوله، گمل

 (ښلئې وبختاسو ئنو فتاب عليكم: ) وينا ېدله ج: 

ښوونه الر قيام الليل د كيپه ابتداء  چيږي ېممعلو

هر باايمانه مخاطب ته راجع  قرآند  اوي وجوبي او لزوم

 كيپه له راتلو وروسته تخفيف آيت  د دې ، خو اوس اوهو

 .راغى

 :بيان شويل ئدال څوپاره تخفيف ل ېدد د: 

  ړ، روغ ځوان، زو كي، په ليكو ېشوپراخه من لدعوت د

 ېداو بيمار شته، د ضعفاوو او بيمارانو شته والى د 

مورد له و امقدار د  كيپه مخكني حكم  چيكوي  تقاضا

ځينو ته ې مستثنى شي او تر ځينيراشي، تخفيف ړخه ا

 .راكم او مختصر

  څېر نه ده په  ېكستاسو وضع د م كيمنوره مدينه په

تجارت، او نه د زادانه سفر كولى شو او نه نه مو آ چي

وس ا، گرات گته ت يبل ميسيې له يو كيټه په لحالل رزق 

مشكالت هم د دوى  كيتخفيف  ېدپه سفرونه كوي،  ځينيبه 
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 نيول شوي.  كيپام په 

 په د هللا به  ځينيږئ، ېكونو سره مخامخ گاوس به له جن

ږي، ېك هپاتبه  كيرونو گپه سنځي او جهاد ته و كيالر 

د دوى ، ران ويگعمل كول  قيام الليلپه دوى ته به 

 پاره دا تخفيف راغلى. ل

ې د سور چيصريحًا ښيي ياليو ذكر گد قتال او جن: هـ

في قتال )د ې، نازله شو كيپه مدينه منوره دا برخه 

ړتيا او گځانړه بحث د مدني سورتونو په ا (سبيل هللا

د قتال  آيت اد چيي ږېممعلو ىفحوله كالم د ، ئدخصوصيت 

ه د قتال له گپه عملي تود إذن له راتلو وروسته او 

 دو د مخه نازل شوى. ېكپيل 

 قيام الليلپام سره، ستاسو د په دغو معاذيرو ته و: 

پل انتخاب طو او ظروفو ته او ستاسو خئمقدار ستاسو شرا

وي او و ميسور امقدور درته  چيڅومره ښودل شوى، ېته پر

څه كه  ړئ.د قرآن تالوت وك ؛ږيېمنه تما رانگ بانديدر

ځه يادونه نه ده په ارتباط د لمان قيام الليلد هم 

ى د قرآن تالوت ياد شوى، خو له ځاپه ې، او د هغه شو

په نوم د قرائت دلته  چي، ئځ دقيام مراد د تهجد لمون

ېره ډځه يوه د لمان چيله دې كبله او دا يا  ،ياد شوى

له دې او يا ، ئتالوت د قرآنمهمه او اساسي برخه د 

د خو  ئپاره دد تالوت ل قرآناصالً د  قيام الليل چيكبله 

ېزمن او د تالوت الزيات اغد هغه  كيپه حالت ځه لمان

 ترالسه كولو ذريعه ده. ثواب 

پل بايد خ گڅند تالوت تر لوري د قرآن له ېشپ دز: 

پل مال ړئ، د خك ءه اداگپه سمه توځونه ځه وخته لمونپن

څه پلو شتمنيو خ دعالوه هم  تله فرض زكاړئ، وركزكات 

ړئ، دا انفاق كه انفاق ك كيپه الر  د هللا تعالىبرخه 

او مخصوصًا د پاك او منزه مخلصانه وي، له رياء او غرض 

د  ېمذ خپليپه ې ئ تعالى نو هللاوي،  كيچارو په جهاد 

 ءپور اداپل خحتمًا هغه و اڅېر نيسي په پور قرض او 

څه به ځوي. دا هر رگېرته درې ببرابره به ئ څواو  كوي

 بيامومئ.  كيپه خوا  د هللا تعالى

ږلي او هغه ته مو ېلوري ته ل مو د هللا تعالى چيڅه : ح

انفاق  كيپه الر او د ده ړي ه وركگپه توپور د حسنه 

 وټولساتلي، همدا ستاسو تر  كيپه خوا سره مو د ده 

دا سه كولو وسيله ده. غوره مال، او د ستر اجر ترال



 

 

 

 

 

                                                                                                                      المزمل  

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

 بيان شوى: داسي كيپه ضمن يوه روايت  مطلب د

أيُّكُْم ماُلُه »: صلى هللا عليه وسلمقال رسوُل هللاَّ  :قال َعبُْد هللاَّ 

، ما ِمنَّا «َأحَبُّ إليِه ِمْن َماِل وارِثهِ  ؟ قالوا: يا َرسُوَل هللاَِّ

اْعَلُموا ما »ِه. قاَل: َأحٌَد إالَّ ماُلُه َأحَبُّ إليِه ِمْن ماِل وارثِ 

، قاَل: «َتُقولونَ  ما »، قالوا: ما َنْعَلُم إالَّ ذاَك يا َرسُوَل هللاَِّ

. قالوا: «ِمْنكُْم َرجٌُل إالَّ ماُل واِرِثِه َأحَبُّ إليِه ِمْن ماِلهِ 

؟ قاَل:  إنَّما ماُل َأحَِدُكْم ما َقدَّمَ، وماُل »َكيَْف يا َرسُوَل هللاَِّ

 رواه ابن حبان  .«خَّرَ واِرِثِه ما أ

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلموايي:  هللا عنه رضيعبد هللا 

پل وارث تر مال پل مال د خخ څوك كيوفرمايل: په تاسو 

 كي موږپه  !ويل: يا رسول هللاوصحابه وو ڼي؟ گغوره 

ې پرپل وارث تر مال پل مال د خخ چينشته  داسيوك هيڅ

ې وايئ، وئڅه  چيشئ ځير ې فرمايل: ران نه وي، وئگ

ې ږو، وئېپوهڅه نه په بل پرته  ېدله  !ويل: يا رسول هللا

تر  ېدد وارث مال  چي ئنه د داسيوك هيڅستاسو فرمايل: 

ه يا َرسُوَل گڅنې ويل: دا ران نه وي، وئگې پرپل مال خ

همغه  يوازيپل مال ستاسو د هر يوه خې فرمايل: وئ !هللاَِّ 

 چي ئې هغه دو د وارث مال ئا ږلىېې لئ كيمخ چي ئمال د

 .  ئې دړى ئراتم ك

دا  كيحالت  هيڅپه ړئ، ښنه وغوارب بخخپل تل له : ط

معنوي مقام ته  ړاو لوكمال مطلوب  چيمان مه كوئ گ

تلو  كيله مخېرنه مو گانغلطه  داسي چيپام ېدلي يئ، رس

په ونه دروي، ټپه ځاى مو پل اوسني په خړي، نه ك راتم

او  گپه لوري ت ړي، د هللا تعالىه كن ښت مو متوقفځخو

ۍ ټكنڅه مو ېدو تكل او هته د رسړو پوړو معنوي ړو لولو

ړ څومره لو، كه هر كيپه هر حالت او هر مقام ي، ړنه ك

ړئ، دو احساس وكېك هپاتد قصور او وروسته بايد وي، 

 د هللا تعالى ديڅه هم دا ږي، كه ېېرپر تا ت چيېبه هره ش

، ېكړېره ت كيفي سبيل هللا جهاد  پهاو حتى  كيپه عبادت 

زيات  ېتر د دي كيېبو ش ېدپه  چيدا وي  يبايد احساس د

زياته  ېدتر  يپه لوري د څه كولى شوى، د هللا تعالى

ړ تلى شوى، دا مزيد لو ېدولى شوى، تر ك پلي فاصله

څوي، ستا استغفار ته ه غوښتنياحساس به تاسو د مغفرت 

د مزيد معنوي  كيپه تا  يچښه ده ن ېدد  كيپه حقيقت 

 عزم تربيتروحي او اخالقي ، يځان روزن، مزيد ارتقاء

ستاسو رب  چيئ ړوغواښنه . بخئځواكمن داو  ىدژون
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، ښيناهونه بخگ چيدا  يوازي، نه ئښونكى دمهربان بخ

په ار بنده گنهگېرزوينه د هغه پرحمت او پل خ كيبل

په  د توبه كوونكي بندهړي. ښنه غوابخ چيبرخه كوي 

بيا په څه يو  داسيد  چيږي لكه تاسو خوښيې دومره توب

 .ئړلى دپوري تورژوند مو چيئ ږېخوښلو دمون

هلل ُ » :َأَنسُ ْبُن َماِلكٍ َقاَل: َقاَل َرسُوُل هللا ِ صلى هللا عليه وسلمعن 

َأشَدُّ َفَرحًا ِبَتْوَبِة َعبِْدِه، حِيَن َيُتوُب ِإَليِْه، ِمْن َأحَِدُكْم َكاَن 

 َراحَِلِتِه ِبَأْرِض َفالٍَة. َفاْنَفَلَتْت ِمْنُه. َوَعَليَْها طََعاُمُه عَ 
 
َلى

َوشََراُبُه. َفَأيَِس ِمنَْها. َفَأَتى شَجََرًة. َفاْضطَجََع ِفي ِظلَِّها. َقْد 

َأيَِس ِمْن َراحَِلِتهِ. َفبَيَْنا ُهَو َكَذِلَك ِإَذ ُهَو ِبَها، َقاِئَمًة 

خِطَاِمَها. ُثمَّ َقاَل ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرحِ: اللَُّهمَّ َأْنَت ِعْنَدُه. َفَأخََذ بِ 

 رواه مسلم       .«َعبِْدي َوَأَنا َربُّكَ. َأخْطََأ ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرحِ 

َرسُوُل هللا ِ صلى هللا عليه  چي ئروايت د هللا عنه رضيانس  له

، په توبهپل بنده د خ ىهللا تعال چييقينًا وفرمايل:  وسلم

چا هم زيات ده ته توبه كوي، ستاسو تر هغه  چيهغه وخت 

ۍ سور سورل خپليپه  كيديا ېې بپه يو چيږي ېكخوشحاله 

ې بار پرې هم ښاك ئڅې وركه شوه، خوراك او وو، خو تر

په ته راغى،  يې ونوو، نو مأيوس او ناهيلى شو، يو

ه گپه قطعي توۍ سورل خپليله وله، گولډډه ې ئ كيسيوري 

ې ئ يگستر چيوو  كيحالت  ېدپه هم ىده شوى، دميانا

، ې ونيولهئ يگړه، تر واې خوا ته والۍ ئسورل، ېولوغړ

بنده  ميته  ۍ وويل: بارئ ربه!خوشحال ډېريې له بيا ئ

  ړه.ې خبره غلطه كۍ ئخوشحال ډېريرب يم!! له  ياو زه د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                      المزمل  

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 المدثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ثرالمد

 :د سورې معرفي

ځان  رپڅادر د خوب ) المدثر سورې نوم ېدد 

 12، اخيستل شوى آيتړي له لوم چي ،ئد (نكىووړغو

ر ته ثِّ دَّ ې مُ و فواصل ئآيتون اووړيو د لوم ه لري،ونآيت

د ې د اتم ناقور او د نهم او لسم ئورته وزن لري، 

 پوريې، له يولسمه تر اولسم هموزنه صيغ ريعسير او يس

 پوريرشمه ېددا ته ورته وزن، له اتلسمه تر اوه وحي

سره رشم ېدله نه  رشمېده قٌدٍَر ته ورته اوزان، كه ات

ځاى ولوستى شي يو سره ښتم ېڅلودري  لهښتم ېڅلواو دوه 

ټولو به د  پوري هښتمېڅلوتر نه رشمه ېدنو له اته 

ې شي، و فواصل يمين او يقين ته ورته هموزنه صيغآيتون

ېر وزن لري. څپه و فواصل د مستنفره توناوه آي هپاتد 

په دوو او  كيپه مكه مكرمه ټوله سوره پرته آيت  61له 

په د بعثت ې ونه ئآيتړي ې، اوه لومنازله شو كيمرحلو 

د  چينازل شوي  كيې مرحل هغيپه ې او نور ئ كيړيو لوم

پيل تبليغات شديد په خالف  ّـرسول هللا د قريشو سردارانو 

 ڼي. گپله وينا د ده خ حر وايي او قرآنړي، هغه ته ساك

په نامه  (مدثر) ته د ّـرسول هللا  كيپه سر ې سورد 

 :شوي او ورته ويلشوى خطاب 

او خلكو ته د روان څه پاېر شوى، د خوب وخت تالف: 

 ړه. خبردارى وركپايلو وضعيت له بدو 

ړه، په لوري بلنه وركد ستر رب ڼه، گستر پل رب خب: 

، او ئخداى تر هر ستر ستر د چيړه كږ اعالن غ گپه ج

 يپل مأموريت او دندپه خ چيپام ، ئستر د ىد يوازي

، د ېكړۍ احساس وند ضعف او ناتوان كيم او انذار( ا)قي

كبر او لويي ښمن والى يا د دت دروندوالى او ستريمأمور

ړي، د كنه ړه ېره راوالو كيپه تا ې نكى ظاهر ئوغولو او

ډه او مطمئن ډاتا بايد ستا باور والي په ستر تعالى هللا
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په او خوف،  يېرد ونه او  ېكړنه د ضعف احساس و ،ړيك

پل قيام او انذار ته سره خو اتكال ااتكاء پل ستر رب خ

 ړه. ادامه ورك

 هلمن هپاكپه  چيه دږېپره مپاكه ساته،  يدج: جامه 

څوك داغجنه شي،  يپينه جامه دېني، سښكناه داغ گد  يد

د اصالح  ټولني د، ړيپاره مال تصالح لد نورو د ا چي

پايلو ناه له بدو او خطرناكو گپاره )قيام( كوي او د ل

والي يلرپه هونو ناگله بايد خلكو ته خبردارى وركوي، 

ه، گېلبۍ پاك لمنپاره قدوه او اسوه وي، د ټولو لد  كي

 پاكه. ې له داغونو لمن ئ

عزم  ږده، راسخېپردا ېكړه ړه ناززو اد: رجز، تذبذب 

و او مصمم، استوار امتين  ړه،ې ته دوام وركمبارز سره

 .اوسه ثابت قدم

 يدا دېكي طوالنږدوالى او وې اد مبارز چيپام : هـ

په  تعالى هللاد  چينه  داسيړي، مأيوس او ستومانه نه ك

 ېدد ځواب لوري د خلكو مسلسل بلنه او د دوى منفي 

 مي ځلي هلي ډېري: نور نو بس ده، ېوواي چيباعث شي 

 د خير طمعخلكو  ېدنور نو له ړه، ې ورنكنتيجه ئ ېكړو

پل ، په كار ده خئعبث دې ئ، د اصالح انتظار ىدېكي نه ش

نه؛  ړم!!ۍ قطع كړې دا لړم او د مبارزدعوت متوقف ك

مه قطع كوه،  يدعوت او مبارزه دمه كوه،  داسيكله هيڅ

د  كي الريپه نيمايي ې ڼه او مه ئگېر ډپل كار مه خ

 ړه كوه. ېكپرښودو ېپر

 صبرثابت قدم اوسه، ستا و اصابر پاره پل رب لد خو: 

 ېدپه ړوبه شي او ستا له ايمانه خ تعالى هللاپه بايد 

يو الهي  يد (مبارزه) چي يړ وباور او اعتقاد وال

د خلكو  چيړه نه لري ا هيڅ پوري ېدپه ، ئد مأموريت

اطب منفي ې د مخ، مثبت كه منفي، نه ئئڅه دعكس العمل 

پاى ته رسولى ځواب ې مثبت ئځواب منتفي كولى شي او نه 

  شي.

او  يسخت لهد قيامت بحث  كي برخي ميدوهپه ې سور د

په ځ به ور ېدپه  چيږي او وايي ېك پيل ورځي كيهيبتنا

د كافرانو ځ به وي، پو شي، هيبتناكه ور كيۍ لېشپ

حالت د چا د هغه متصل  يپس ېدپه  ېره سخته،ډپاره ل

او د بل  يوازيپله، په خ تعالى هللا چيڼي گړ حيرانتيا و

د بل له  چيدا  يوازينه ړ، پيدا كپرته دون گله 
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ې ئمال ېمانه پر كيبل ،ړىپيدا كې پرته ئاشتراك 

په ړي، كې ورزامن ئچمتو ړى، مطيع او د ده خدمت ته ورك

 ىدړي، خو ې ورته برابر كط او امكانات ئئشرا پوريړه ز

 داسيپه ړي، دا نه كوي، مزيد او مزيد غواې اكتفاء پر

ډك ۍ ښمند يله سخت وړانديپه و آيتوند الهي  چي كيحال 

پل نعمتونه نه كوي، نو خود به هللا تعالى ده ته خ چلن

ېدونكي نقمت او مشقت په زياتې زياتوي، ئعذاب به  كيبل

ې ئ كيپه مقابله د حق  چي ئهمغه د ىدې اخته كوي، به ئ

 چي ېولړغر يگسترې ئخوا ته به  هريل، تدبيرونه سنجو

په الس ورشي، د حق ېزمنه وسيله ټولو خطرناكه او اغتر 

د  چيهغه ې وغولولى شي، پرې ونيولى شي، خلك پرمخه 

 اړهپه  ې وه، او د قرآنړلې مال تمخالفت ته ئ ّـرسول هللا 

له مخكنيو ، ئڅه نه دپرته بل ې ويل: دا له جادو به ئ

په ې ته ئكتاب باعظمت  ېد تعالى هللاد  چينقل شوى، هغه 

ڼو، د انسان كالم اگې وه وكتل، جادو ئگپكه سترس داسي

ځوو، هغه وغور كي كنديسقر د ې ئژر به رو، ېمې وشئ

 كيتې ېرڅكوي،  يې خوشدي او نه ئږېپرڅه نه  چيكنده 

ې، مارل شوگې پر ډليس لوي، د عذاب د مالئكو نوك توري

ه دوزخيان تعذيبوي، گې توړگځانپه ې ډله به ئهره  چي

ړي او يقين وك اهل كتاب چي ئپاره دل ېداو دا بيان د 

و مؤمنان ااهل كتاب الهم مضبوط شي، ايمان د مؤمنانو 

 چي ئپاره هم دل ېددا د و اړي، ونك شك كي ېدپه بايد 

: وواييكافران ړونو خاوندان او او د بيمارو زمنافقان 

 تعالى هللاړي؟ هو؛ د غوا څه ويلخداى ونو سره مثال ېدپه 

په دوو خلك  وړانديپه د هر حقيقت  چي ئد داسيسنت هم

ې او ړي او مني ئې ايمان راوپر ځينيږي، ېكېشل ډلو و

چا سبب شي او د  الرښوونيچا د ې انكار كوي، د تر ځيني

: ونو خاوندان واييړزمارو يد بد مزيد ضاللت موجب، 

څه ويل ولو سره په بيانر ېمخداى د عذاب د فرشتو د ش

ر له ېمښكرو شد ل تعالى هللاد  چيږي ېپوهړي؟ دوى نه غوا

ې نه پروك هيڅپرته  تعالى هللا، له ئحد او حصر بهر د

ښكري ل څه د هللا تعالىاو آسمانونو هر  يزمكږي، د ېپوه

د  وليپند، پاره يو دا خو يوه يادونه ده، ستاسو لدي، 

ڼئ؟ گهغه محال  وليېدو انكار كوئ؟ له رارس ورځي دغي

ېدا ۍ او بدلږمپوپاره دا سلاقناع ستاسو د ر گم

په راتلو سره  ېشپد  چيې كافي نه ده؟ دغه ېدا ئرابدل
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ه ر نگمټه، پو گې له سترپه تلو سره ئه شي او دنگڅررا

به د  يځاى نيسي، دغسې ځ ئپاى مومي او ورپه ش چيورئ گ

ه ب ياى ته رسي، دغسپڅېر په  ېشپدنيا دوران هم د  ېد

او هغه ستره ند شي، گڅرڅېر راپه  ورځيد هم قيامت 

پلو څوك به د خهر  چيځ هغه ورځته شي، ښه به رامنېپ

ې غوره مقام ته رسوي ښه عمل به ئوي،  كيرو گپه و نړك

به جنت ته  اصحاب اليمينبد مكان ته، ې او بد عمل به ئ

څه شي دوزخ ته ورسولئ؟ ښتي: پودرومي، له مجرمينو به 

كوونكي نه وو،  لمونځخو  موږ: ې واييبه ئ كي ځوابپه 

ې ۍ هم نه وركوله، د بړموله گيوه مسكينانو ته مو 

په خوشو لوبو مشغول وو  كي گڅنپه خلكو ټي چاو هدفو 

مو  گمر چيانكار كاوو يوم الدين او تر هغه مو له 

شفاعت كوونكي  هيڅد ځ رپه دغه وځكه به نو  !ېدو!راورس

چا د ې د ځاى به ئېكي ټد ي، ټه ورونه رسوگشفاعت 

د دوى د عملونو  كيبل ؛نه مخيله  يښتنپارشفاعت او س

تذكر او نصيحت  ېددوى له  يدا ول .ږيېكټاكل  مخيله 

خره  يائرښته؛ له زمري د صحېښتي، عجيبه تډډه كوي، ت

، ئدوى ته دا تذكر او نصيحت كافي نه دښتي ته ورته! ېت

ړي د هللا ې غواهر يو ئ چيلكه  ئته ورته د ېدې ون ئگغبر

دوى  كياصل په ې نازل شي، پرېل كتاب له لوري ب تعالى

قرآن دا و ا ې لريېره ترباور لري او نه وآخرت نه په 

ړ دوى خامخا ايمان ته ا چيراغلى  ئپاره نه دل ېدهم د 

په ، انتخاب د دوى ئتذكر او نصيحت د يوازي، دا خو يړك

هدايت الر غوره كوي  ايمان اود  چيې ښه ئخو، ئد كيالس 

 چيښتي غو داسيهم هللا تعالىد كفر او نفاق الر، او كه 

الهي سنن ثابت ږدي، ېپرآزاد  كيپل انتخاب په خانسان 

له دغو الهي سننو د  چيكي دي، څوك ناو تغيير نه منو

ې پند او نصيحت سره ئ هيڅپه شقي او بد بخت وي  مخي

ويل شوي:  يكپاى په ې ي هدايت كولى. د سورنه ش څوك

ښنه ېره ولرئ او بخې وتر چي ئړ دو د دې تعالى هللا يوازي

 ړئ. ې وغواتر
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و اڅه پا -2 .كښونكيهځان راپه څادر د خوب اې  -1

و جامه ا -4 .ڼهگپل رب ستر خو ا -6 .ړهخبردارى ورك

 (ېمه )ئو ا -3 .ږدهېپرو تزلزل ا -1 .پاكه ساته دي

پل رب ته صبر او خ -3 ڼونكى.گ (ېزيات )ئڅوه غو

 .كوه

)د خوب مدثر  دته  ّـرسول هللا  كي تيمبارك آ ېدپه : 1

خطاب  ېدپه په نامه خطاب شوى، ښونكى( ځان راكپه څادر 

ېر شوى، بونو وخت تخونور نو د  چيسره هغه ته ويل شوي 

 ېدله دلى، ېېدو او قيام وخت رارسڅپاېدو، ښيد و

ې اعتنائي نه ب اړهپه د روان حالت  ټولنيد وروسته به 

د  چينه  داسيې، ټوپنه  يگسترپه ناخوالو به ې، كو

ې تفاوته ې او بڼگزوا غوره ون، اېكړمسئوليت احساس ون

 ې!!ش هپات

دا وضع  چيږده ېپرمه ، ئڅون وخت داپد قيام او : 2

ته  مخيړي، سره مخامخ ك ۍټولنه له تباهړي، او دوام وك

، او ړهپه دردناك حالت اعتراض وك ټولنيد ږه، ېې ودرئ

له و شرك اكفر  خلكو ته د ه،ړې مال وتپاره ئد بدلون ل

له موجوده حالت د  ټولنيپايلو او د بدو او خطرناكو 

 معليه انوپيغمبرد ړه. ركوو خبردارى عواقبوخيمو 

و ېرله ډېره درنه ده، ډ چيد دندو كومه برخه السالم 

لوى عزم  او ېر صبرډې مخامخ كوي، د مخالفتونو سره ئ
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، يارى وركول دانذار او خبرد مداښتنه كوي هغو همتاو 

، بايد رانسكور ئدا نظام ظالمانه د چيخلكو ته ويل 

لري بايد  يپايل يشي، ستاسو فردي او اجتماعي حالت بد

سره بدل شي، دا وضعيت به تاسو له بد او خطرناك عاقبت 

ستاسو سياسي مشران ړئ، ټول كې ټغر ئړي بايد مخامخ ك

سو اتسدي،  انمارگټظالمان دي، ستاسو مذهبي مشران 

عقيده خرابه، ستاسو اخالق بد، ستاسو مذهب له خرافاتو 

 توفاپه خرا، د فساد مقابله، په ظلم اعتراض، ئدك ډ

 ؛ې خلكو ته خبردارى وركولپايلو ئاو له  كينيو

ړي. له مخالفتونو سره مخامخ كالسالم  معليهان پيغمبر

ري وركوي، ېخلكو ته ز يوازيدا كار نه كوي،  چيڅوك 

ځان لري ېدو، له سياست يي، د آرام اوسښل ورته ئفضا

له مخالفتونو سره  چيطبيعي ده  ؛ورته كوي خبريو لسات

 معليهانو ران د پيغمبرگږي، خو دا دعوتېكبه نه مخامخ 

ې شا ته ئ يد انذار دنداو په الره روان نه دي السالم 

 . ېكړ

وساته،  گټينباور  ياو ستروالي دعظمت په پل رب د خ: 6

ځان ته كافي پل ستر رب مت اعتراف كوه، خپه عظې تل ئ

ډاروونكى ظاهر غولوونكى او ښمن د د چيڼه، پام كوه گ

د زر او ړي، ړه نه كېره او واهمه راوالورعب،  كيپه تا 

په ستر !! د ضعف احساس مه كوه وړانديپه زور خاوندانو 

، ښمنته د حق هر د چي ئد كافي و باوراايمان رب ستا 

وسلو سمبال، حقير، ضعيف په ن وي او ځواكمڅومره كه هر 

 ې. ڼگې، او هر ستر كار آسان وڼگاو كمزورى و

 ې: شو ېمآيت دوه ترج ېدد : 4

 ړه.پاكه ك يجامه د 

 پاكه ساته. يجامه د 

 چيځي دا راو معنى ېداشكال لري، د ۍ ترجمه ړلوم

دا  كيپه شأن  ّـرسول هللا د ړه، پاكه ك يداغجنه لمنه د

او  ده هدوهمه ترجمه دقيق اسمه ده.او ن هخبره نامناسب

 يناه ناولي داغونه دگږده د ېپره م چيې دا ئ معنى

 يتور داغ دكوم  چيږده ېپرړي، مه پينه لمن داغجنه كس

د خور فساد  كي ټولنيپه ا خو تېني، ښپينه لمن كپه س

ناه له بدو گخلك د ظلم، فساد او  وې اړلپه خالف مال ت

صاف تل شخصيت پاكيزه او ړ پل لوې، بايد خېروپايلو و

 .لريناهونو گاو له  ېوساتو شفاف ا
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 ې:شو يړژباآيت هم دوه  ېدد : 1

  او  ىاخيست معنىپه پاكي رجز د رجس يعني ناځينو

 لري ېځان ترړه او ډډه وك ۍپاكله نا :ې ديويلي ئ

 ساته.

  معنىاخيستى، اصلي  معنىاصلي  خپليپه خو نورو رجز 

ړى: ترجمه ك داسيې يت ئاو آ ئې تذبذب او تزلزل دئ

ته دا موقع مه كله شيطان هيڅږده، ېپرو اضطراب اتذبذب 

ډ ړي، له راسخ عزم او كلك هوړه كنا ز ړهتا ز چيوركوه 

ړه ډه زډاپه ځه، ثابت قدم اوسه، سره ميدان ته راوو

 كيپه تا حالت بايد  هيڅړه، ې ته دوام وركمبارز

  .ړيړ نه كواهمه، تزلزل، او تشويش راوال
 ۍ ناسمه.ړده او لوم هړه دقيقژبادوهمه 

ر تعبيرونه ېمڼ شگ كيپه تفسيرونو ړه په اآيت  ېدد : 3

 ړ دي:ې د يادولو ودوه ئ چيورو گ

  څه تر هغه د زيات  چياحسان مه كوه  داسيچا سره له

 ې.ترالسه كولو طمع كو

 ېدږده، له ېپرې مه ړى ئگنيمڅوه او مه غو يدعوت د 

، ئنور نو بس دې: ې، او وايڼگې ېر ئډ چياحساس سره 

نور نو له ړه، ې ورنكنتيجه ئ ؛ېكړو مي ځلي هلي يېرډ

عبث ې ئ، د اصالح انتظار ىدېكي نه ش د خير طمعخلكو  ېد

ې دا ړم او د مبارزپل دعوت متوقف ك، په كار ده خئد

ي ږدوالى او طوالنوې اد مبارز چيپام  ړم!!ۍ قطع كړل

 هللاد  چينه  داسي، ړيمأيوس او ستومانه نه ك يدا دېك

ځواب په لوري د خلكو مسلسل بلنه او د دوى منفي  تعالى

دعوت او مبارزه مه كوه،  داسيكله هيڅ، ړيتا مأيوس ك

په ې ڼه او مه ئگېر ډپل كار مه خمه قطع كوه،  دي

كار زيات پل ړه كوه. خېكپرښودو ېپرد  كي الرينيمايي 

پله خ بلهك ېدهم لهرل، او ېمڅيزه شناې ڼل، نتيجه ئگ

ښودل يوه اشتباه ده، ېپرې ړگاو نيممبارزه ناتمامه 

 ې.نه ش مرتكباشتباه  ېدد  چيپام كوه 
 ېد، د ئدمأموريت يو الهي مبارزه : ستا دعوت او 3

ثابت قدم و اصابر  كيپه ترسره كولو مأموريت الهي 

پاره وي، د ل د هللا تعالى ياو استقامت دصبر ستا اوسه، 

كه دوى  چينه  داسيړه، ې مه تره ئون سگخلكو له غبر

ې او پل كار جاري وساتځواب وايو خستا دعوت ته مثبت 
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او صبر  ېې او مأيوس شې واخلمانو نو الس ترنه ې كه ئ

 . ېكړله السه ور

ټكيو څو ړه د په ا راو تفسي ېمو د ترجآيتون دغود 

 م:ڼگيادول مفيد 

ودو ښېد پر وخوبوند  كيړي آيت په لومښوونه ۍ الرړلوم

په اوم ې ۍ ئاو وروست ښتنه كويڅون او انذار غوپااو د 

جامع  ېدپه ښتنه. پارد صبر او استقامت س كيآيت 

نور  چي ښيي الرښوونيۍ ۍ او وروستړدا لوم كيښوونو الر

ړاو لري او د دغه ستر قيام او انذار سره تله ې هم ئ

 آيتونهكوي. ټول توضيح  برخي بېلي بېليجهادي مأموريت 

ڼا په ر ېهغاو د په ارتباط موضوع اساسي  دغيد بايد 

ه او له اصلي گپه توتفسير شي، نه د مستقلو آيتونو  كي

 پرته.موضوع سره له ارتباط 

تي او پلي) رجس لفظ د (رجز)د  كيځم آيت پنپه  چيچا 

 ۍړ: لوميړې كئ هاتڅو اشتبااخيستى  معنىپه  (پاكينا

، اصلي ېولځپامه غورې له ئ معنىد رجز اصلي  چيدا 

 هتزلزل او اضطراب ده. دوهم كينه بل يپاكې نائ معنى

ځم آيت پنشي نو  ونيول معنىپه  ۍپاككه رجز د نا چيدا 

ږي، او د كالم بالغت ته تاوان رسوي. ېړڅلورم تكرار جود 

د  چياخيستى  معنى داسيپه ې رجز ئ چيدا  هېيماو در

بت  مصداق نه لري، دوى دا د هيڅ اړهپه  ّـرسول هللا 

بعثت  تر ّـرسول هللا  چياخيستى، حال دا  معنىپه  يځنلمان

دا خبره د ې متنفر وو. ې زار او ترله بتانو بهم  كيمخ

په وروسته او بعثت له  ده، لريېره شأن ډله ده 

 ېته شو ّـرسول هللا ه گڅن هبه دا خبر كيښوونو الر يوړنلوم

و بتان ىدر گم ړه!!ك لريځان پليتي د بتانو له  چيوي 

رجز د شه!!  يې لرشي: تر ورته وويل چيوو،  ېدږته ن

ې موضوع ړلت پوري دعوتپه ده، او دا  اضطراب معنىاصلي 

ې ځان تر چيړى شي بايد متوجه ك رگده، او هر دعوت

  وساتي.

ه احسان م داسي): ړىترجمه ك داسي آيتږم پش چيچا 

لو ئڅو دالپه ې ې(، تعبير ئړې غوائ تې زياتر چيوه ك

ې نه ده ئ معنىاصلي تمنن  ال : دئو كمزورى دضعيف ا

 معنى په دېاو څوه ده، ې مه غوئ معنىې، اصلي خيستارا

په لكه د التين ، ئد ىراغل كيځايونو څو په  د قرآن

نه ه تدوى اجر غيرممنون:  مويل شوي: له چي كيسوره 
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دا  چيړى ك ئپام نه دې ته ئ ېد .ئد ېدونكى اجرڅغو

په سر  چي ېراغل كيپه ضمن د كالم ښوالر داسيد  ښوونهالر

 كيپاى په ښتنه كوي او انذار غوېدو، قيام او ښيود  كي

ې ښتنه، او د بحث اصلي موضوع ئپارد صبر او استقامت س

نه د منت او احسان ې ده، دعوت، مبارزه او مقتضيات ئ

په منت  چي يمتوجه شو يته هم نه د ېدل، ئېر مساڅپه 

د خو ، ئډېر، قبيح عمل ده ږ وي او ك، كه لكيهر صورت 

له  چي ڼل شوىگمنت قبيح هغه  يوازي كيپه تعبير دوى 

ې ې هديړد و چي. او دا موضوع سره توأم وي غوښتني يېرډ

ې او لوى احسان د لويي هدي كيپه مقابل ړه احسان او وا

په ته  ّـرسول هللا  چيموضوع نه ده  داسي ؛طمع مه كوه

 يښوونالر داسيمخصوصًا د او  ذكر شي كيښوونو الر نيوړلوم

 څون ته رابلي. پاقيام او  ىد چي كيپه ضمن 

    

    

    

    

    

   

   

    

    

     

   

   

    

    

     

      

    

   

     

     

    

ځ به نو دا ور -2پو شي.  ۍ كيلشپې چينو كله  -8
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 -11 .كافرانو ناآسانهپر -11ځ. ېره سخته ورډوي، 

و ا -12. ړ يوازيك پيدا ميچي ږده او هغه ېپرما 

حاضر و ا -16 .ېدونكى مالځاوو زياتگر ورته ومي

. پراخوالىړ ده ته ك تيار ميو ا -14. چمتو زامن

داسي  ؛ نه -13 .ړمې كچي زيات ئړي طمع كبيا  -11

ژر  -13و. آيتونشوى دئ زما د  ښمننه ده، هغه خو د

دى خو  -18 ېدونكي مشقت كي.زياتپه  چووې وابه ئ

پر مرگ نو  -12 ړ. ې وكفكر او سنجش ئ چيهمغه دئ 

پر ده گ بيا هم مر -21 .ړې وكش ئسنجگه څندا چي ده 

 .ړې نظر وكبيا ئ -21 .ړې وكش ئ)بد( سنجگه څنچي 

ې بيا ئ -26ړ. ك يځونگاو تندى تريو خ مې بيا ئ -22

دا ې وويل: بيا ئ -24ښود. ې ستر وځان ئړه او شا ك

دا خو  -21 .ئڅه نه دپرته بل خو له نقل شوي جادو 

 .ئڅه نه دپرته بل د انسان له وينا 

 ږدي: ته  يمخ موږزمطالب څو  آيتونهدا مبارك : 8-11

 ه گترپه سڼئ، د ناممكن كار گمحال مه  گد قيامت رات

دا ېكيوه پو له  كيۍ لېشپپه ورئ، قيامت به گورته مه 

 پيل شي.سره 

 ه او د نه سختېره ډپاره و لكافرانځ به د دا ور

  ځ وي.زغملو ور

 په ضد تبليغات كوي، او اسالم  ّـرسول هللا نن د  چي څوك

ې فتناو  كوي پو كيپه ناقور او سورني د تبليغاتو 

ده،  كيپه مخې ځ ئرسخته و چيپوه شي ړوي، بايد راوال

د  چيړى شي پو ك كيناقور  داسيپه يوه ځ به هغه ور

 به اعالنوي. گقيامت رات

 هللاد  چيكوي بحث  اړهپه چا هغه  د آيتونهدا : 11-21

پل ې، خړلپاره مال تۍ لښمنې د دو سره ئآيتونله  تعالى

پاره ۍ لښمنله حق سره د د و وجاهتامال ثروت، نفوذ 

د و ا ّـرسول هللا ه د گڅن چي كيښنو ېدان ېدپه ، تل كاروي

څه تهمت او ړي، څه تبليغات وك، ړيكودعوت مقابله ده د 

د ده مخالفت  چيڅه ووايي ړي، خلكو ته وت يپسورافتراء 

وروسته، دقت ېر غور او ډله  څوي!!ې وهۍ ته ئمنښاو د

ې ې يوكولو وروسته ئ فكرچارو له الرو ېلو ېلو بپه باو 

 يځونگې ئ ىدې تريو او تنتل، مخ ئخوا ته وك يخوا بل
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حق ورته شوه،  هدنگڅررا كيې څېرپه ې ژوره كينه ئړ، ك

ېر تكبر او غرور ډپه ې كوله، ې ترډډه ئخو وو معلوم 

ورته پيغمبر عليه السالم  چي قرآن ادې وويل: سره ئ

ر نه گ، مىدېكي نه ش څهپرته بل بلنه وركوي، له جادو 

له ې پالر ئړي، ړ كات راوالې اختالفئ كيپه ولس  چيورئ گ

ډو او جادو ړى!! دا د كوېل كب ورورله ې او ورور ئ ىزو

اقتباس رو له كتابونو گډد مخكنيو كو چي ئكتاب د داسي

، نه الهي ئېر د يوه انسان كالم دڅپه شوى، دا ستاسو 

ړى او خداى ته ړ كځانه جوپيغام، يوه انسان له كالم او 

د قريشو ستر او مخور ه وليد بن مغير! ړى!ې منسوب كئ

يو له مرجع د دوى  كيقضاياوو اجتماعي ټولو په مشر او 

مجيد  قرآنو اپيغمبر عليه السالم د  چي ئدهغو كسانو 

 هغيپه ، د قريشو د مشرانو ېو ېكړ خبريې دا ئ اړهپه 

ې وه او مقصد ړه شوجو كي (دارالندوة)په  چي كي غونډي

 ّـرسول هللا د بايد  چيچارو غور كول وو په هغو الرو ې ئ

 خپلي ړي، ده برخه والو ته ويلي وو:ې غوره كپه خالف ئ

ړئ، د خلكو يوه ك اړهپه ( ّـرسول هللا ړي )س ېدمو د  خبري

په د ده  چيووايئ ړئ، ځواب وركډه يو گپه ښتنو ته پو

د  چيښه به وي ؟ ځينو وويل: څه وايوبه خلكو ته  اړه

و عرب: ې ويلاو وئ ړتريو ك ىدتنوليد ړو، شاعر نوم ورك

شباهت  هيڅله شعر سره  يېدلي، د ده خبرېر اورډونه شعر

ړو، ې ياد كپه نامه به ئكاهن د  چيوويل  ونور نه لري،

ې د ئبه  يي، خبرړ شد ده خوا ته وال چي: څوك ې ويلوئ

ونى ېل چيښه ده ، نورو وويل: يڅېر ونه مومپه كاهنانو 

مخامخ شي د  له ده سره چيڅوك : هغه وويل و،ڼگې وئ

ونه  كيخبرو او حركاتو په ې ئښه به ونتوب نېجنون او ل

، هغه وويل: ئر دگجادو چيوري، نورو وويل: وبه وايو گ

 كيپه خلكو  چيړ: هغه ې وركئ بځوا؟ معنىكومه ه پساحر 

ېلوي، ده ړوي، دوستان سره بښمني راوالاختالفات او د

 او همدا كار كوي!! ئر دگجادو ىدوويل: هو 

 :ئد داسياو تفصيل  شرحو آيتون ېدد 

پام ځ دوه د سرينو ترمنفړه د مپه اآيت  11: د الف

 :مومو رأييړ و

ږده، زه به ېپر يوازيله دغه كس سره : ما ۍړلوم

 چاره كوم. پله د ده په خاو  يوازي

او  مرستيپله او د بل له په خا م چيكس  داسي: دوهمه
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به ورسره  ږده، زهېپرړى، ما ته پيدا كپرته اشتراك 

 حساب كتاب كوم. 

 ده:  هلو غوره او دقيقئپه دوه دالتوجيه  هدوهم

  په  چيته  ضمير ېدږټولو نصيغه بايد تر  (وحيداً )د

ې فاصله تر چيته  (من)نه  راجع شي، ئدمضمر  كي (خلقت)

 چيڼلى شوى گسمه  كيمو په هغه صورت ۍ توجيه ړلري، لوم

 ه وحيداً ذرنى و من خلقت :وى داسيد آيت تركيب 

 كيړ په لونو كالم د نعمتدا  چي ښيي آيتونهې پسور 

پله په خما  چيشي  ىدېكدا  يوازيې ئ معنىراغلى او 

ې له وروستيو تعبير سره ئ ېدپه  يوازيړى. پيدا ك

 ږي. ېكږي تأمين و سره يووالى او همغآيتون

ونه بيانوي نعمتنور هغه  ځينيه آيتون 14 رت12 له ب:

 :ېرزو شويپله لوري  ښمن د هللا تعالىپه دغه مغرور د چي

ې تل ئ چيزامن ېر ډ داسي، مالېدونكى پراخ او زيات

مو  شرائطچمتو ول، كافي امكانات او مساعد خدمت ته 

ې كافي ونه ټول الهي نعمتونه ئدا ړل، په برخه كور

ړ، د الزيات نه ك ړراوال كيپه ې د شكر احساس ئڼل، گ

 طمع لري.  ونعمتون

ه گبه څن تعالى هللاه ترسره شي، گڅنې ئبه  تمنا: ج

الهي  چي كيحال  داسيپه ې كوي، پر يېرزوينپ ينور

ۍ ښمنو دآيتوند  څولى، د هللا تعالىنعمتونو طغيان ته ه

ځاى به نقمت او عذاب ورته په ې، د نعمت ړلې مال تته ئ

 ړي. كاخته ې مشقت به ئ كيېدونپه زياتړي او زيات ك

په و آيتوند  د هللا تعالى پوريو آيتون 21 رت 18 له: د

 والىگڅرنۍ نښممعاند انسان د عناد او د ېدړه د ا

ې حالت ئ داسيړ، ال كيښنو ېدپه انړى مول شوى؛توضيح 

وكولى شي  چيچارو غور كوي په هغو الرو ښيي  چيړ غوره ك

رسول د  چيكوي فكر  ېدپه ړي، مقابله وك ّـرسول هللا د 

پر ده او  گمرې ومني، ك ئخل چيڅه ووايي  اړهپه  ّـهللا 

ند وو خو غرض، گڅرې، حقيقت ورته غور او فكر ئ ېدپر 

او  ّـرسول هللا ې مني، د وئ چيښودو ېپرې نه نكيمرض او 

خو تعصب او تكبر مخالفت ته ېدو پوهپه حقانيت  قرآن

او نه  ئر دگجادو ّـرسول هللا نه  چيېدو پوهښه څولو، ه

د ې وويل: دا سره ئسره  ېدله د انسان كالم، خو  قرآن

، له مخكنيو كتابونو اخيستل شوى، دا د ئكتاب د ډوكو

 ړى!!ې منسوب كخداى ته ئ چي دئكالم انسان 
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څه شي خبر او  -23 .چوووا كي ې سقربه ئحتمًا  -23

 كوي. يږدي او نه خوشېپرنه  -28 ؟ئڅه دسقر  چي ېكړ

 ې.مارل شوگې پرنولس  -61 .ېرو بدلوونكىڅد  -22

څوك پرته بل او د دوزخ ساتونكي مو له فرشتو  -61

ر مو د كافرانو له ېمځولي، او د دوى شرگنه دي 

اهل څو ترځولى، رگ ئره نه دپاڅه لپرته د بل تعذيب 

، ړيانو ايمان زيات كمؤمناو د  ړيوكن يې يقپركتاب 

ړي، او تر څه شك ونكڅو اهل كتاب او مؤمنان او تر 

ووايي: هللا  كافران خاوندان اوړونو و زبيمارڅو د 

 چيهللا  داسيړي؟ همڅه ويل غوامثال سره  ېده پتعالى 
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ړي غواې ئ ىد چيك څوې او كوي ئ الريې ړي بڅوك غوا

پرته له ده ښكرو په لې، او ستا درب وي ئكهدايت 

 پارهر د انسان لگږي، او دا نه ده مېپوهوك نه هيڅ

 .يادونهيوه 

چا سقر د دوزخ يوه هولناكه طبقه ده، دا د هغه : 23

ې ، له حق ئئمغرور او متكبر د چي ئځاى دپاره مناسب ل

 ّـول هللا رس، د ئښمن دښ دړولى، د الهي دعوت كينه كمخ ا
ړ او ظالمانه ۍ والښمنپه دې قضاوت ئ اړهپه  قرآناو د 

د ده له وضعيت سره مناسبه سزا همدا سقر . دئقضاوت 

 . ئد

ي والگڅرنپه ې تا ته ئ؟ ئڅه دسقر  چيې ږېپوه: 23-22

الفاظ نه  داسي كيپه قاموس ستا رانه ده، گېدا پوه

ړى ك والى توضيحگڅرن كندي كيهولنا ېدد  چيي ږېكموندل 

 كيپه څه  چي ئېر نه دڅپه ا د اور يشي، دا د دن

 داسيدا ې بدلوي، يرو ئاپه وي او سوزې فورًا ئ ږيېولو

سلول ننه او بهر، د وجود و جسم، داروح  چي ئاور د

كلك  كيږي ېغ خپليپه ځان رسوي، دوزخيان ته سلول 

ې آرام نه ېبه ئې بندوي، يوه شپرالر  يښتېنيسي، د ت

دا، او ېكې رياشته او نه  گمر كيهغه  پهږدي، نه ېپر

ېوان، رگژوند سره الس او او  گېبه، مرشآرامه نه يوه 

 .ړيېره تكه توره كڅړي، ته ورته ك گژوند مر

ې ړگځانې ډله ئهره دي،  ډلينولس ن يمأمورد دوزخ  -61

ه دوزخيان گې توړگځانپه او  يړه لرپه غادنده 

هم ې ، سزا ئدي گرن گنناهونه رگ چيه گڅنتعذيبوي، لكه 

د ، دي ېلېل ببهم ې ئنكي واو سزا وركوېله، ېله بب

ې سزا ټاكلپاره ناه لگ هريد به  ډلي يېلب يېلفرشتو ب

د انسان  كيپه ارتكاب ناه گ يد هر چيه گڅنوركوي، لكه 

 كيځينو په ډه ترسره كوي، ړى او عضو اساسي ونيو غ

اغ او دم يگستر كيځينو په ړه، ز كيځينو په السونه، 

ي ته بايد ړغ ېل وي او هرېل ب.. عذابونه هم بايد ب.او

 د نولس كيآيت  ېدپه ړى شي، ړ سزا وركمناسبه او و

ډوله عذابونه دوزخيانو ته به نولس  چيښيي فرشتو ذكر 

 :ړيبيان ك داسيقرآن ونه عذابدا ږي، ېكوركول 

 .ښويدوزخ ته ك يمخړپډله به دوزخيان د عذاب يوه  -1

                                           النَّاِر َعَلى ُوجُوِهِهْم ُذوُقوْا َمسَّ سََقر *         ىبُوَن فِ َيْوَم ُيسْحَ 



 

 

 

 

 

                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 المدثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

 48 :القمر

 ښتانو كلك نيسي او ېې د تندي له وډله به ئيوه  -2

 كيدوزخ په ې ډه به ئگپه ښو او پې له بله به ئ -6

 ځوي. غور

                                              َواألَْقَدام * ىاُهْم َفيُْؤخَُذ ِبالنََّواصِ ُيْعَرُف اْلُمجِْرُموَن ِبِسيمَ  

 41الرحمن: 

 پر مخ مخ وهي. ې ډله به ئيوه  -4

 .پر شا شابله و ا -1

َوَلْو َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن َكَفُروْا اْلَمالِئكَُة َيْضِرُبوَن ُوجُوَهُهمْ 

 َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلحَِريِق *   َوَأْدَباَرُهمْ 

                                                                                       

 11االنفال: 

 چوي. ړوندي وراته غړو غاد دوى به ډله بله  -3

                                                                                          …َوُأْوَلِئَك األَْغالَُل ِفي َأْعَناِقِهم

 1الرعد: 

ې چك او زولنښو ته ولپاو به د دوى السونو  ځيني: 3

 چوي. ورا

                                                      األَْصَفاد *          ىَوَتَرى اْلُمجِْرِميَن َيْوَمِئٍذ مَُّقرَِّنيَن فِ 

 42 :ابراهيم

ږدو او داسيه پدوى د دوزخ له ستنو سره ډله به بله  -8

 زه وي. گې اويا ږدوالى به ئاو چيړي ونو تزنځيرږدو او

                                                         اعًا َفاسُْلكُوُه *       ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها سَبُْعوَن ِذرَ 

 66 :الحاقه

 رزونو وهي. گپه په سر سر ې ه ئډله ببله  -2

                                                                َوَلُهْم مََّقاِمُع ِمْن حَِديد*                                      

 22الحج: 

 . خوريد زخمونو د نو خوراك  بانديدوى په به  ځيني -11

                                       ا حَِميٌم * َوالَ طََعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغسِْلينٍ *َفَليْسَ َلُه اْليَْوَم َها ُهنَ 

 63-61 :الحاقه

 .ښيڅاوبه  ېداو تو كيپه دوى بوى نابه  ځيني -12

                                                                                 ِديد*                 َوُيسَْقى ِمن مَّآٍء صَ 

 13 :ابراهيم

، بد توري چيبه د قطران جامه وراغوندي  ځيني -16-14

به د دوى  ځينياو به وي.  ېكېدونسوزژر او  يړبوى، غو

 مخونه وروريتوي.

                                                    سََراِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوَتْغشَى ُوجُوَهُهْم النَّاُر *           
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 42 :ابراهيم

 ووراغوندي ا ېمنور به د اور جا ځيني -11

 پر سر ورتويوي. ښ اوبه وځبه  ځيني -13

َفالَِّذيَن َكَفُروْا ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب مِّن نَّاِر ُيَصبُّ ِمن َفْوِق 

 12الحج:                      * ُرُءوِسِهمُ اْلحَِميمُ 

عذاب څو پوستكي وربدلوي تردلي ېسوزبه د دوى  ځيني -13

 ړي. ښه احساس ك

ُكلََّما َنِضجَْت جُُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم جُُلودًا َغيَْرَها ِليَُذوُقوْا 

                                      اْلَعَذاَب *

 13 :النساء

په سكو د دوى پينو زرو د هغو سرو او سډله به يوه  -18

 وي.  ېكړې كنز ئ كيپه دنيا  چيړخ او شا داغي ، اىدتن

َيْوَم ُيحَْمى َعَليَْها ِفي َناِر جََهنََّم َفُتكَْوى ِبَها جِبَاُهُهمْ 

َوجُنوُبُهْم َوظُُهوُرُهْم هَذا َما َكَنْزُتْم ألَْنُفِسكُْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتمْ 

                                                                                                َتكِْنُزوَن * 

 61 :التوبة

 چيورو ورو زياتوي به د هغو ستنو اور  ځينياو  -12

ې برغولي پر سر به ئي او ږېكساتل  كيپه دوزخيان به 

 ښي وي. ېا

                                                      مَّْأَواُهْم جََهنَُّم ُكلََّما خَبَْت ِزْدَناُهْم سَِعيرًا *               

 23 :االسراء

 ړئ:پام وكڅو خبرو ته خاص دلته  -61-61

  ټاكل نولس  بانديپه دوزخ  چيويل شوي  كيآيت  61په

دوزخ د  چيوضاحت شوى  ېد د كي آيت 61په او ې، شو

ويل  كي برخيۍ په وروستاو د آيت  ساتونكي مالئكي دي

ته معلوم  هيچاپرته  ر له هللا تعالىېمفرشتو شد  چيشوي 

ې له نولس مراد د ب چيده دا  معنى ېد، او د ئنه د

 ي دي. گټولره مالئكو نولس ېمش

  د كافرانو د ر ېمشد فرشتو دا لوى  چيبيا ويل شوي

په ځكه يعني د دوزخ ساتونكي مو ، ئپاره دلتعذيب 

 چيټاكلي  كييو گټولپه نولس او  كير ېمدومره لوى ش

 . ړيتعذيب كښه كافران 

 ړه به د خلكو په اوينا  ېدد  چيې بيا دا خبره شو

 ډوله وي: څلور ون گغبر
پلو په خځكه دوى كوي، ن يې يقپربه اهل كتاب  -1

 .مومي يهم دا خبر كيكتابونو 
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د هر  چيځكه دا  ږي.ېې مضبوطپرانو ايمان مؤمند  -2

 . يږېېدو سره د مؤمنانو ايمان زياتپوهپه حقيقت  ينو

ې ايمانه او بن يمنافق انخاوندړونو زو بيمارد : 6-4

ېدو عاجز وي، نه پوهپه مقصد له و آيتون داسيد كافران 

. ئپروت دڅه خبردارى پيغام او څه  كي ېدپه  چيږي ېپوه

 ړي؟څه ويل غواوينا سره  ېده پدوى به وايي: هللا تعالى 

  له  هللا تعالىد سره  ېدپه  چيويل شوي  كيپاى په او

 الريې ب ځينيږي او ېكهدايت  ځينيثابت سنت سره سم 

د  كيپه اصل دا كتاب  چي كيحال  داسيپه ږي، او دا ېك

 . دئڅه نه پند پرته بل له پاره ټولو انسانانو ل
 .وساتئ كيپام په ټكي  څوړه په ا آيت 61د 

، د ئورته د هو تآيتونږدوالى مدني او آيتد الف: 

اوندانو ړونو خمارو زيد بو ااهل كتاب  كيمتن په  آيت

د  چيې او تاسو ته معلومه ده ته اشاره شو( ومنافقين)

ړتيا گځانبحث د مدني سورتونو  اړهپه ډلو ړو دوا ېد

 په چيدا بحث موندلى شو  كيو آيتونپه هغو  يوازيده، 

ډ سره ډاپوره په پاره ل ېدد همنازل شوي وي.  كيمدينه 

 .ىشونازل  كيمنوره مدينه  په آيتدا  چيويلى شو 

 چيراغلى  كي مقامپه  يد شرح آيتمخكني  د آيت ادب: 

 ېدا د دوزخ ساتونك چيوايي  ؟ئڅه دله تسعة عشر مراد 

ته معلوم  هيچاپرته  تعالى هللاې له ر ئېمش چيې دي، فرشت

 . ئنه د

پاره د كافرانو لر مو ېمشد دوى  چيړه ا ېدپه ج: 

ې دا ړى ئځي: لومته را ي؛ دوه تعبيرونه مخېولځرگفتنه 

د  چي ئې دا دئده او مقصد  معنىپه فتنه د عذاب  يچ

پاره و د زيات تعذيب لكافرانمو د  ډلير ېمفرشتو دا ش

 قرآند  چيځكه ، ئهمدا دقيق او سم تعبير د چي لې.ټاك

، او ېراغل معنىپه فتنه د عذاب  كيځايونو ډېرو په 

ړو په بيانولو سره غواعدد  ېدد  چي ئدا د ردوهم تعبي

 . ئمبهم دناسم او دا تعبير ويو، كافران وآزم

 چي دئدا هدف ولو موخه او بيان دقو ئحقا ېدد : د

 ىدښور وېمد فرشتو ش چيړى شي، نه دا پند وركخلكو ته 

 ږي. ېپوهوك نه هيڅپرته  ې له هللا تعالىر ئېمشپه شي، 

ډېر دا آيت له مخكني  يچپام وي ته مو هم  ېد: هـ

دا آيت نازل شي، د  يچ ېدله  يوروسته نازل شوى، مخك

ې، كافرانو شو يړراوال يښتنپو ډېريړه په امخكني آيت 
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دا خو يوه څه ده؟  ىعنعدد م ېدد  يچ ياو منافقينو ويل

كه دا ې، مارلگلس په دوزخ مو نو يچمبهمه خبره ده 

 دوزخيانر ېملوى شدا وي نو دوى به  كيالئم12 ييواز

ويل  يك ځوابپه د دوى ږي؟ ېچا به ورسه ساتي، تر گڅن

 ي دي.گټولره فرشتو نولس ېمې شدا د ب يچ يشو

   

    

   

   

   

    

    

   

 يچ ېپه شپاو  -66ۍ. ږمپوپه سداسي نه ده، قسم  -62

بې شكه  -61. ڼ شيرو يچسباوون په او  -64. ترشا شي

انسان ته  -63 .ده (ېښو)پدا يوه له سترو  يچ

ړي غوا چيچا ته ستاسو هغه  -63 .خبردارى وركوونكى

 شي. وروسته پاتهړ شي يا وال مخكي

په ۍ، ږموپپه سې: ړه شوشيانو لو دريوپه : دلته 62-61

، او بيا ويل ڼ شيرو يچسباوون په ، او ترشا شي يچ ېشپ

د  يچد مخه  ېدتر ښه ده. ېپدا يوه لويه  يچشوي 

بايد دا واضح شي  ؛څه ووايوړه ئې په اځواب قسمونو او 

 (هاې او د )ته اشاره شو يپېښ يكوم يځواب كپه  يچ

څيزونو سترو كومو سترو  له ؟ او دائڅه ته راجع دضمير 

 ؟ئد

ځير شو ږ آيتونو ته ل يقسمونو او له قسمونو مخك كه

 ؛شو ىسره موندل ۍپه آسانځوابونه ښتنو پوړو نو د دوا

: ېڅيزونو ته اشاره شوسترو  دريو يپه قسمونو ك

دو او د سباوون راختو ته، ېځرگرته ېب ېشپۍ، د ږمپوس

له  يشوى، خو مخكپيل ړه بحث په اله اتم آيت د قيامت 

 ېشوړه خبره په اچا د هغه  ؛ږيېته ورس پاىبحث  يچ ېد

او د  ّـرسول هللا او له  ىړمغرور ك و قدرتاثروت مال،  يچ

، دروغجنو تبليغاتو څولىهته  ۍښمنده له دعوت سره ئې د

لو ېلو بېب د ېبلاو د مخالفت او مقا ېړلته ئې مال ت
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دا بحث له يولسم ، ئد يټه كپه لمؤثرو الرو ېزمنو او اغ

او بيا  ىړدوام كئې  يپورآيت  61تر و پيل شوى اآيت 

رته ېړه ناتمام بحث بپه اآيت وروسته د قيامت  62له 

د قيامت د  يڅ كپه ترپورتنيو قسمونو او د  پيل شوى

د قيامت  يڅ كپه ترځواب . د يشو يالئل وړاندداثبات 

ښه ېپر يوه بله ستره ېڅپه ښو ېپځ د دغو سترو سترو ور

 ېشپد او ر ېڅپه دو ېكه ۍ د رابرږمپود س، ېڼل شوگ

 ېدپه  .رېڅپه دو او د سباوون د راختو ېځرگرته ېب

د قيامت  يي: ته وليپل مخاطب ته واقسمونو سره قرآن خ

ستا د ر گ؟ مېڼگئې محال  گراتانكار كوې او  يځور له

ړاوونو پدل، له مختلفو ېكۍ رابره ږمپود سپاره لاقناع 

نه  يكاف لدېدنگڅردل او بيا راېپټ وگدل، له سترېرېت

له يوه حال بل ته  يچي ير همدا تا ته نه واگ؟ ميد

پاى د بل حالت ، د يوه حالت ئښتل يو عام الهي سنت داو

پيل وي،  يځپاى د ور ېشپد  يچ ېورگر ته نه گ، مئپيل د

پاى مومي، خو د ۍ به ړدا ن ؛پاى موميپه ش يچهمدا راز 

ه او بې بې موجب ي، ته هسئپيل دړۍ ن يد بلپاى ړۍ ن ېد

مان گاو  ېڼگ ېكۍ ثابته او تغيير نه منونړدليله دا ن

او ستا دا  پاره دوام كوي!!دا حالت به د تل ل يچكوې 

سره  ېدپه  كه دا عالم ختم شو نو يچ ئمان هم غلط دگ

 ژوندون شته او نه بله دنيا!!پاى مومي، نه بيا څه هر 

و ۍ اږمپوي: د سيڅوك ووا يچلكه  ئد يستا دا باور داس

وروسته به  ېشپ ېدله  ،ئپاى دلمر غروب د دوى د عمر 

نه  پهوروسته به بله ش يځور ېدله  ځ نه وي اوبله ور

ڼ سباوون ته روپل ځاى په ختياره ش يچ ېورگ، خو وي

شي. د دو وروسته بيا رابره ېپټ ۍ لهږمپواو س ږديېپر

 گرات ېشپشفق، د  ،ته ورته ېدهم  يپه سوره ك اقشقنا

د راتلو او  متادل د قيېكړه پبش ۍږمپواو د س

 .يشو ير وړاندېڅپه پاره د دليل ژوندون لبيا

 )ها(د  يك (الكبر دئانها الح)په  ونيمفسرځينو  

ته، خو  (جنود)ځينو نورو او  ىړته راجع ك (سقر)، ضمير

ځواب د قسمونو او  يبلك ديضعيف توجيهات  يدا نه يواز

، ىځول شومه غورپاله  يپه ك ارتباطعميق  ځ ژور اوترمن

ۍ ږمپوپه سي: يڅوك ووا يچده لكه  يد دوى توجيه داس

دو او د ېځرگرته ېبپه  ېشپدوزخ شته، د  يچړه كوم لو

ره ېمښكري بې شد هللا ل چيړه كوم بياراختو لوپه سباوون 
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ه قناعت توجيه نه د قرآن كافر مخاطب ت يدي!! داس

 يچ . عجيبه دا دهړ دهشي او نه ورته د فهم و ىوركول

 ېدد هم يپه سوره ك اقشقنه دغو محترمو مفسرينو د اگڅن

، هلته ىځولمه غوراپند تفسير له گڅرقسمونو واضح او 

پاره د دليلونو ژوندون لهمدا قسمونه د قيامت او بيا

 گت يځور ېشپد  يچاو ويل شوي  يشو يوړاند توگهپه 

 دل،ېړواو دل ېطلوع او غروب، او سترۍ مږد سپو، گرات

ۍ د مسلسل او ړدا ن يښيي چدا دل ئې ېدنگڅرو دل اېپټ

 لحالت ب له يوهڅه هر ، مستمر تحول او بدلون صحنه ده

و اتوقف  ينقطه ك څو هيامقطع  څهيپه  ي،مودرته حالت 

او بې  يين هسمنكرد بيا ژوندون ، لىموند ئنه ش سكون

په پاى د بدلون د و او توقف اسكون  ته د گمرځايه، 

ټكر او تصادم څه سره له هغه رنه ېگدا ان، يورگه گستر

او  يغلط ېدئې ترالسه كوو. د  ېدمشاهۍ له ړد ن يچ يكو

 يټول ېدد  ،دليل هيڅپاره لد اثبات  يرنېگان يټبې بنس

 .ىكول يو وړاندنه شټ وگ هيڅۍ له ړن يپراخ

پاره تذكر نو لانساناټولو يادونه د  قيامتد : 63-63

په  ړي د هللا تعالىغوا يچپاره هم ، د هغه لئپند داو 

ړندي او گ يپه لوروي ارتقاء نړ شي، د معوال يلوري مخك

اراده لري، او  گت يامونه واخلي او د مزيد مخكگمضبوط 

په پل رب ږي، د خېك پاتهشا ته  چيپاره هم د هغو ل

همت نه لري،  گت يډډه كوي او د مخكتلو  يلوري له مخك

ناه او عصيان گږي او د ېكډلو ته خبردارى وركول  وړدوا

 ېروي. ې وپايلو ئله بدو 
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ړي ي ترالسه كچدئ  گرو كيپه څه څوك د هغه  هر -68

په دوى به  يچ -41 ر اصحاب اليمين.گم -62ې دي. ئ

 -42و: نيمجرمله  -41ښتي: پوه بله يو ل يجنتونو ك

له  موږ: وايي به -46 ؟ولئواچ يپه سقر كڅه څه 

مسكين ته مو خوراك نه و ا -44، نه ووځ كوونكو لمون

ي لوبو ټچپه  گ كيڅند خوشو خلكو په  -41وركاوو. 

او انكار به مو كاوو د قيامت له  -43مشغول وو. 

 !!موگ مر ېدوي راورسچتر هغه : 43 ځي.ور

 نېكاو ښه ، ئد يرو كگپه عمل پل د خ : هر انسان68

ځاى ته بيايي او ځان سره د جنت غوره ې له به ئاعمال 

ړي، ځان سره وځاى ته له ې د دوزخ بد بد اعمال به ئ

 يگواراتلونكي ټاكي او د ده د د ده برخليك  يچڅه هغه 

پرته كړنو نيولى، د ده له  يپل الس كپه خې او مهار ئ

  څه نه دي.بل 

په ان ول، او رو ږه(كا) يكدنيا په  يچ (ڼ السيكي): 62

په  يعملپاڼې ئ يپه الهي محاكمه كاو الرو سر، ږو كو پچ

ولو گپه منو نړپلو كې، دوى به د خړى شوورك يڼ الس كيك

په سمه الر  يكدنيا په  يچښى السي( خو )يرغمال وي،  يك

س ښي الپه ه عملپاڼې ئ يك ېمپه الهي محاكروان ول، او 

 يبلكيرغمال نه و نړپلو كې، دوى به د خړى شوورك يك

په لوري به وي، د جنت  يپه خدمت كې د دوى به ئاعمال 

پر مخ ې به د دوى ځان سره بيايي او د جنت دروازې له ئ

 زي. يپران

په په خبرو او يو له بل  يپه جنت كى به ود: 41-42

 ېدله  يولښتي: پوبه يا وي، له مجرمينو گښتنو لپو

ځاى  ېدڅه شي او كومو عملونو برخليك سره مخامخ شوئ، 

 :ړ ديټكي د غور او توجه و څودلته ؟ ته ورسولئ

يو له بله او  يخبرځ هم به د جنتيانو تر منالف: 

 ځ. وي او هم د جنتيانو او دوزخيانو ترمن يښتنپو

جنت به  مسلماني عادد يوه  يچږئ ېپوه ېد پهب: 

ونو او آسمانې د ر به ئسو يچراخ او ستر وي پهومره 

 يچپراخ هم دومره ستر او دوزخ او په اندازه وي.  يزمك
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د ځاى وركولى شي،  يږ كېغ يپلپه خيانو ته دوزخو ټول

 يځ خبرځ او د دوى او د دوزخيانو تر منجنتيانو تر من

د يوه ستور ليكي له څوك  يه نن چڼئ لكگو يداس يآتر

ستوري  ييوه لره پد بل ستور ليكي ستوري  يېر لرډيوه 

د  يچږي ېممعلو ېدكوي، له  يچا سره خبرله  يك

پير ژور توبه له اوسني عالم ضوابط راتلونكي عالم 

نه او حواس به هم له اوسني واستعدادلري، او د انسان 

  پير لري.ېر توډ حالت

په ږ گرى زموپل كوم ملنن خچي څوك ڼئ لكه گدا داسي و

پ كي په رگو سترو د ټوي اشمسي نظام يا ستورليكي كي ول

چي ږي ېې معلومپه يوه لري ستوري كي ومومي!! له دې ئ

  !   ځواكمن وي!څومره هلته به د انسان حواس 

په داسي خبرو به يو مهال د اسالم چي ږئ ېپوهخو آيا 

ې دروغجني او هغه به ئې وي ډي وهلڅومره ملنمخالفينو 

دا  خوې وي؟!! ڼلگډكي او د حقيقت خالف او له مبالغو 

د يوه يو كس پراته كلي له يوه لري  افغانستاندئ نن د 

پل ټ كي له خگوپه لري ړۍ د ن په مرستهړوكي مبايل و

ې ږ اوري او هم ئې غچي هم ئدوست سره داسي خبري كوي 

پ خوا ته ! دا نن د يوه قوي او ستر تلسكوگوري!مخ 

كي يو ړخ په لري اد ستور ليكي ژاندى پېناست ستور 

په دومره ږ له زمكي زمو ىاو وايي: دا ستور گوريستورى 

پرتله دومره په ږ د زمكي ې زموپروت دئ، حجم ئټن كي وا

چي د دا وينا داسي نه ده  قرآن! آيا د ځله زيات دئ!

 !؟ړاندي دهنني معيارونو له مستوى هم ونساينس د 

 يځواب كپه  (اصحاب اليمين )به د  (نيمجرم): 46-43

 :ړوبرخليك سره مخامخ ك ېد ناهونو لهگځو : پنوايي

 .كوونكي نه وو لمونځ موږ: 1

 .مسكين ته مو خوراك نه وركاوو: 2

 يا ووگلوبو ل يټچپه له خوشو خلكو سره : 6

 .مو انكار كاوويوم الدين له : 4

مو  گمر يچړ ته مو تر هغه دوام وركانكار  ېداو : 1

 ! ېدو!راورس

پر مو  ړ، او نهعبادت وك تعالى هللامو د نه  يعني

ې هدفه او ړه سوى، د يوه بې وزلي ترحم او زمسكين او ب

په ې هدفو او خوشو خلكو ېر د نورو بڅپه لي انسان االاب

ې ند مو يوه بوژ يا وو، لهگخوشو لوبو لپه  يخوا ك
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آخرت مو  په يچدا  يوه، نه يواز ېكړړه به جوعمقصده مل

په ڼو، تر هغه اگهغه مو دروغ  يبلكوو باور نه 

او لمه شو، ېممو  گمر يچشوو  پاتهغرق  يونو كهناگ

ښود. ېك ىټكپاى ې د ته ئلوبو او خوشو ماشومانه  موږز

تجديد  يككړنو پلو په خمو نه  يږده موده كوا ېدپه 

په  (ېدعقي)و ا (باور)، (يقين)ړ، او نه مو د نظر وك

ې ئ يگستر موږراغى، ز گمر يچژاندو، تر هغه ېپه څنامه 

 ژاندو.ېپته راو موږې ئ (يقين)ې، او پرانيسترا

   

    

   

   

    

    

    

    

     

    

    

    

      

   

   

ټه ورونه گنو د هيڅ شفاعت كوونكي شفاعت به  -48

تذكر  له دې چيې شوي پرڅه  نو سره له دې -42رسوي. 

ي صحرائي خره وي، ېدلچي ترلكه  داسي -11ډډه كوي؟ 

ې و ئهر ي ينه، بلك -12 .يېدلښتله زمري ت چي -11

 يداس ،نه -16. يڼپاې پرانيست ړى شيي وركچړي غوا

نه  يداس ،نه -14 ږي.ېېره نه وله آخرت نه ده، بلكي

ړي چي غواڅوك نو  -11يوه يادونه ده.  اد يبلكده؛ 

گر دا ې اخلي مه ترو پند نا -13ې واخلي. تر پند دي

 ښنياو د بخ ئړ دېدو وېرړي، همدى د وې وغواهللا ئ يچ

 ړ.ښتو وغو

 هيڅد وي ې ړل شوونو لهناگپه دغو  يچچا لمن د : 48
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 له ېنه به ئ ټه ورونه رسوي.گشفاعت كوونكي شفاعت به 

ړى عذاب راكم كې ئژغورلى شي او نه به الهي عذابه و

 شي. 

توضيح ه گښه توپه حقيقت  (شفاعت)د ته  موږ آيت اد

 :كوي او وايي

په هر حالت او هر صورت شفاعت  يچه كوه م مانگالف: 

 سولى شي. رردټه گ يك

د بل ، ېي يكرو گپه او عملونو و نړپلو كه د خب: ت

ستا  يچټه درورسوي گښايي وخت هغه  يبه يواز (شفاعت)

ړتيا ې، او دا وځولى ورگړ و ته د شفاعت وپلو عملونخ

چا شفاعت ړه د په استا تعالى هللا يچوي  ېكړې تا ته درئ

 ړي. قبول ك

 تعالى هللاد  (داېبلق شفاعت) د يچ ېوج: بايد متوجه 

و ثابت ا هللا تعالىو نه د شفاعت كوونكي كار، ا ئدكار 

ړه ېكپر يمخدغو سننو له  دلري،  سنننه منونكي  تغيير

، اړهپه چا د او ړي چا ته د شفاعت اجازه ورك يچوي ك

 ړي. كوم شفاعت ومني او كوم شفاعت ته اعتناء ونك

ښه ړه چا شفاعت ته زد  يچځاى په  ېدنو ته د د: 

 ېكړې وپرې، او بروسه ڼگله وي، هغه د نجات وسېكړ

د صالح  (شفاعت)ڼه او گي المل واصلد نجات  (عمل صالح)

 ه.گپه مستقله توڼه نه گټور وگ يك گڅنپه عمل 

 ېدد ستا اعتقاد  يباند (شفاعت)ه پ يچپام كوه : هـ

 يې او دا اعتقاد دې باكه او جسور شب يچي نه ش باعث

نه  ړهراوال يځايه طمع او توقع دركې څوي، بناه ته وهگ

 يكولو د ءپلو ايماني مسئوليتونو له اداړي، او د خك

 ړي. نه ك غافل

له  يچباعث شوي  ېدڅه د سره ټولو سره  له دې :42-11

لني بستا له  دي؟منزجر متنفر او پند او تذكر الهي  ېد

ي ئلكه صحرا يړ، داسې هم د حيرانتيا وښته ئېښتي، تت

 ښتي. له زمري ت يچخر 

 يچ كويانتظار ې دا و ئهر ي يبلكنه، ښته ېت ييواز -12

كه : وايي، ليك ورته راشي تىسيپرانله لوري  تعالى هللاد 

 يول، ېراغلي ورته وح او ىشونازل  كتاب ّـرسول هللا پر 

 يچڅو ږي، تر ېنه نازل يڼپا يهر يوه همداس موږپر 

ړو او د وي ايمان نه رانه ش نازل يراباند يڼپا يهمداس

 وينا ته اعتناء نه كوو!! قرآن



 

 

 

 

 

                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 المدثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

خامخا  يكصورت په هغه دا خلك به  يچه كوئ م مانگ -16

به الس كړنو كركجنو پلو بدو او ړي او له خايمان راو

نه،  نه،ي، ش يې نازلپر يڼپا يله آسمان داس چيواخلي 

ېره پايلو وناه او عصيان له بدو گه دي، د باكې بدوى 

ې ب يچې پوه شبايد پروا دي، ې نه لري، له آخرته ب

 دونكي نه وي. ېكاران اصالح گنهگباكه او باغي 

 :يږدته  مخي موږزلب امطاساسي  څو آيتونه اد: 14-13

له ، ىشونازل پاره لتذكر او  يونيادد الف: قرآن 

ښه او بد، د هدايت ټول،  يمه لرئ چانتظار  دا قرآن

 يچړ باسي ته ا ېدږى او له هدايت منزجر او متنفر به ت

 .په سمه الر روان شيومني او  قئاحق

ږى دو تلوسه لري، د هدايت تېكهدايت  د يچڅوك ب: 

په حقيقت د ، ئد يټه كپه لېدو ، كمال ته د رسئد

ې متاع ده، او حقيقت د ده وركه شوحق ېدو تكل كوي، پوه

ټه واخلي او د گښود الهي كتاب الر ېددا كس كولى شي له 

او وركه متاع پله الر ژني او خېپحقيقت و يڼا كپه رهغه 

 ومومي. 

ي نه ده، فاكه گتو يپه يواز (ښتنهغو) دوىد ج: 

د  ييواز يوندلو كپه مد حقيقت  يچمان مه كوئ گ يداس

پل د ده خ ييواز يېدا كپه رساو حقيقت ته عقل انسان 

 (ېدارا)و ا (عقل)پل خ، نه؛ د ئډ او عزم كافي دهو

 ضرورت لري.الهي توفيق( ته ښوونو او )الهي الر گڅنتر

باور ټيزو خبرو بايد همزمان ړو بنسدوا دغوه پد: 

م مفهو ېدپه  يكآيت  14په  يچ يخبر يهغه پ -1ولرئ: 

ته  يعني (ې واخليتر يپند دنو ړي غوا يچڅوك ): ېراغل

ړه به ېكپرو اخيستل پندې، د آزاد ي يپل انتخاب كپه خ

، يا ېكړيوه غوره ې له دوو الرو ې، كولى شپله كوپه خ

 11د  يچ يخبر يهغه پو ا -2 يا مخالفت. ېكړموافقه و

ي نه ش و پندا): ېراغلمفهوم  ېدپه  يسر كه پآيت 

له الهي  يعني، (ړيوغوا هللا تعالى يچدا ر گماخيستى 

څه ي كولى نه ش پرته ېداراذن او او د ده له إتوفيق 

 .پل مقصد ته ورسيړي او خوك

ې سره له مغالط يكتلفيق ه پ وړو خبرد دغو دوا يځين

 (اختيار)كله و شي امتمايل ته  (جبر)كله ږي، ېكمخامخ 

پله له خپه نه  يچړي ې كچلېپدومره قضيه كله و ا، ته

پوهولى شي په حقيقت ې چ وتلى شي او نه بل د قضيېكړك
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قضيه  يچدا  حالځواب ويلى شي. ښتنو ته پوې او نه ئ

ښى ېپرتا ته انتخاب  ښانه ده: هللا تعالىاو روساده  هېرډ

د  يپه تا ك يچكله . ړىځان ته منسوب كې او توفيق ئ

په  يچښتل غو يودپيدا شي، تنده او تلوسه راهدايت 

 ته تعالى هللااو  ې،په سمه الر هدايت شې او پوه شيقت حق

حتمًا د به  هغهې، ړې وغواه او مرسته ترړرجوع وك دي

توفيق به دركوي او زي، يپرانپه مخ ې ستا دروازهدايت 

پلو د خمرسته كوي.  يبه د يېدو كپه رسحقيقت ته 

كه  يچ ئدا دسنت  ړه د هللا تعالىپه ا يښوونانو د الرگبند

ېدو تلوسه حقيقت ته د رس يچا كپه  ړي،ته مخه كه څوك د

ې او د ړوبه كوي ئخې نيسي، پيدا شي، ترالس ئاو تنده را

 (اليه من ينيب ىديه)ي، زپرانيپر مخ ې ې ئهدايت درواز

په لوري ځان ې د ئ تعالى هللاانابت وي  يچ يچا كپه 

ړه او الر غوره كو نفاق اكفر د  يچچا او . هدايت كوي

په ې پل الس د هدايت دروازپه خ ىدانتخاب وو، ې همدا ئ

له عنايت او توفيق ځان  تعالى هللاړي او د خ تپل مخ

 محروموي. 

په ې د وروستي آيت تفصيل د التكوير د سور موضوع ېدد )

 (مطالعه كولى شئ يې كياشحړوند ا

ېره ولرئ او ې وتر يچ ئړ دو ېدد  هللا تعالى ييواز: هـ

 يوازيېره بايد ړئ، ستاسو ووغوا ښنهې بختر يچړ و ېدد 

ښتل مو د ده له ښنه غوناهونو بخگوي او د  تعالى هللاله 

 درباره. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القيامة

 : د سورې معرفي

 41،ئد (قيامت) ةالقيام سورې نوممباركي  ېدد 

ې قيامه ته و فواصل ئآيتونړيو ږو لومپد شونه لري، آيت

بصر  يپورله اومه تر ديارلسمه  ،ې ديغيصهموزنه ورته 

ځه پنڅوارلسمه تر ې، بيا له ته ورته هموزنه صيغ

ې، له بصيره ته ورته هموزنه صيغ يپورويشتمه 

ې، راق او ساق ته ورته صيغ يپوررشمه ېدږويشتمه تر پش

ې، ې صلى او تولى ته ورته صيغئ آيتونهاو لس وروستي 

 مد و جذر لري.ښايسته وزن او خوندور  ،ږښكلى غېر ډ

دا ښيي  يچورو گ يښن يداسې ئ يپه متن كمكي سوره ده، 

 شوېنازله مهال او هغه  يړيو كپه لوم دور يد مكسوره 

مهارت او ي كاف يكپه ترالسه كولو ال د وحي  ّـرسول هللا  يچ

ې به ئ يپه وخت كد وحي ترالسه كولو ه نه درلوده، بتجر

 ېدي، د همنه ش هېريا هپاته ې څه تر يچښنه وه ېددا ان

د  ېدتر  ،يپه وخت كېدو ې د اورې له فرشتپاره به ئل

ځان سره ړي، ده به له ړ كپپيغام بشپل هغه خ يچمخه 

  .تكرارول

 (نفسنكي ومالمتو)و ا (ځپه ور قيامت)د  سورها د

ې ئموضوع د بحث اصلي ، ېشو پيلقسمونو سره  يباند

د  يك انسان په يچږئ ېپوهحتمًا  ېدپه . ده (قيامت)

يو ره اپشته والى د قيامت د اثبات ل (نفس ينكومالمتو)

 يپه انسان ككه : ىمعن ېده پ ،ئددليل مضبوط او قوي 

 يككار بد او كركجن  هر په يچزه شته ياو غره كَ لَ مَ دا 

بد  او ړه قضاوت كويپه اكړنو هغه مالمتوي، د ده د 

پيدا ې ئانسان  يچذات هغه نو آيا ې غندي، كارونه ئ

 ېدهمپه به ې، هغه ښېا يپه ده كې ئملكه ى او دا ړك

ه قضاوت ب اړهپه د عملونو انسان نه وي؟ د صفت متصف 

هر ؟! مالمتويې نه به ئو نړپلو بدو كپه خنه كوي او 
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پيدا د انسان  يچاعتراف كوي  ېدپه عقلمن انسان به 

وي، ستا متصف صفت  ېدپه حتمًا كوونكى خداى به 

ستا رب حتمًا د  يچ شهادت وركوي ېدپه نفس مالمتوونكى 

او  ځ راوليور قيامتبه د ، حتمًا ئدمتصف صفت  پهقضاوت 

معموالً  يكقرآن په . كويقضاوت به ړه په اعملونو د ستا 

پاره وو د اثبات لقضاياېر د سترو سترو څپه د قيامت 

په خو دلته ، شوېړه او مشهود شيانو لوملموس په 

نفس ) پهبيا و ا (امتقي)ړى په ه لومگتو ياستثنائ

تل د قسمونو  يو كمواردپه نورو ، شوېړه لو (لوامه

ځي، خو ې متصل راپسله قسمونو وروسته او اكثرًا ورځواب 

برعكس كوم ځواب نه مومو!  يپاى كپه دلته د قسمونو 

قسم  دبايد  يله مخاسلوب د  قرآند  يچ (يوم القيامة)

 مسلم)ه راغلى وى، د شاهد او يوه گپه تود ځواب 

 يچ (نفس لوامه ) په و قسما، ىشوذكر ه گپه تو (حقيقت

ځوابه له  ئاو شاهد د دليلپاره لاثبات( د  )قيامتد 

  وروسته راغلى!!

انكار ستا  يځد قيامت له ور: نه، ئد يداستعبير 

حقيقت مسلم يو  گرات قيامتد  ،ئټه دې بنسو با يواه

به  يامتق يچشهادت وركوي  ېدپه  (نفس لوامه)، ستا ئد

ې ئ يپه وجدان كستا  يچهغه رب و ا، ځيحتمًا را

ړه په اونو عملبه ستا د حتمًا ې، ښېالكه م ېكمالمتوون

به  تعالى هللا يچمان كوي گ يداس، آيا انسان كويقضاوت 

ړ ړي، د ده كالبوت به جوډ نه كراغونډوكي وراسته هې ئ

 هللا يچدا  حال !!يړنه ك ىدژونې راړي او بيا به ئنه ك

 يبلك ئژوندون قادر دپه بيا د انسان  ينه يواز تعالى

ړي، ړ كجو يك يڼۍ بپه مخكنې وتو سرونه ئگكولى شي د 

ې د ده عقل ئ يچله قيامت د ده د انكار وجه دا نه ده 

په قيامت ل ورته نلري، ئمنلى او يا مقنع دال شينه 

ودل شوى، د ده وجدان په ښېا يټه كپه خباور خو د ده 

له جهل او ې ئانكار ، ئپاره شاهد دامت لپله د قيخ

د  يچړ شوى راوال ېدله  يبلك ،ړ شوىراوال ئدنه  ۍپوهنا

 (هوس) يچ ئدا دمشكل ، د ده ناه اراده لريگبيا بيا 

قيامت ړي او له تكذيب كپل وجدان خ يچړ كوي ته ا ېدې ئ

له وجدان پل تل د خ ىد يچئ ورگه ر نگ، مړيوكانكار 

ې پرهوس ړي، ناه ته مالتگسره سره  مخالفت او مالمتولو

نه ، ږيېړوبختل له هوى او هوس ې ئونه قضاوتشي،  لباغ
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وجدان پل ږدي او نه د خړه ړو ته غاېكپرعقل پل د خ

يو  يپاره يوازلانكار هغه له قيامت د ، منيقضاوت 

 يول؟ ځيڅه وخت راقيامت به : يچ، او هغه دا دليل لري

واقع وى بايد تراوسه  ښتيارقيامت كه ؟ تر اوسه رانغى

پاره كوم لانكار پل خد نه  يچته  انسان ېد!! ىشوى و

پل د خ ،ئدبنده هوس مني، د ل ئداللري او نه د بل دليل 

، كويانكار  قضاوتله وجدان پل او د خ يړېكله پرعقل 

، عجله مه كوه، ړهوكر انتظږ ال: ويلى شوواب و ځفقط ي

له ې، ورگو وگترپلو سپه خې به صحن يهولناك يځور ېدد 

، لمر ۍ به تياره شيږمپوشي، س يلر ېدپر ديو به گستر

له قيامت به ځ ور ېدپه ، ړيجذب كيو بل  بهۍ ږمپواو س

ېدو، ښتله منلو تحقيقت  ېدد  يچهغه ، انسانمنكر 

پناه او چا ته  يرېچ؟ ئد يرېچاو مفر  : ملجأوايي

 پرته بهېدو له ودر يړاندپه و تعالى هللاخو د ؟! يوسم

پوه څه به هغه  هرپه ي موندلى. نه ش ملجأ او مفر هيڅ

 ېكړې د كولو اراده ړي وو، يا ئې كئ يپه دنيا ك يچشي 

، ورغلى نه ووپه الس ې ېدلى او فرصت ئنه وو توانوه خو 

پله به په خمجسم شي،  يړاندپه وو گې د ستريو يو به ئ

ړي ټه كپپه ند يا گڅرې كوم كوم بد عملونه ئ يچپوه شي 

پل خه پ ې؟!!و يړه كپه زې ئ ېدارا ديب يكوم يو كوما

ه څ هك، ښه خبرپه اسرارو ړه پل زد خو ا، پوهښه حال 

پليتو  وپلد توجيه او له خعملونو  وپلو بدد خهم 

عذرونه ل او ئدالپاره و د دفاع لو عزائما وافكار

 له قيامت يول يچږي ېپوهښه په خپله  ىد، يړك يړاندو

ې هغه له قيامت عمل او اراده ئكوم او انكار كوي، 

دغه  ؟!!ىڅولهته انكار او د مكافات او مجازات تكذيب 

د  اړهپه قيامت د  له كبلهپل باطني خبث خډله د پليته 

 يچ قرآنل هم نه مني، هغه ئمضبوط او محكم دالقرآن 

 يداس يپه وخت ك وېدد اورې به له فرشت ّـرسول هللا 

ځان سره ې له ئژر به ژر  يچراغى  يېز الندتراغ

ي، نه ش هپاتې څه ترړي، ښه حفظ كې څو ئتكراراوو تر 

ې ئړ پاو بشژر ي، نه ش ځايهې ې بكوم حرف او لفظ تر

په و آيتونجذاب د جالب او  قرآند ته ورسوي،  خلكو

په وجد راغى او دومره تلوار او  يېدو سره به داساور

 وا يقرآن قو د اوړه ړه كراوال يپه ده كې تلوسه به ئ

ې فرشت يچړ ې وكپرېز اغ يبه داساستدالل وونكي قانع ك
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ځان سره ده به له  يچړى پيغام نه وو خالص كپل به الخ

كه له  يچشو ډه به ډااو  ړيې حفظ كژر ئ يچتكراراوو 

ځينو خلكو ورسره مخالفت كاوو نو اوس به د  يمخك ېد

الس ه تېدو سره حتمًا له مخالفپه اورلو ئدال ېدقرآن د 

ورته  تعالى هللاپام سره په د ده همدغه تلوار ته اخلي. 

كوه، د وحي ې مه ښنه ئېدېدو انېرد ه يچړه ښوونه وكالر

ستا رب ځوه، ې مه خوپرژبه ژر ژر  يپه وخت كېدو د اور

وي جمع ك كيحافظه په به ستا قرآن  يچ ئد لذمه وا ېدد 

 يكحفظ  پهې به ئ، نه ي كويجارې ژبه به ئپه او ستا 

ېدو اور د ،يولو كبيانپه ې او نه به ئ ېلره څه ستونز

مه تكراروه، تلوار مه كوه، ځان سره ې له ئ يپه وخت ك

په ذمه  موږې زول ئو بياناحفظ  ،ې واورهپه دقت سره ئ

 چلندغو دوو شخصيتونو ړه د په ا قرآند  يچئ روگ!! يد

په ، نه ويحقيقت تكذيبې ؟! يو ئئپير دژور توڅومره  يك

د  يچله دې كبله  يبلكدليل ورته نلري،  كوم يچ سبب ېد

د  يې داسڅوي، او بل ئتكذيب ته ه ېدې ئ (ارادهناه گ)

دومره تلوار او  ېئ يپه وخت كېدو اورد  يچږى ت حقيقت

 ځوي. ې خوپرژبه پله ژر خژر  يداسلري، عجله 

او انكار ې د قيامت د تكذيب ئدوى  يچ هر دليل

وجه يوه  ييواز ېئ، انكار ئټه دې بنسبړوي پاره جول

عمدًا  آخرتپاره له د دنيا لو ا ېكړې غوره لري: دنيا ئ

 ئلو نشتوالى د دوى د انكار المل نه دئانكار كوي، د دال

ي انكار عمدد آخرت  وا النه، د هوس بندگي پ دنيا يبلك

 .ئباعث او المل دتكذيب  ېدد 

پل ځالنده وي، د خښ او خومخونه  يځينځ به ور ېدپه 

 يړخ ،عبوسې ېرڅ يځينو او كتونكي، اناظر ي په لور بر

دنيا  يچه كوئ م مانگ. يمنتظراو مالماتونكي عذاب ته 

او ستاسو او د  ئد ياو آخرت لر ،يستاسو خوا كاو  ېدږن

دا يوه اشتباه ده، حقيقت  !نهټن، ږد واځ اوآخرت ترمن

ږ او له هر لوري دا غ كله روح حلق ته ورسي يچ دئدا 

ې له څوك به ئ ؟بيب شيطلى شي د ده څوك كوچت شي: او

څوك به دا ځواب به نه اوري او  هيڅ وخ ژغوري؟!!ه وگمر

د روح ژغوري او ې وله بيماري ئ گد مر يچتوان نه لري 

نور نو د فراق  يچې راشي ، يقين ئډويځنې ودا ئېقبض

 يڅغو يېكړا يپلڅه سره خد دنيا له هر ېبه ده، بايد ش

به د درد له شدته ، ږيېځري وخووپه ل او د هللا تعالى ړيك
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پل خبه په لوري  ړي، او د هللا تعالىې سره تاو كښپ يپلخ

، ئپيل دپه لوري د سفر  آخرتد  گمرستا ي!! ړك پيلسفر 

 ېدږاو دنيا ن ېكونه ې او اعتناء ورته ڼگ يهغه لر يول

لو سره ئټولو دال ېد لهخو  ې؟!!ښتى يې نپرې او رېمش

ړ، ې لمونځ وكړ، او نه ئكسره هغه نه آخرت تصديق 

ړه، ډډه وكې ځه ئړ او له لمانتكذيب كې آخرت ئبرعكس 

 .ېدوځرگته وروۍ كورن يلپخسره ېر غرور او تكبر ډپه 

غوره  يپه دنيا كتا  يچحالت  ېدپه په تا او واى واى 

به  يكآخرت په  يچ حالتپه تا او هغه واى واى ړى!! ك

به مهمل  يچړى كمان گدا انسان مكذب  ېد!! آيا ېلرې ئ

ږدي ېپرې د ده رب به ئ يچكوي  مانگآيا شي؟!!  ىدښوېپر

، يتجزيه ش يه كزمكپه وراسته شي، ې ئډوكي ومري، ه يچ

 ىدژونې راېرته به ئږدي، بېپرې به ئ يحالت ك ېدپه هم

ورته  كار يداس؟ آيا ړيړي، محاسبه به ورسره ونكنه ك

ر گ؟ مئدعاجز ې تر هللا تعالى يااو ؟ ښيېران او محال برگ

 ېېدللو يكرحم په  يچنه وو نطفه يو وخت يوه حقيره  ىد

او ړندتوكى ځويو وخت  يچوري گته نه  ېدر گ؟! م وه

پل رب سم او خ يچ ئه دمتوجه نته  ېدر گ؟! مووعلقه 

د ې نطف يحقير ېدله هم هللا تعالىو ا؟! ړپيدا كموزون 

ړنى د ده لوم؟! آيا ړهپيدا كړه جو (يځښ)و ا (نر)

 ې، بيا له نطفيې له خاورانسان ئ يچ ذاتپيداكوونكى 

ړي م يچڼي گعاجز  ېدړ، له پيدا كې او بيا له علق

 يچشهادت وركوي  ېد هپعقل سالم هر  ړي؟!ژوندي كرا

 .ئد آساناو سهل ېر ډښت پيدايړي ښت تر لومپيداي يداس
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او نه،  -2ي. ځنه، زما دي قسم وي د قيامت په ور -1

آيا دا انسان  -6ي نفس. مالمتوونكزما دي قسم وي په 

 ولي -4؟ ډوكيد ده ه ړوبه نه كډ ي راغونري چېگان

گوتو ړو د ې كبرابر ئ يچبرالسي يو  ې، په دنه

ې تر ړيي فجور وكچبلكي دا انسان غواړي  -1 .هنوسر

 ځ؟!د قيامت ور ويه بكله : ښتيپو ون -3 .ورمخكي

ړه لو (اللَّوَّاَمةِ  النَّْفسِ )او  (اْلِقيََمةِ  ْومِ يَ )په لته د: 1-2

څه  يداس يسورې ك يټول، خو د قسمونو نه وروسته په ېشو

ټولو نورو وي. د قرآن په ځواب د قسمونو  ينه مومو چ

ند او منل گڅرپه  ىړلوم يمعمول دا ده چ يسورتونو ك

 يمسلم يداسځواب د يوې د قسم  بيا ،يكېږړه شوي شي لو

همدا  يږي چېكر ذكر ېڅپه  ىدعو ېكاو انكار نه منون
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 ېدقاع يعام ېدقسمونه ئې په حقانيت شهادت وركوي، د 

 او بيا ىو ېړه شولو په )نفس لوامة( ىړمطابق بايد لوم

 ىورپسې راغل توگهځواب په قسم د  ېدد  گد قيامت رات

 توگهيوه حقيقت په  يسد دا مة(يوم القي  )، خو دلته ىو

ړه شك او د قرآن هر مخاطب بايد د هغه په ا يذكر شوى چ

ئې  توگهاو د مسلم او قطعي حقيقت په  ترديد ونلري

 )نفس لوامة(ومني او بيا د قيامت د اثبات لپاره په 

د ر ېڅدلته د نورو سورتونو په  يول ياستناد شوى. دا چ

د  ياو ول ذكر شوى ئنه ده توگه ندگڅرپه ځواب قسم 

 يچ ېړه شوڅه لو ياسپه د مغاير ېدقرآن د عمومي قاع

ږ دقت ړي. په لغواغور ږ دل لېپوه ېدپه  ؟!ئنه د ندگڅر

په خپله ځواب د قسمونو  يشو چ ىدېپوه يخبر ېدپه  سره

: د انسان په ياو هغه داس ،ئد ىښتنغ يپه قسمونو ك

 يچشاهد يو  ېكيوې َملَ  يد وجدان په نامه د داس يوجود ك

انسان مالمتوي، د ده بد عمل  يكناه گهر بد عمل او  په

د ده په فطرت او  يبلك ئنه د غندي، دا استعداد كسبي

 ښه او بد، صالح او طالحهر  پهښودل شوى، ېا كيټه خ

تل فعاله  يشته، دا وجداني محاكمه په هرچا ك يانسان ك

د  يبلك يړه قضاوت كود هرعمل په ا يوي، نه يواز

 لهانسان كله  يچ ئورگر نه گمړه هم كوي، كېپرمجازات 

ړه وهي، كله ئې ېپڅيوه غلط كار وروسته خپل مخ په 

په خپل ړي او ته رجوع وك ېممحك يړي چړ كته ا ېدوجدان 

خبر  ېپروك هيڅه پرته له د يچ ړيجرم اعتراف وك يداس

ځان پاره نه وي، كله بيا د وجدان له عذاب د نجات ل

د  ىد يچ يفيصله كو ېددان ئې د ، وجړيته پناه و يژنو

په انسان  ځانته همدا سزا وركوي.، په خپله ئړ دو گمر

د قيامت د اثبات لپاره قوي  (نكى نفسومالمتودا ) يك

 ېد قضاوت او محاسب يپه انسان ك يځكه چدا  ،ئدليل د

د انسان خالق او  يشهادت وركوي چ ېدپه  دا صفت

تصف وي، د صفت م ېدپه  خامخاپيداكوونكى به هم 

 (خالقصفت، په ) نېك( هر كمال او مصنوع)او  )مخلوق(

صفت په شته والي شهادت وركوي،  ېدد هم يك (صانع)او 

كوم غوره صفت وي  يداس يد يپه مصنوع ك يه چنه د هممكن

همدا صفت په اتم او اكمل طور  يد يد ده په صانع ك چي

 يك په دهاو  ىړانسان ئې پيدا ك ينه وي. نو هغه ذات چ

 ېكړَمَلكه ئې ور او د وجدان ىښېا (مالمتوونكى نفسئې )
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 ناهگ يد هر بد عمل او هر يچ ړىړ كجو ياو هغه ئې داس

او مناسبه  ځان مالمتويخپل  ، حتىقضاوت كويې ئړه په ا

صفت متصف وي، حتمًا  ېدپه  سزا وركوي، دا ذات به حتماً 

قضاوت كوي، ستا وجداني  اړهپه كړنو د انسان د به 

ځ به د قيامت ور يشهادت وركوي چ يخبر ېدپه  محاكمه

ړه ځي او هغه ذات به ستا د عملونو په اهرو مرو را

ستا وجدان او مالمتوونكى نفس د ده وديعه  يچ يقضاوت كو

 هپه اړ ېاو صحن يښېپ يكه انسان د هررزوينه ده. ېاو پ

، يوه يترجيح وركو يته په بل ې، يويخامخا قضاوت كو

كړنو لو ېال بې، دوه كسان د دوو بيله ترديدو، بيوتأييد

، دوه ي، يوه ته ښه او بل ته بد واييورگ يپه حال ك

، يو ظالم او بل مظلوم، يورگ يپه حالت ك يړگكسان د ج

 ىترحم او زړه سو يد يوه په نسبت په خپل زړه ك

نسبت په  ، د بل پهيهغه مرسته وكړ د ي، غواړياحساسو

، يد هغه مخنيوى وكړ ي، غواړيكركه محسوسو يخپل زړه ك

ته  يله وسه پوره وه حتمًا د مظلوم مرست ېكه ئ

، ظالم ته د خپل ياو د ظالم مقابله كو يږېك يراوړاند

دا د قضاوت  ي. وواياست: په انسان كيوركو ءظلم جزا

ى، دا د مكافات او مجازات تصور چا ښېاستعداد چا ا

له ې ئم يز فهيوركړى، دا د ښه او بد د تفكيك او تم

دا صفت  يد يپه انسان ك يچ ېه دا منگكومه كړى؟ ته څن

صفت متصف نه  ېدپه  دياو د ده پيدا كوونكى ذات  يو

د انسان پيداكوونكى او  يخو دا ده چ تقاضاد عقل  ؟يو

او  (قضاوت)د  كيخالق بايد په اتم او اكمل صورت 

، هغه به حتمًا د يمكافات او مجازات په صفت متصف و

 ړي.څو دا قضاوت ترسره كځ راولي ترور قيامت

قسمونو مطلب  ېدنيولو سره د  كيپه پام  يشرح يد دغ

ږي او دا ېدنگڅرښه ړاو تې ئ يځونو كاو په خپلو من

قرآن ر د ېڅدلته هم د نورو قسمونو په  يږي چېممعلو

 ي. دلته د قرآن مخاطب ته داسېعمومي قاعده مراعات شو

، حتمًا به ئلم حقيقت د: نه، قيامت يو مسيويل شوي چ

، ئټه انكار دبې بنس ى، له قيامت ستا انكار خوشځيرا

د قيامت او  يشهادت وركوي چ ېدپه  (ةنفس لوام)ستا 

     ځي.به حتمًا راځ ور ېاو محاسب ېممحاك

دا آيا انسان ي: يفرما يسلسله ك ېدپه هم وروسته

په خاورو بدل شوي ډوكي او د ده وراسته ه يچ يمان كوگ
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ي او هللا به بيا د ده نه د ډولودامونه د بيا راغونان

 ياسپه د !!؟ړيړي او هغه ته به سا ورنكنه ك ړهجثه جو

كولو قادر وندي د ده په بيا راژ يهللا نه يواز يچ يحال ك

نو ووتو د سرگد ده د  يچ ئهم قادر د ېدپه  يبلك ئد

ړي. د ك يړبياجو ياري په خپل مخكني شكل كگليكي او 

هغه  يه چنه د وجه داړه د انسان د انكار ه اقيامت پ

ي ورغلي او نه د ل په السئته كافي او قانع كوونكي دال

 له كبله ۍناپوهجهل او حقيقت د ده انكار د  ېدله  يا

راتلونكي ناه اراده او په گد برعكس ه، نه د يداس، ئد

له قيامت  يڅوي چته ه ېدعزم ئې  ۍد فجور او بدكار يك

په قيامت باور خو د ده د وجود په ړي. كعمدًا انكار و

ښودل شوى، د ده وجدان د قيامت او حساب كتاب ېا يټه كخ

 يړ شوى چراوال ېدله  د ده مشكله ده، گلېنده بگڅريوه 

او  (وجدان)د خپل  يچ يړ كوته ا ېدئې  )هوى او هوس(

د ده قضاوتونه له هوس ، ړيړه تكذيب ككېپر (عقل)

ناه گخالف  ين د حكم او غوښتنږي، تل د خپل وجداېټراخو

ږدي، نېښكړه د خپل هوس فرمان ته غا ىدكه  .ړيته مال ت

ي نو د ده او دږېپرده او عزم اناه د ارتكاب ارگاو د 

ړ شي او په ځه والټول حجابونه له منځ به ترمنقيامت 

 به د هغه لپاره شواهد ومومي. يخپل نفس ك

ځ ينو ترمند مفسرړه په ا (ال)د  يك( الُأْقِسمُ ) په

سره د مخاطب  (ال)په  يدا ده چ هاختالف شته، صحيح رأي

د  ،ېړه شو، او بيا لوئاو نظر رد شوى، بيا مكث د هرأي

 .ئورگو يپه شرح كقسمونو  دې د سورتفصيل د البلد  دې

يو بل علمي  قرآند  يمباركو آيتونو ك ېدپه : 6-4

له قيامت منكر آيا ځي: وايي: ته را يمخ موږاعجاز ز

ې بيا ډوكي به ئوراسته ه يچمان كوي گ يداس انسان

ښي؟!! ېړو؟ آيا بيا ژوندون ورته محال برډ نه كراغون

ړو ك ىدژونې بيا به ئ ينه يواز يچپوه شي  دي ېپه د

 يڼه كبۍ په مخكنهم ې ئاري به گوتو د سرونو گد  يبلك

وتو د سرونو گد هر انسان د  يچيي ښتحقيقات ړو؟ ړي كجو

تر پوليسان پاره اوس ل ېدرق لري، د هماري تر بل فگ

ته اهميت وركوي، له هر متهم ښو نوتو د سرونو گعكس د 

په د جرم ښه اخلي، وتو د سرونو نگڅه دمخه د تر هر 

 يچ يباور د په دېاو ځي، رگ يپسښو په نوتو گد  يځاى ك

اري يوه گوتو د سرونو گد دوو انسانانو د  يپه دنيا ك
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  بل ته ورته نه دي!!

منكرين د قيامت د اثبات  قيامتد  يچنه ده  يداس: 1-3

ې ئ يراتلو كپه نه مومي او ل ئدالپاره قانع كوونكي ل

د انسان  يچښي ېرانه برگاو دا ورته حقيقتًا شك لري، 

له قيامت د ژوندي شي، ډ او بيا راغون يډوكي دوراسته ه

ناه قصد او گد  يچدا ده  يبلك ؛دا نهدوى د انكار وجه 

ناهونو د گد  يكراتلونكي په  ىدڅوي، ته ه ېدې ئډ هو

ناه گې له په آخرت باور ئتكرار اراده لري او 

په پاره له آخرت انكار كوي، نو ناه لگځوي، د رگرا

د ده د  يكم نه بلكدا انكار د ده د عقل ح يحقيقت ك

په آخرت ايمان ته رابلي خو ې ئ عقل ښتنه ده،هوس غو

 ښتنو ته تسليمه د هوس غو، كې د قيامت تكذيب تههوس ئ

ږدي، د ده او د قيامت ېپرناه اراده گي او د نه ش

ه پد ده عقل به  څه هيڅشي،  يټول حجابونه لرځ به ترمن

د قيامت د  ىد .ړى شينه ك آخرت له باور كولو منع

هغه  پاره لري:يوه خبره د كولو ل يپاره يوازتكذيب ل

كله به ې د راتلو خبردارى راكوئ؛ تاسو ئ يچ قيامت

 ىكه د قيامت د راتلو دعو؟ انغىرتراوسه  يول؟ يځرا

نه  ېدپه وى بايد تراوسه راغلى وى!! هغه رښتينې 

پل وخت ! له خځيپل وخت راپل خپه خښه ېپهره  يچږي ېپوه

 . ئښتنه سفاهت دد راتلو غو يښېپې د يو ينه مخك

    

   

   

   

   

      

  

   

   

    

   

    

   

ۍ شي ږمپوسو ا -8 .يډي رډشي ر گيستر يچنو كله  -3 
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 .ۍږمپوړلى شي لمر او سځاى كيوو ا -2 .تكه توره

 -11؟ ځاىښتي ېي دئ د ترچې چيانسان وايي به  -11

ځ ور په دې -12نه وي. ځى به پناه هيڅ  نه ده، يداس

 -16لوري. په ته د تلو الر وي ستا د رب ځاى تمبه 

ي مخك چيڅه په هغه شي  ړىځ به انسان خبر كور په دې

ښه انسان  يبلك -14ي. ېښپرې ږلي او شا ته ئېې لئ

ړي ي كړانده هم وڅكه  -11ځان. پل په خ ئور د گهستر

 .ونهعذرپل خ

 :كويتوضيح لب امطي اساس څو آيتونه اد: 3-11

د  يقو باندئپه حقاپل غرض او مرض خ يچچا د الف: 

قانع كولى، و نه ش ېسره ئاستدالل په مانع شي، اعتراف 

ږدو ې ې ئپربايد و منع كولى، شنه  ېله عمدي انكار ئ

ږي، ېې ودرته ئ مخيو گپله راشي، د سترپه خق ئحقا يچ

ې قيامت نه مني، عمدًا تر يچڅوك زي، يپرانې ورئ يگستر

پلو په خړه، ږ صبر وكانكار كوي، ده ته بايد ووايو: ل

كولى ې صحن يد قيامت هولناك يې، يوازورگې وو به ئگستر

 زي. يپرانور يگشي د ده ستر

 ىمعن ېدتياره شي، او د  ىږمپوځ به سور ېد پهب: 

 ڼاته به ر ۍمږپوسږي، ېدا ولوېځلله به لمر  يچدا ده 

 ي وركولى. نه ش

لمر ځاى شي، يعني د ۍ به سره يو ږمپولمر او سج: 

له  يزمكۍ به د ږمپوس يچجاذبه به دومره زياته شي 

 .وشكويې جاذب

 وړاندي اعجازي علميو بل ستر  قرآند  تونهآي ادد: 

ې اشاره شوورته  يو كآيتونپه دغو  يچكوم حقيقت ، يكو

له شول،  وهپې رپ يپاى كپه ړۍ ېپ يپوهان د شلمساينس 

د  يچنده شوه گڅرړنو وروسته دوى ته ېڅږدو ژورو او او

و سماوي اجرامو او ستورو ځينپه  له كبلهخاصو عواملو 

ې جاذبه ئ يپه نتيجه ك يچځته شي رامن تغييرات يداس يك

ې ترې ئ يگړاند نور و يچځواكمنه شي دومره زياته او 

ڼا او ڼ وي، ررو يپه اصل كي، نه ش ىدېښتاو ت ىدېبېل

نه  ىدېكې جال په سبب ترې جاذبځي خو د قوي ې ونور تر

)تياره كنده(  black holeې د حالت ته ئ ېدد ستورو ي، ش

ځالنده ستورى يو ستر  يچ ئلت دحا يدا داسړى، نوم ورك

ځه له من يچ ېده لپرته ، يو غائب شگپي له سترڅانا
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په لمر  ي،ږېكو گستر ترې نه ڼا ئتللى وي، شته وي خو ر

ړه ړه الره لوېډې ه به ئقوې جاذبد حالت راشي،  يبه دغس

ې نه تر يگړانې خوا به د نور وله يو يچشي، دومره 

 ړي.ځان ته جذب كۍ ږمپوخوا به س يږي او له بلېكساطع 

ړنو ېڅژورو له  يچپوه ته ستور منصف كه تاسو نن يوه 

وايئ: ى، ووشپوه په حقيقت تيارو كندو وروسته د دغو 

يو وخت به لمر له  يچ يويل يړۍ مخكېپڅوارلس قرآن )

ۍ تياره شي او بيا به ږمپوسې به پسږي، ورېدو ولوېځل

حيرت ډېر ه پهغه به  يچړي( يقينًا ځان ته جذب كې لمر ئ

دا  يچكوي اعتراف به  ېدپه ږي او ېلو يكتعجب ور ژو ا

دا  نه ده. هړاندوينه د يوه عادي انسان له لوري ممكنو

 ېدد  پوه شوي يو.ې پراوس  موږ يچ ئهغه ستر حقيقت د

 مطالعه كولى شئ. يپه سوره كموضوع تفصيل د تكوير 

 پهقيامت ښتي د تاعتراف په قيامت له نن  يچڅوك : هـ

په د مفر په ليدو سره و صحنو و هولناكامخوف د به ځ ور

ښتم؟ خوا ته وت يكومښتي: پوچا به وي، له هر  يټه كل

 پناه يوسم؟  يرېچ

ي موندلى، نه ش ځىپناه  هيڅبه ځ ور ېدپه  وخ: 11-12

له  ځي، د هللا تعالىپه نظر نه ورځاى به  يېكټڅ د هي

به  يالر يلټو يښتېل مستقر نه وي، د تبپرته به  شلدر

پاره ل يېكټځاى او نه پاره كوم لپناه د نه  ې وي،ړلت

منتهي ته و ېدودر يړاندپه و تعالى هللاالر به د  ههرمحل، 

به  يړاندپه وري به درومي او د ده وپه لد ده ږي، ېك

  ږي.ېودر

 ېكړ ناهگكومه  يچې ئ له كبلهقيامت د نه منلو د :16

له قيامته انكار  يچې پاره ئناهونو لگ، او د كومو وه

ژوند پل په خوري، گو يك يعملپاڼ يپلخپه ټول به كاوو، 

وه خو  ېكړې د كولو اراده ړي وو، يا ئڅه ك يچې ئ يك

 يمخ يپلټولو دقيق فهرست به خې قادر شوى نه وو، د پر

 ته بيامومي. 

دو يپه ل يعملپاڼ يپلد خ ييواز يچه كوئ م مانگ: 14-11

به پله خپه  يبلك، ي، نهخبر شكړنو پلو سره به له خ

، ئر دبښه خكړنو پلو ، له خئپوه دځان په ږي، ېپوهې پر

نكي وومالمتړى، د ږد كاوناه ته الس گې و ئگپه خالصو ستر

كوم ، ېكړناه گې او مالمتولو سره سره ئنفس له اعتراض 

پاره لتوجيه ناهونو د گپلو ې د خئ ىد يچ معاذير
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 سستپه ې ئپله خپه  ،دي يو جعلا يواهكوي،  يړاندو

بنفسك اليوم عليك  كفى: ږي، ورته وبه ويل شيېپوهوالي 

 كافي توگهپه په سر د حسيب پل نفس ستا ستا خ: حسيبا

 .ئد

    

    

  

   

  

    

    

تلوار  يچپاره ل ځوه، د دېمه خو ېپر ژبه دي -13

په ذمه.  موږې دي زډول او ويل ئراغون -13ې. ې كوپر

ې كوه. ې لولو د لوستلو متابعت ئكله ئ يچنو  -18

 .يدپه ذمه  موږزې بيانول هم بيا ئ -12

جملو معترضه د ه ونآيتڅلور و دا مفسرينځينو : 13-12

له مخكنيو او وروستنيو  چيه نيولي او وايي گپه تو

 يچ يحال ك يداسپه و سره خاص ارتباط نه لري!! آيتون

ارتباط او ظريف ژور ېر ډځ ړخونو د دوى ترمنا څو له

وته نيول گته  چلنچا د هغه  كيو يتونپه مخكنيو آشته: 

ل ئدال وينا او ړه د قرآنپه اد قيامت  ييوازنه  يچې شو

له  يچې تكذيبوي ئله دې كبله و اعماًل  يبلكنه مني؛ 

اور له بپه قيامت ، ئچمتو نه دناهونو الس اخيستو ته گ

د  ىدړي خو ډډه وكناهونو گله  يچښتنه كوي ده دا غو

ي نفس قضاوت مالمتوونكپل وجدان او په ارتباط د خناه گ

 مفسد انسان د دغه ېدد ړه په ا قرآنخو د هم نه مني، 

پام ې ته معامل ّـرسول هللا  د يپه مقابل ك چلنظالمانه 

پير ژور توڅومره  يړو كدوا ېدپه  يچورئ گاو وړئ وك

سره ېدو په اور يې برخنو يد هر قرآند  ّـرسول هللا ، ئد

ې زده په تلوار سره ئ يچڅه كوي ځي او هپه وجد را يداس

نه  ېرې هلفظ ئ هيڅي، نه ش هپاتې څه ترړي، او حفظ ك

كه د ده  يچږي ېكپيدا ، او دا احساس ورسره راړيك

ې خو ۍ خبره نه ده منلكنمخ هيڅمخاطبينو تر اوسه د ده 

ېدو سره به خامخا ايمان په اورو آيتوناوس او د دغو 

مومي، بايد  يپه كځواب به ښتنو پوټولو پلو ړي، د خراو
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ته  يپلو مخاطبينو مخې د خژر ئړي او ترالسه ك ېئژر

ورته د  هللا تعالى يچې دومره تلوار ئ عجله اوږدي. ېك

د نويو  قرآند  :تلوار نه كولو توصيه كوي او فرمايي

كله ېره عجله مه كوه، ډ اړهپه د ترالسه كولو و آيتون

ځان په تلوار له ې پر تا لولي ته ئفرشته  يې د وحئ چي

پړ پيغام بشپل فرشته خ يچږده ېرپسره مه تكراروه، 

ې سره ئو دقت ا يتأن پهي، رغ شالقاء فاد وحي له ړي، ك

 لوا ذمه ېدد  موږمه كوه، ې ئتشويش ېدو ېرد هواوره، 

ې ژبه ئپه ړو، ستا خوندي ك كيې په حافظهغه ستا  يچيو 

 .ړوبيان كې ړو او شرح او تفصيل ئكجاري 

   

   

   

   

    

   

     

   

و ا -21. ښوئدنيا خو يبلك نه ده،داسي  ؛نه -21

 تازهځ وي ور ېپه دې به ېرڅ ځيني -22 .ږدئېپرآخرت 

 ځينيو ا -24 .رب په لوري كتونكېپل د خ -26 .خوښي

 يچگمان به كوي  -21ي. ړځ وي خور ېپه دې به ېرڅ

 .ورسره وشي چلن بهمالماتونكى 

 :ړه دوه توجيه موموپه ا ونوآيت ېد : د21-21

ړاندي پاره ود قيامت د تكذيب ل يچ دليل هرالف: 

: يچ، ستاسو د انكار اصلي وجه دا ده ئټه دې بنسكوئ ب

ه سيورى ړزپه ، د دنيا مينه مو ېكړمو غوره دنيا 

له قيامت ستاسو د ، ېكړقصدًا شا مو ته آخرت ړولى، غو

 .انكار اصلي وجه همدا ده

دونكو اغراضو سره ېكر ترالسه ژړو او له عاجل، وب: 

ډ ترالسه ځنپه اهدافو او  ړوه او له لوعالقستاسو 

سبب  ېدد ، عدم عالقهچتو مقاصدو سره ستاسو اودونكو ېك

مخالفت ته مال  قرآنو د ړئ اله قيامت انكار وك يچې شو

ړو معنوي تنده لري او لو يچڅوك ورئ گه ر نگمړئ. وت
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ژور ژر او د  قرآنپه ېدو تلوسه لري مقاصدو ته د رس

 يچتاسو څومره تلوار او عجله لري؟! خو ړه په اېدو پوه

ېوتو له پرې ځاى ئې او پل شوځ يدا تنده او تلوسه در ك

قصدًا او عمدًا د  ،نيولى يسره افراطي ميندنيوي اغراضو 

 ! ړئ!پاره مال تتكذيب ل

ده او هم د تحبون، عاجلة او  هتوجيه هم دقيق دوهمه

 . ېمراعات شو يپه كتذرون اصلي معاني 

ځالنده وي، د او  يښځ خوور په دېې به ېرڅ يځين: 22-26

په  يچ، دا هغه بختور كسان دي ېكپه لوري كتونرب پل خ

 يپه فكر كپل رب د خ يپه هر كار كتل او به  يدنيا ك

 يچې د ده الر، هغه الر په لوري، الر ئې د ده ول، حركت ئ

ترالسه  ءرضا ې د هللا تعالىرسي، هدف ئې ته پر تعالى هللا

، او ئښ دخو د هللا تعالى يچړي ې هغه كار وكښتل ئكول، غو

به دوى ږي، ېكې راضي پر هللا تعالى يچړي ې ترسره كئ يهغس

ې به ئ يښۍ نښد خوېدلي وي، ه رسپل مقصد تځ خور ېدپه 

ښي، د هغه ذات د جمال ننداره به كوي ېبر يېرو كڅپه 

 ېدپه ، ې غائبانه د هغه عبادت كاووئ يپه دنيا ك يچ

ږي، ېكځ به ورسره مخامخ په ورمت اد قي يچطمع او باور 

جهاد څه هاند، ړه، هړه وكپاره وو، ې د ده لژوند ئ گمر

ونه حجاببه ځ ور ېد، په پاره وهې د ده لاو مبارزه ئ

جمال په پل معبود ې د خبه ئ يگستر يمنتظر، شي يرل

 .ړوبه شيخې ړونه به ئز يږښانه او ترو

د ړه په اي والگڅرنپه لوري د نظر د  تعالى هللا د

 :مومو رأيي څومفسرينو 

و، گپه سترړه د زدل او كتل يل اد چيوايي  يځينالف: 

د حسي مشاهده او  باطني ليدا او معنوي مشاهده ده نه

هغه  ييواز هسر ېدمشاه حسي په يچځكه دا ، وگسترپه سر 

خاص جسماني وي او جسماني شيان  يجسمان يچ وى شلڅه ليد

د هللا  يچدا  حالړ وي، لري او مكان ته او حالت اكيفيت 

 د رأيي ېددوى د . ئدمنزه ټولو له دغو ذات تعالى 

 :وياستناد ك آيت ېدپه پاره لدفاع 

                                        *ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلخَبِيُر ال 

 116 :االنعام

ښه  ىدويني، او  يگستر دئي او نه ش ىديې لئ يگستر

  .ئباخبر لطيف د

ې اخيست معنىپه ( ېنكووانتظار ك)د ( ناظرة)ځينو ب: 
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ته  هللا تعالى يوازيځ ور ېدپه به مؤمنان  يچاو وايي 

ېرزوينو پرحمت، رب پل ې به د خپسپر له منتظر وي او 

 او نعمتونو ته انتظار كوي. 

اخلي او  معنىاصلي ه پ( ناظره)مفسرين خو نور ج: 

دو او يد لد هللا تعالى  يپه جنت كدغه آيت  چيوايي 

ړه د ز)و ا( شهودي باطند )په حقيقت داللت كوي،  ېداهمش

بره خدو يو د لگپه سترځاى د سر په ( دويد ل وگپه ستر

 :كوياستناد روايت  ېدپاره په تعبير ل ېداو د  كوي

ِإنَّ َأْدَنى َأْهِل  » ّـَقاَل َرسُوُل عَِّ ( قال: ّـعمر) عن ابن

اْلَجنَِّة َمْنِزَلًة َلَمْن َيْنُظُر ِإَلى جَِناِنِه َوَأْزَواجِِه َوَنِعيِمِه 

َخَدِمِه َوسُُرِرِه َمِسيَرَة َأْلِف سََنة  َوَأْكَرَمُهْ  َعَ ى عَِّ َمْن َيْنُظُر وَ 

)ُوُجوٌه َيْوَمِئذ   ّـ. ُث َّ َقَرَأ َرسُوُل عَِّ «ِإَلى َوْجِهِه ُغْدَوًة َوَعِشيًَّة 

 رواه الترمذي َناِضَرٌة ِإَلى َرب َها َناِظَرٌة (.

صلى هللا  رسول هللا يچ ئدنه روايت هللا ع يعبدهللا بن عمر رض له

ټه درجه به ټيټولو د جنتيانو تر : ايلفرموسلم  عليه و

خادمان ، نعمتونه، يرمنېمپل جنتونه، خ يچچا وي د هغه 

، او هللا ته وريگ يټن كپه واد زرو كلونو ونه به و تختا

د هغه ښام به سهار ما يچوي ټولو مكرم به ئې هغه تر 

ُوجُوٌه َيْوَمِئٍذ  :ړتالوت ك آيتې دا ئوري، بيا گته  يوجه

ځ ور ېدپه ې به ېرڅ يځين :نَّاِضَرٌة * ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة *

 .كېرب په لوري كتونپل د خ .وي ښ تازهخو

 :ه دهدقيقيه أېيمه ردر ولئدال څوه پ

 موږ، شوېمراعات  يپه ك معنىاصلي ( ناظرة) دالف: 

 له كبلهخصي واهمو پلو شړو د خځان ته دا حق ورنكبايد 

او د الفاظو هغه ږدو ېپر معنىد الفاظو اصلي  د قرآن

 موږز چيړو او د آيت هغه تعبير غوره ك ىغير اصلي معن

ځور څه ان يداس يكپل ذهن په خړى لومړي، كمرفوع  ېمواه

د او خاص ئافكار، عقااجتماعي موقعيت،  موږز يچړو ك

ټه گپه دا الفاظ د هغه ښتنه كوي، بيا ې غوذهنيت ئ

 يچښايي چا سره نه دا له هغه ، ړوتأويل او توجيه ك

 ى.أبالرته وايي تفسير  ېدڼي، گكتاب  تعالى هللاد  قرآن

 يپه ظاهر كړوند دوه ا يپورې ې قضيكه په يوب: 

الر  همناسبتلفيق ځ د ترمن آيات مومو، نو د دوىمتباين 

ې الفاظو ته غيراصلي او يا ئ ړويو حذف ك يچدا نه ده 

د ، ړوكتأويل ې ټه ئگپه ټوو او د بل معاني ول يتملمح



 

 

 

 

 

                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 القيامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 

په هر  چيدا ده  تقاضاپه مقدس كتاب د ايمان  تعالى هللا

 ىې معنړگځانپله پله خپه خځاى او پل پل خپه خې يوه ئ

ړو ې زيات كپرڅه ې كم يا څه ترنه ړ ايمان ولرو، پبش

سمه نه  ا. دړواو تأويل ك هټه توجيگپه او يا يو د بل 

التدركه )ړه دا آيت په اد ليدو  تعالى هللاد  يچده 

 ىدي او نه ش ىديې لئ يگستراالبصار و هو يدرك االبصار: 

ې ئ يپه مقابل كه ومنو او گپه مطلقه تو( ويني يگستر

ې ېرڅ يځينوجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة: ) آيتدا 

( ېكرب په لوري كتونپل د خ. وي ښ تازهځ خوور ېدپه به 

ړو، كتأويل ې ټه ئگپه ڼو، د مخكني آيت گ ونهمطلق 

نه وايو  ي!! ولونيسو ىپه معن ېدمشاهي باطند ( ناظره)

ې منو، يو ئ ېحرف حرف ئ ړ ايمان لرو،پړو بشپه دوا يچ

په ، يپورپه آخرت ې او بل ئ ئمربوط د يپورپه دنيا 

و گپلو سترپه خ ي كولى هللا تعالىنه ش څوكهي يكدنيا 

و گپلو سترپه خې جنتيان به ئ يپه آخرت كوري خو گو

 وري. گ

په او  ئآيت عام د( التدركه االبصار)د  يچكه ومنو 

ته متوجه  ېدړو نو بايد بايد مختص نه كې ئ يروپدنيا 

(، د التراه)راغلى نه ( التدركه) كي آيتپه  يچوو 

نه  وكهيڅپير شته، ژور توځ ترمن( ولودرك ك)او  (دوي)ل

ې احاطه پركاماًل  يچوري گو يسدا هللا تعالى يچي كولى ش

ې ويني به ئفقط ړي، ك( درك)ې ه ئگړه توپپه بشړي او وك

 .ې خوند اخليله ليدو به ئد جمال او 

: لن يشوته ويل  عليه السالم موسى يچهم صحيح ده  اد

ښتنه كوو: هغه پوخو ې( نه ش ىدلي يكله م هيڅ)ترانى 

د  لسالما عليهدو او د موسى ېكټه ټوټه ټووخت د غره د 

په لوري د غره ښه ېپدا آيا څه وه؟ دو وجه ېكه ښې هوب

 يچويلى شو ر گ؟ موهنه ش ځتهرامنله تجلي  تعالى د هللا

څه نه څ هي عليه السالم موسىڅه نه دي شوي او  څهيهلته 

دليل باطني  ېدپه ليدا  يځكه د قيامت د ور؟! دي ليدلي

ته  تعالى په منلو سره هللا ېدد حسي مشاه يچڼئ گمشاهده 

 هللاسره د  عليه السالم موسى: له ښتوپوږي!! نو ېجسم ثابت

 يې مباركله يور گ؟ موئتوجيه كه گڅنتكلم به  تعالى

ې له سره ئكالم په خاص ړه او نكو( ءندا)ې ده ته ئ يون

( يتجل)و ا( تكلم)، (ءندا)دا ؟ ړكنه  وتكلم هغه سره 

اسلوب  ونو اومعيار ستاسو دآيا  ؟وئتوجيه كه گڅنبه 
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كولى شو هغه ؟! آيا نه كوي تقاضا جسمد ( تكلم) يله مخ

 ؟ڼوگو( ءندا)و ا( تكلم)باطني 

و ا وسنند دنيا د و ضوابط بايد اسنن د آخرت ج: 

 يپه جنت ك يچږئ ېپوهه ر نگمڼو، گېر ونه څپه و ضوابط

نه او  ږيېكنده گې اوبه نه ئ، گښت شته او نه مرړنه ز

ې شراب ئ، ېځولى شې هغه خوړاوغو يچپه كوم لوري ، ېديش

ې هوده خبرو ته او ب يټچې نه ئې خوده كوي او څوك بنه 

په ږونه د دنيا او غو يگړه، سترز موږبه زنه څوي، ه

په اوس ېر وي او نه مو حواس محدود، كمزوري او د څ

وري او گ يحال ك يپه داسهلته به جنتيان دوزخيان  ېر،څ

ن به له يوه ستوري ټځ واد دوى ترمن يچې اوري ږ به ئغ

ټنه هم زيات وي، هلته نه حجابونه تر بله ستوري له وا

ېدو ږونو اورټنونه د غاو نه وا يډ كولى شستا مخه خن

ړانده ته محجوب وي او شي، هلته به كافر  كېدىمانع 

له  تعالى هللاو خاوند او د گېزو سترد تمؤمن به ورته او 

 .ړوبليدو معمور او خ

ډله به بله  يكمقابل په ي گټولمن مؤ ېد و دا: 24-21

، يځونگ يځونگې ، تندي ئعبوسې ې ئېرڅ يچ ېممو يداس

 نكي عذاب تهو، او مالماتويړې خئ يگې الوتى، سترئ گرن

 منتظر.

   

    

     

  

  

   

  

   

 -23 .ي ورسي تر ستونيچكله ، نه ده يداس ،نه -23

ړي وكو گمان ا -28؟ نكىووك شته كوم دم چيږ شي غو ا

په ساق راتاو شي و ا -22 د فراق. ئدا وخت د چي

په ځ به د تلو الر وي ستا د رب ور په دې -61 ساق.

 .لوري

 : يشوتوضيح ټكي مهم  څو يو كآيتون ېد په: 61 -23
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 قيامتاو ستاسو او  ئد لري( آخرت) يچه كوئ م مانگ 

په  قيامتد  گنه ده؛ ستا مر يداس! ئټن دږد واځ اوترمن

روح ستا  يچكله ، ئپيل دام او ستا د سفر گړى لوري لوم

 يټه كپه لنكي واو دموطبيب حاذق د ږي، ېته ورس ستوني

نور نو د فراق  يچږئ ېته ورس ېجېنت ېدژر ېر ډشئ، خو 

ې ونو ئو لذتادنيا  لهبايد ېدلى، ېلتون وخت رارساو ب

 يكدنيا په چه ېل شي څه بهغه  هرله  ړي اوكووداع 

ړى ېر كې هې تراو آخرت ئ هللا تعالى يچښتى وو ې نپر يداس

د  يچږدي او كله ېپرراث ميپه ول بايد نورو ته ټوو، 

، ړيراتاو ك يپه بلښې يوه پدرد  له سخت ينزعكدن او نځ

د هغه سفر د نزع  ، ستائپيل دپه لوري د تلو همدا د هللا 

ېدو منتهي ودرپه  يړاندپه و د هللا تعالى يچده نقطه پيل 

 ديپه دنيوي اغراضو او ڼلى، گ يآخرت لر دي يول ږي!!ېك

او آخرت  هللا تعالى يپاره داو د هغوى ل ېكړ يښخ يولگمن

 ړى؟!!كېر ه

     

    

    

    

     

   

    

     

     

    

   

   

    

     

 -62 ړ.وكې لمونځ ئنه ړ او ې تصديق كنو نه ئ -61

په بيا  -66 .ړاووې وامخ ئو ا ړې كئعكس تكذيب بر

په دئ ستا واى واى  -64. هټبرپل خړ تر كبر سره وال

آيا  -63 حال.دئ ستا په واى واى  ايب -61 حال.

 -63 .ښودى شيېپربه مهمل  يانسان چړي دا گمان ك
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بيا وو  -68مني ؟  دونكېېه وو يوه نطفه د توير نگم

ې بيا ئ -62ړ. ې كپيدا او برابر ئ يچړند توكى ځو

 ر داگم -41ړه. نه جوځيښړه د نارينه او كړه ې جوتر

 ژوندي؟ړي ړي كم يچبه قادر نه وي  ذات

په  يچانسان ار گنهگد قيامت منكر عاصي او  اد: 61 -61

په ې ډ ئډ لري، او همدغه هوناه هوگهم د  يكراتلونكي 

ټولو قانع كوونكو منع كوي، له دغو ن اايم قيامت له

 په هللاوي او نه باور ك قيامته سره سره نه پلو ئدال

ته د پل رب خځه سره په لمانړي او نه ايمان راو تعالى

ې الر ئو انكار اتكذيب  دبرعكس ږدوي، احتياج الس او

په غرور او تكبر سره ړوي او ، له حقيقت مخ اېكړغوره 

د حق  يچافتخار كوي  ېدپه ځي او رگۍ ته وركورن يپلخ

څومره د ې وضع ئ يچږي ېپوهې، نه ړلې مال تمخالفت ته ئ

!! د ده ظرتڅومره بد عاقبت ورته منړ ده او افسوس و

  .ئافسوسناك د يپه دنيا او آخرت كحال 

 :ټكي مومومهم او اساسي  څو يك وآيتونپه دغو : 63-41

 يچېري گنا يانسان داسمنكر له قيامت دا الف: آيا 

ډوكي به وراسته هشي،  ىدښوېپرمهمل وروسته به  گله مر

آيا ! نه شي؟ ىدژوناو بيا به را پاته يترخاورو الندې ئ

څوك  ياو داس ئپاى دڅه د هر ې ئ گمر يچ ئې دا دئ مانگ

 ؟ يړك ىدژونې رابيا ئ يچنشته 

ه ؟ آيا نړىېر كهښت پيدايړنى پل لومده خب: آيا 

 يچ ىشو پيلې نطف يې داسله يو ېښت ئپيداي يچږي ېپوه

ې ئېدو وروسته څڅله  يه رحم كو پا، ږيېڅڅ يكرحم په 

لري او نه ېز څه اغ يك يپه تركيب او ودپالر د ده نه 

څوك ! ووايه. څه تصرف كولى شي يوالي كگڅرنپه ې مور ئ

او مراقبت  يڅارنچا تر د ؟ ړويې انسان جونطف ېدله 

موجود په ي ندژوي، د ړه شې جووده كوي، علقه تر يالند

 يځينې نطف ېدپه امر له چا د  ؟شي پيلوده ې ېر ئڅ

ه د ړجو دغهږي او ېړجوځينه( ښ) يځين)نارينه( او 

ټول ستا د رب د  ادر گ؟ مضمينويتانسان د نسل دوام 

 ؟نه دي يښمظاهر او نتصرف 

ې نطفله  وي،نطفه بدلپه وره خا يچ ذاتهغه ر گج: م

څه هر ړي، ك پيلې ښت له علقايپيد انساند ، ړويعلقه جو

ې تره ړجو يځښ او د نرړي، كابر ربسم او ې ورته ئ
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عاجز ژوندي كولو له بيا راړو د م ذات داآيا ړوي، جو

؟ ئاو د عقل خالف قضاوت د لريڅومره له انصاف ڼئ؟! دا گ

دي ونېرته راژړي بد مچي ږي ېپوه ېدپه هر عقلمن انسان 

په نطفه ړه خاوره م يچ ئېر آسان كار دډېر ډ ېدكول تر 

 ړى شي. بدله ك

مجيد يو بل ستر علمي اعجاز  د قرآنكي آيت  ېدپه د: 

دوهمه  يې د ودد نطف يپه رحم كد مور  قرآنورو: گ

ړند توكى ځوې ئ ىمعن يچپه نامه يادوي، مرحله د علقه 

حالت غوره  داسي يړاو كپپه دوهم ، يعني دا نطفه هد

ه غ!! او دا هوي هړندځورا يپورد رحم په جدار  يچړي ك

انسان اوس او وروسته له هغه  يچ ئحيرانوونكى حقيقت د

په ې د مور په ذريعه ئو گړانزري ويد ل يچپوه شوى ې پر

دل او ورته وليړاوونه پمختلف  يې د ودد نطف يرحم ك

هغه  يړاو كپړي په لومېدو ړې د جود نطف يچمعلومه شوه 

تر دې حقيقت  ېدپه ړند وي. ځورا يپورپه جدار د رحم 

 ېدل ممكن نه وو!!!پوهانسان ته وړاندي 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الدهر

 :د سورې معرفي

 االنسانهم او ( زمانه)هم الدهر  سورې نوم ېدد 

ې ټولو آيتونو فواصل ئد ، ونه لريآيت 61، ئد( انسان)

 يمكې ئمفسرين  يځينمذكورا او سبيال ته ورته وزن لري. 

 11وا 2، 8ځينو له او ې مدني، ئ يځينڼي او گره سو

 .ېڼلگي مكټوله سوره پرته 

ي مكدا سوره  يچښيي ل ئدالڅو  يك متنپه ې د سور وخ 

 :ده

مكي كامالً ې ئاسلوب د بيان و امضامين ې د سورالف: 

 .يسورتونو ته ورته د

. نه مومو يپه ك مضمون څهيد مدني سورتونو مربوط ب: 

سورتونو ته ورته نه  يمدنهم قطعًا  ېئاسلوب د بيان 

 .ئد

دا  يچږي ېمت سره معلوحاډېر وضپه ې ئ آيت 23له ج: 

 آيتوي.  شوې هنازلمخكي ې له سور( مزمل)د سوره بايد 

د و )او من الليل فاسجد له و سبحه ليال طويال  :ئد يداس

ورته  يكږدو په ا ېشپاو د وه سجده كورته لخوا  ېشپ

( له حكمهتسبيح  د يږدو كپه او شپيد ) ايه(،تسبيح و

ۍ ړنړه لومپه ا قيام الليل د آيت اد يچږي ېممعلو

 هنازلمخكي ې له سور( مزمل)او حتمًا د ښوونه ده، الر

په  قيام الليلد  يپه سوره ك مزملد  يچځكه دا ، شوې

په ټاكل شوى، ې مشخص او مشرح دي، وخت ئ يښوونړه الرا

ېيمه برخه ايي او در، نيمبرخيدوه  ېشپد  يړي سر كلوم

تخفيف راغلى او مقدار  يبيا په كې، ورته غوره شوې ئ

په ښودل شوى، ېپرطو ته ئې د مسلمانانو ظروفو او شرائ

حكم عام ړى ړه لومپه اې قضيې يو معمواًل د يكقرآن 

ځي او حد او احكام را مشخصاو  يښوونالرځي، بيا مزيد را

او مقدم تخفيف په اكثرًا حكم ږي، شاق ېكې مشخص مقدار ئ
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په ارتباط  ېبلښمن سره د مقاله د يچوي، لكه  يې مخكتر

 به يپه دوران كښتو ن د چيړى دا حكم صادر شو لوم

، خو وروسته مقابله كويښمن برابره د ن د لسنامسلما

ځ مقابله او د دوه برابره فو تخفيف راغى يك ېدپه بيا 

 يدو كږپه او ېشپ)د  چي يځكه ويل شوزمه شوه. نو ې الپر

د . وي يله تخفيف مخكبايد ( عام حكمو تهجد اتسبيح د 

د  يچډ او اطمئنان سره ويلى شو ډاپوره په پاره ل ېدهم

، وي شوې هنازل يې مخكله سور مزملبه د سوره الدهر 

ڼي د گي مدندا سوره  يچو روايات اآراء هغه متعارض 

 يپه داسسوره  اد. ويگړخ نه لې له متن سره اسور

ځواب مثبت چار به نا هر مخاطب چيې يل شوپ يښتنپو

ړي، ځواب وركمنفي  يچمجال ورته نشته  ېدوركوي او د 

د  يچېر شوى وخت ت يداس يباندانسان په آيا ښتي: پو

، مهين رهطيوه ق يونو كگپه رپالر د ؟ نه وو ئړ شذكر و

ې نه ئجدي او مهمه  ينه يواز يچقطره،  ې اهميتهاو ب

 !!ې لريكركه تر يڼي بلكگ

هللا ؟ ړپيدا كڅيز او مهين شي نا له دې ا: چوايي يود

 اد: او فرمايي يځواب وايته  يښتنپو ېدپله په خ تعالى

پيدا ې نطف يله مختلط يځښ ،مو د نرانسان  يچيو  موږ

ې مخامخ او تحوالتو سره ئ وتطوراتډول ډول له و اړ، ك

ې ئ كيپه هر تطور ېروو، ې تړاوونو ئپكوو، له مختلفو 

ښت پاياو  ءې د بقائ يې كمرحل يپه هراو  يياوړتو

ې په لوري ئ، د كمال استعداونه آزمويو، وده وركوو

ې ېدونكى ليدونكى انسان ترځوو، او يو حساس اورخو

ښود الر يك يټپه خد ده  يچيو  موږدا ، ړووجو

د  يچځواكونه وركوو او  يړتياوو يداسږدو، استعدادونه 

په مضر  ومفيد ا، و بدښه ا داو  يو كلپه موند يالر

ې ئ يړه كپه ز ړي،د ده مرسته وك يژندو كېپتشخيص او 

 يچى وجدان او نفس وركوو مالمتوونكاو څراغ ښود ڼ الررو

پير وكولى ښايسته او كركجن تواو د  يش ىدژنېپوالر سمه 

ړ شي، په سمه الر الې خاوند كه ئ يچوجدان  يشي، داس

ږي ېړې غووزرونه ئ، ږي، وده كويېكړى پياوږي، ېكراضي 

، يگې، سترړ مالمتوي ئپه بده او ناسمه الر الاو كه 

په ښود استعدادونه دا الر يپه وجدان كاو د ده ږونه، غو

څه هم د الهي كه دي،  يپه خدمت كد ده  يهر حالت ك

پل منعم ساتي او كه ناشكري كوي، كه د خپاس نعمتونو 
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 كينيا په دښ او باغي، كه سرك ئمطيع د يړاندپه ورب 

ده، خو  يداسمعامله  انو سره د هللا تعالىگپلو بندله خ

 ېشي: ډلو وپه دوو به خلك  يپه آخرت ك

 ې او زولنې ئبه  يړه كښو او غاپپه الس  يچ كافر

 يپه دنيا كې، ې لمبسر دوزخد ې ځاى ئونه وي، تمزنځير

ځواكونه او پل ، خكاوو ړاوىې بغاوت او سرغئ

د  تعالى هللاې ځكه ئول، نو په غلطه كارې ونه ئاستعداد

ړي او ونو وروتزنځيرپه ې ښپالس ې اوس ئ يچڼي گړ و ېد

 ړي. ې محروم كټولو نعمتونو ئپلو له خ

 به وي، د هغو جنتي  يپه جنت ك يچصالحان و اان نېك

 يډ وي، د هغگكافور ور چي يپه الس كې شرابو جامونه ئ

كنارو  پهې به ئان گبندمقرب  د هللا تعالى يچاوبه  ېچين

ړي وغوا يچډول په هر لور او ې ناست وي، اوبه به ئ يك

ښه په خوې فواره د دوى ځولى شي، هم به ئېولى او خوب

پل رب د خ يپه دنيا كدوى  يچځكه ېدا، دا وي او هم به

پاس او د هغوى ه كارولي گښايسته توپه سمه او نعمتونه 

له ، كولهوفا ونو نذرپلو په خدوى وو، ساتلى ې ئ

ه لې نشته، خالصون تر يچېدل ېرځ وور يې او هغبمحاس

، مسكين، ې مرسته كولهو سره ئهمنوعانې وزلو بپلو خ

، ټولو غوره طعامتر ، وركاووطعام ې ته ئو اسير ايتيم 

ژبه وايي: تاسو په د حال او قال  يوخت ك ېدپه همخو 

د  يچپرته بل مقصد نه لرو  ېدله دركولو له طعام  ته د

ښتونكي غو ينه له تاسو د مننړو، رالسه كپل رب رضاء تخ

 يچ يځور ي، له هغږوېېرپل رب وله خ موږې، يو نه د بدل

د  هللا تعالىې ئځكه به نو ، ئد ې تريوئ ىدتنو اعبوس 

 ېاو خوشحالي به ئ يښخوژغوري او ړاوه له ك يځور يدغ

ځاى جنت وي ې تمه ئبسبب په ړي، د دوى د صبر په برخه ك

نه وهلي ناست، تكيه په تختونو ښمو، ېې د وراو جامه ئ

 ېرپورى يسيخني، څه به د لمر تودوخه وي او نه 

پينو زرو ، د سي، او تل تيارېدږې نې ئوېم، ېدلىړغو

ې خدمت ئ يېلو اندازو كېالبپه بې پيالي او د بلورو ښلو

 يچږدي ډو په شونبه  هجامون ي، داسېكوندېك يړاندته و

ې وي، دا د جنت چيند ل زنجبيد ې به ئو مخلوط اممزوج 

ې ېر ئپچاچار ،ئد( سلسبيل)ې نوم ئ يچه ده چينهغه 

ځاى كه هغه . ېرڅپه خدمه د خورو مراوريدو  تنكي زلمي

نه ونعمتې انتهاء ب يد يپه حقيقت كې نو ورگو ېدږله ن
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ړ شين ېپرنازك او په ښمو ېور دستر ملك ليدلى، او 

، مزينو يالس وندپه پينو زرو او د سملبس  بخنو جامو

ړي، او ورته ړوبه كپاكيزه شراب خپه ې پل رب به ئخ

 . څو قدرونهستاسو بدله ده او ستاسو د ه اوايي به: د

ړ، نو نازل ك يجزء جزء درباندمو قرآن  يچو ي موږ اد

 هيڅد دوى د پل رب د حكم تر راتلو صبر كوه، او د خ

ښام پل رب نوم سبا ماكفور خبره مه منه، د خو اار كنهگ

په  ېشپله لوري ورته سجده كوه او د  ېشپدوه، د يا

ېوتي پرډ او دوى لن، يا اوسهگلتسبيح په ې ئ يدو كږاو

ېره ې هځ ئړي او د آخرت درنه وردنيوي اهداف غوره ك

 موږ يچږي ېپوهنه  ېدپه آيا ې نه كوي، پروا ئ، او ېكړ

و اړي، ې د وجود بندونه ورمضبوط كئ موږړي او پيدا ك

او د  ړو!!پيدا كې رادوى ته ورته به ئ ړوكله وغوا يچ

د  ئدو پند اتذكر يو دا  يچويل شوي  يى كپاپه ې سور

ېدو غوره الر ته د رس ړي هللا تعالىغوا يچپاره چا لهغه 

ړي، ې غوره كپاره ئپه لوري د تلو ل، او د ده موميو

په  تعالى هللاد فقط دا الر ، ئد يپه الس كستاسو انتخاب 

تللى  ېدپه مشيت  ولى شئ، د هللا تعالىك يپلسره توفيق 

هغه ته د تلو  ړيالر غوره ك څوك د هللا تعالىكه هر  يچ

 هللاد ې هدايت كوي، په لوري ئځان وركوي، او د توفيق 

، ئپوه د واسرارټولو په  يچالر د هغه ذات الر ده  تعالى

دي، ژور حكمتونه مضمر ې ئ يكښوونه په هر حكم او الر

پراخ رحمت پل ړ ومومي د خو يېرزوينپاو د رحمت  يچڅوك 

له ې ئ، نه ظالمان دي يچغه هړوي، خو ې غوپرسيورى 

الره گتپله خالر  ې د هللا تعالىاخيست او نه ئپند ويادونو 

 .ړىې ورته تيار كئعذاب  ځوله، دردناكرگو
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ړ لو ود يادو چيوخت راغلى  داسيانسان پر آيا  -1

 مو له مختلطيانسان  ييو چ موږدا  -2نه وو؟  ئش

ېدونكى اورليدونكى ې او آزمويو ئ يړ، چپيدا كې نطف

كه ، ښودهالر ورو موږ يچې شكه ب -6ړ. ړ كې جومو تر

 پاسه او كفور.ې شاكر وي او كه ب

انسان  يچښتنه راجع كوي پوهر مخاطب ته دا  آيت اد: 1

 يا شوى؟ آيا داسدپيڅه ه وو؟ له گڅن يښت مخكپيداي تر

نه وو؟ شى  ړد يادولو و يچېر شوى ې تپركوم وخت 

پالر پل څكى، د خڅاجنو اوبو يو پكو او كركخاوره، د س

و امهم  ييوازنه  يچ، يپه رحم كمور  يپل، د خيپه مال ك

كه جواب !! ې درلودهې تركركه ئ يبلكدو ېك يتلقي نه جد

بايد  يكصورت  ېدپه نو ( ويناچار بايد مثبت ) مثبت وي

د ده ر گ؟ مړپيدا كڅيز شي دغه نا ه ا لچووايي: 

پكو اوبو دا حقيقت نه او سمهين ښت له دغو پيداي

ړي، دا دوهم پيدا كې بيا هم راد ده رب به ئ يچثابتوي 

 !!ئېر آسان دډځل ړي ښت تر لومپيدايځل 

 :مومورونه يپاره دوه تفسل آيت ېد د -2

ابوالبشر د  يك آيت ېد په يچړى مان كگځينو الف: 

 يچ يخبر ېدد و ا، ېشواشاره ته خلقت  عليه السالم آدم

د  يچ دئمراد هغه حالت  (نه ووشى  ړيادولو و)انسان د 
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 ې درلود. ئ يښت مخكپيدايده د جد له 

او د  ئنطاق عام د آيتد  يچدي باور  ېدپه نور ب: 

 يچمراد  يخبر ېدد  اوكوي ښت ته اشاره پيدايهر انسان 

هر  يچ ئدحالت هغه  (نه ووشى  ړيادولو وانسان د )

په  لري، خاوره كيېدو مخړې له جونطف يپلد خې انسان ئ

ې له انسان ئ يچ( پكو اوبواو س هينم)په  مني بدله شي

 .نوم اخيستو هم حياء كوي

 :ده هدقيقيه أو دوهمه رلئدال څوپه 

 په  يچږي ېمله الفاظو معلو( لم يكن شيئًا مذكوراً ) د

حالت هغه  يېدو مخكړله جوې نطفد انسان د  يك آيت ېد

د ، وي يپه بدن كپالر مور او  ال د يچ ېوته نيول شوگته 

 آدمد  يچځكه ېر، د نه يادولو، دا څپه پكو اوبو س

ښت پيدايشوى، د ده د  يښت له خاورپيداي عليه السالم

 . ىدېي كارنه ش الفاظ يداسپاره ل

  يډگ)ښت له پيداين انسا ېدد هم يك آيت يوروستپه 

د مور او پرته ې له شكه ئ ىمعن يچښودل شوى ( ېنطفې شو

 آيتد  يچشو  ىپاره ويلل ېدد همپالر مختلطه نطفه ده، 

 يچېر شوى وخت ت يداس يباندانسان په آيا : دا ده معنى

، رهطيوه ق يونو كگپه رپالر د نه وو؟ شى  ړد ذكر و

ې ئدي او مهمه ج ينه يواز يچقطره،  ې اهميتهمهين او ب

 ېدا له : چوايي يود !!ې لريكركه تر يڼي بلكگنه 

 ېدپله په خ ړ ؟ هللا تعالىپيدا كڅيز او مهين شي نا

انسان  يچيو  موږ اداو فرمايي:  يځواب وايته  يښتنپو

ډول و اړ، پيدا كې رانطف يله مختلط يځښ او مو د نر

و ې مخامخ كوو، له مختلفاو تحوالتو سره ئ وډول تطورات

پاره يوه آزموينه ړاو د ده لپ هرېروو، ې تړاوونو ئپ

توان او طاقت  ءد ده د بقا يڅ كپه تر ېهغد  يچده 

څوك  يداسپرته  تعالى هللاانسان له ! آيا ږيېكآزمويل 

پړ انسان تر شاو د بښت پيدايپه ده  دې له نطف يچمومي 

 ؟!ېز ولريڅه اغ يك يپه رشد او ودړ د ده پو

هدينه  د يچورو گوبايد ړى لوم اړهپه  آيت ېد د -6

ې ئآيا مراد څه ده؟  ىمعن ښوده(الر مو ورو)السبيل 

او السالم  معليه انوپيغمبراو كه د  ئدهدايت فطري 

 ؟ښوونه او هدايته د انسان الرعپه ذريكتاب 

 :ئهدايت دفطرى ې ترمراد  يچو ويلى شو لئدال څوه پ

هر  يښي يچ يد ياو تركيب داسالفاظ  آيتد الف: 
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ې دا ئ تعالى هللااو  ئدمشمول  يېرزوينپالهي  ېدد انسان 

په  يې يوازاو تركيب ئالفاظ  اد. ړىپه برخه كهدايت 

ښوونه دا راز الر يچځكه شي، دا  ىدېكفطري هدايت منطبق 

السالم  معليه انوخو د پيغمبر ېپه برخه شود هر انسان 

ې تر ټهگاو  يې منئ يځين يچده  يښوونه داسپه الس الر

 ږي. ېكې محروم او تر يې نه منئ يځيناخلي او 

قرينه  يداس څهي يو كآيتونيا وروسته  يمخك ېدتر : ب

ې ئپيغمبر بعثت او د كتاب نزول ته د  يچنه مومو 

د ( هدايت) يآيت ك ېدپه څو وكولى شو وي تر  ېكړاشاره 

 .ڼوگوهدايت  يارشاد او دعوت له الر

( شاكرًا و اما كفوراً اما )د  يچورو گوثانيًا بايد 

 ؟څه ده ىمعن

 :ځيته را يونه مختفسير هدو

 مبرغپيږو او ېولمو وركتاب ښوده، الر ورو موږالف: 

ړه لري ا يپوردوى  پهاوس دا ، ړمبعوث ك يپه دوى كمو 

قدر كوي، او كه ناشكري، انتخاب  يونوښالهي الر ېدد  يچ

 ې نه مجبوروو.ئ موږ، ئد كيپه الس  وىد د

ړه، عقل، د هدايت او الر موندو اسباب، زا د موږب: 

ه پ موږز يچ، يښودلېك يټه كپه خږونه، د ده ، غويگستر

او  يبد، سمو اښه دي او د  يپه خدمت كد ده اراده 

د ده مرسته كوي،  يكپير او توتفكيك ځ ترمن يالر يخراب

د دغو الهي نعمتونو قدر كوي او كه  ىدڅه هم كه 

نه هم دا استعدادونه  يت كپه حالناشكري، د ناشكري 

 . ې سلبووتر

 :ه دهدقيقه دوهمه توجيه دليله دوپه 

مراعات  يپه كه ترجمه دقيق د الفاظو آيتد الف: 

فمن شاء فليشكر و من ): وى يداسكه د آيت تركيب ، شوې

ۍ توجيه سمه وه، خو تركيب ړنو بيا لوم( شاء فليكفر

وي كه ر شاككه اما شاكرًا و اما كفورًا: ) :ئد يداس

ړۍ توجيه سره سمون نه خوري، له لوم، دا تركيب (كافر

 . راغلى يپه دوهمه توجيه كې ئتعبير دقيق 

د )إما شاكرًا و إما كفورًا(  يكيه رأ يډلړۍ د لومب: 

هدايت فطري  يشوى، دا يواز يړاندو ئدقيق تعبير نه د

په برخه وي او هم د كفور او هم د شاكر بنده  يچ ئد

  ناشكر بنده.
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ونه، زنځيرپاره و لكافران د موږ يچې شكه ب -4 

 ييقينًا چ -1. ي كړېې تياري او د اور لمبړوندغ

ې د به ئ مخلوط يچښي څونو جام نېكان به له داسي

ې ئگان به بندخاص د هللا  ينه چيچهغه  -3 كافور وي.

روانول ( يچ ېه ئگې )څنبه ئښي، روانوي څي خوا ك

 ځيور ه هغيوي او لوفا كونو ه نذرپ -3 ړي.غوا

مسكين، يتيم او و ا -8 .خور ويې به ئ شر يچږي ېېرو

ې. ي ئږخوښې يچوركوي طعام ي حال ك يپه داساسير ته 

دركوو، نه بدله طعام پاره ء لرضاد هللا د  يوازي -2

پل له خ موږ يچې شكه ب -11ړو او نه مننه. درنه غوا

 ه ده.قهرجن مخېتريو  يچي ځور ، له هغيږوېېررب و

پلو له خ هللا تعالى يچده  يداس وضع يكدنيا  په: 4

ځاى په ې شكر ان برخمن كوي، كه ئگټول بندپل نعمتونو خ

 وضعېله به ب يكآخرت  په وخكوي او كه ناشكري كوي، 

او د ړلي ونو او زولنو تزنځيرپه وي، هلته به كافران 

رى كاوو، ېې تپه خالص الس ئ يچهغه وي،  يپه لمبو كاور 
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 پل، خېولكار يهونو په لوري تلو كناگد ې ې ئښپ

 يپه الر كفساد ې د ظلم او ځواكونه ئاستعداونه او 

په به دلته  نن، ېولړې راوالې ئاستعمالول، او فتن

په ، د اور يعالم كو مجازات امكافات ، د يدارالحساب ك

ې ئ يړه كښو او غاپپه السونو، پروت وي،  يلمبو ك

 ونه.زنځير

پاس ونو نعمتد  تعالى هللاد  يچ( اننېك)ابرار خو  :1-3

ې واخيسته، ې ترټه ئگې وكارول، سمه ښه ئ، ې ساتلى ووئ

ډو په شونبريا موسكا ې د ، نن به ئېو ېښې ئ نيړاو ك

ممزوج او  يچ يپه الس كې وي، د هغو شرابو جامونه ئ

 د هللا تعالى يچنه ده يچدا هغه ، ويكافور ې ئمخلوط به 

او د ناست وي  يپه كنارو كې ان به ئگخاص او مقرب بند

دا  يچه چين ي، داسيپه الس كې ښاك جامونه ئڅپل خاص خ

ېولى په هر لوري بسره سم  يښخو خپليله  ېئ مقربين به

ېدو لورى او ځد خوشي، دوى ته تابع او منقاد، 

ېدا ټفوران او خوپله غوره كوي، په خې دوى والى ئگڅرن

دا هم ږي. ېلږي رابدېسره سم بدل يښې د دوى له خوبه ئ

ېدو او ټد اوبو د خو يچد انسان يوه فطري غريزه ده 

ې ېل حالت خوند اخلي، له يوه حالته ئېل بېدو له ببه

د  يچلكه اوس  ړي.غواې ئ يډول كبل په ستومانه شي 

 يې داسفوار يپاركونو كپه ښارونو تللو مخپرلويو لويو 

  ږي.ېې حالت بدلڅو ثانيي وروسته ئهر  يچړوي جو

ې ئ( ونونذر)پلو خه پ يچدي  كسانهغه ( ابرار) اد -3

به ( ونونذر)ه پېدل، ېرو يځله ور قيامتد و ا ولهوفا ك

اخيستل ذمه پله په خې ئبه  يچڅه كوله؛ يعني وفا ې ئ

 ووفقهاپرته ترسره كول. ښته ډ او كمځنې له هغه به ئ

 ېشلى: ډولونو وڅلورو په ( نذر)

د ده د  يچړي ژمنه وك سره تعالى هللاڅوك له  يچدا اول: 

 ترسره كوي. كار  نېك ىفالنپاره رضاء ل

زما دا حاجت  تعالى هللاكه : څوك ووايي يچدا م: هدو

 ترسره كوم.كار  نېكې دا به ئ يك لپه بدړ ترسره ك

به كار كوم ناروا  يچړي ژمنه وكڅوك  يچدا : ېيمدر

 دي. ږېپرترسره كوي او يا به كوم واجب كار 

يا ړي او الزم كځان په كاروك كوم مستحب څ يچدا : څلورم

 به نه كوي. كار مباح ىفالن يچړي تعهد وك يچدا 

 ۍنېك)د نذر تبرر ء د فقهاې ونه ئصورتړي ه لومدو
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ېيم او در .ڼيگواجب ې پرپه نامه يادوي او وفا ( نذر

( نذر و لجاجتاجهالت )د نذر لجاج  ونه دصورتڅلورم او 

 يچټول فقهاء متفق دي ې ئړه په اېيم صورت نوموي، د در

كار په او اعتبار نه لري  هيڅږي او ېكمنعقد نه اصاًل 

په ې ړه ئپه اصورت څلورم ې ونشي، خو د پرعمل  يچده 

 ېدپه بايد  يچنظر دي  ېدپه  ځيني، لرياختالف  يپلو كخ

د قسم بايد نقض شي او  يچوايي  يځينوشي او وفا نذر 

ته  يښوونكي خونذر ك ې دئ يځيناو ړى شي. ې ورككفاره ئ

ې د قسم د ماتولو ړي او يا ئې وفا وكپر يچږدي ېپر

وو له نظره دا فقهاي او مالكي شافعړي. د كفاره ورك

په وو فقهاو حنافد ا موږږي، خو زېكمنعقد نه هم نذر 

 .ږيېمكفاره الز يړو صورتونو كپه دوانظر 

 د هللا تعالى ييواز يچ ئډول دا دغوره  ولوټتر  نذرد 

رضاء  ې فقط د هللا تعالىموخه ئ او پاره ويرضاء لد 

د  يچ ئې هغه دټه درجه ئټي ېدترالسه كول وي، تر 

پوره د حاجت له پاره وي خو دو لېكحاجتونو د ترسره 

پاره ترمخه ل ېدپل نذر د په خشي،  ءدو ترمخه اداېك

 نېك څهي يچوي ماد تاعدا ې ئپل رب په خ يچوفا كوي 

ټولو تر و ا. كوي ضائعنه ( نذر)و اصدقه  څو هياعمل 

دو سره ېكد حاجاتو رفع  يچ ئې هغه نذر دټه درجه ئيټ

دو وروسته ېكو له ترسره حاجاتد ړى شي او كمشروط 

ې له ب اړهپه  ډول نذر يا د هللا تعالىدا ، ترسره شي

رضي هللا عبدهللا بن عمر  ږي يا له بخل.ېكړوبه خ ۍاعتماد

   :وايي اړهپه نذر  يد داس عنه

اخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن النذر و يقول 

اخرجه  انه ال يرد شيئًا و انما يستخرج به من البخيل.

 الجماعة االالترمذي

ې ړه او وئپيل كۍ ړد مخنيوي ل( نذر) يله داس ّـرسول هللا 

دونكى ېك يچ يړڅه دفع ككولى هغه  ينه ش : نذرايلفرم

 مال راباسي.  ن له السهد بخيل انسا يالر ېدله ، ئد

رسول  يچكوي روايت  رضي هللا عنهبدهللا بن عمر داراز عهم

 يړاندورا كاركوم نه سره  نذر ېدپه : ايلفرمو ّـهللا 

د بخيل له  ييوازسره  ېد، په ىدېډځنشي او نه  ىدېك

 به مال راايستى شي. ېج

 :ايلفرمو ّـرسول هللا  يچوي روايت ك رضي هللا عنهابوهريره 

النذر اليقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن هللا قدره له ان 
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ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم 

 يكن البخيل يريد ان يخرج.

 ىړانسان ته مقدر ك تعالى هللا يڅه چكوم  يداسا نذر، د

سره ( قدر)له ( نذر)احيانًا كولى، خو  ېدږورن ينه ش

څه راباسي السه هغه  سره د بخيل له ېدپه سمون وخوري، 

 ې تيار نه وو. ايستو ته ئا ر يچ

: ايلفرمو ّـرسول هللا  يچ كويعبدهللا بن عمرو بن عاص روايت 

د  يچ ئنذر دا د يبه وجه هللا: حقيق انما النذر ما ابتغى

 رواه احمدپاره وي. رضاء ل هللا تعالى

 :يچځان ومنو په ( نذر)هغه فقط  يچوو بايد متوجه 

 .يوالف: جائز 

 .ې ولروئو استطاعت اب: توان 

 وضئفراي او د نه ش يښو الندپتر  يپه كحق  هيچاد ج: 

 ي. نه ش كولو سببءو د نقض او نه ادا و واجباتا

وقف  يټول مال مځم، به حج ته  ىپلووايي  يچنه  يداس

 يځڅو ورږم، ېو ته ودرگړانځ د لمر تودو وټوله وركوم، 

ځايه  ينيسم، له لر ژهپرته روې او له افطار پسپرله 

 يپه ك لمونځ هركعت څو يچته رسوم بيت المقدس ځان 

او د انسان له مااليطاق  يچته ورته نذرونه  ېدړم... وك

 يښو الندپد نورو حقوق تر يپه هغه كپورته وي او وسه 

څه ويل  يچ يپاى كپه ږي، ناسم نذرونه دي. د آيت ېك

 تعالى د موخه د هللا( نذر)انو د نېكد دغو  يچښيي شوي 

 نه دنيوي اغراض.  ،رضاء ترالسه كول وي

 : مومو يو كآيتون ېدپه لب امطېر مهم ډ څو: 8-11

و اسير انيازمند، مسكين، يتيم پل خ په( ابرار)الف: 

ې دا ئړه سوى لري، مرسته ورسره كوي، او زترحم  همنوع

هم  ېدتر ږى، ړ وي او بل وپله موپه خ يچږي ېنه لور

هغوى ته خوراك ره او محبوب طعام پل غوله خآخوا 

 .وركوي

په وخت د حال  يې وزلو او محتاجو سره د مرستله بب: 

پاره ء لرضاد  د هللا تعالى ييوازژبه وايي: په او قال 

 ېنه د بدل كيپه مقابل  د دې له تا سره مرسته كوو،

 . يطمع لرو او نه د منن

لو ټوتر  يچشي  ىدېڅوك رسته هغه مقام ( ابرار)د ج: 

 نېكپه هر ، ړيكوقف  يپه الر ك تعالى هللاد  يغوره شتمن

 هللارضاء ترالسه كول وي، له  تعالى هللاې موخه د ئ يكار ك
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په ې طمع نه لري، نه د اجر او بدل هيچاپرته له  تعالى

ې انتظار تر ياو منن ينه د ستاين او چا منت باروي

 كوي. 

 يمت له سختوي، د قيا له هللا تعالى يې يوازېره ئود: 

 ټولو تصرفاتو سيورىژوند او ټول په ې ېره ئو يځور

 .ړولى ويغو

ړتيا او و( ابرار)د  يو كآيتون ېدپه : هـ

ښيي وته  موږړي غواقرآن ې سره په اشارړتياوو ته گځان

ژور پراخ او څومره ج ئنتاد ايمان  يپه قيامت باند يچ

 يپه زمره كانو نېك( او ابرار)دوى د ايمان دغه دي، 

ړي، د ړ كجو ېتر ېئټولو غوره انسانان ، تر راوستي

پلو په خ يچڅولي ته ه ېددوى  يېرو يځور يقيامت له سخت

مرسته سره مسكين، يتيم او اسير له ړي، نذرونو وفا وك

ي و معنوي ااخالقله  يچ ىشوباعث  ېدغه باور د همړي، وك

چا منت په نه  چيړي ته ارتقاء وك ىمستو يړلو يپلوه هغ

چا كوي، حتى له له توقع او توصيف  ياو نه د ستاينږدي 

ې له ئ يپه وخت كد مجبوريت او احتياج  چيچا هم هغه 

ې د هغه ټولو غوره طعام ئپل تر، خېكړهغه سره مرسته 

ړ ه د يادولو وښېگڼ موږزهغوى ته وايي: ى، ښېاته  يمخ

مننه مه  موږ، له ېكړپله وظيفه ترسره خ موږنه ده، 

ل رب د پد خ موږړو، بدله نه غوا هيڅكوئ، له تاسو 

 له حساب يځور ييو، د قيامت د سخت يټه كپه لرضاء 

 ېبسحامځ د ور يړي د هغمو تراوسه ك يچڅه ، ږوېېرو

 .ڼوگې كافي نه پاره ئل

 يداسه قولد ابرارو له  يكآيت ( 11)په  چيورئ گ

 يچ يځور يږو، له هغېېرورب پل خله  موږ) :كويحكايت 

ېره او هغه هم و تعالى هللاله  ؛(قهرجنه دهاو  ېمخو يتر

كوي اشاره ټكي ته ظريف  ېد، يځ كور يپه سختد قيامت 

ېري منع و تاناه گله ېره انسان و تعالى هللاكه له  يچ

، په ږيېكباعث ارتقاء كوي او د ده د معنوي او اخالقي 

پيدا كوي را يپه انسان كېره دا و ،ايمان يآخرت باند

كه  يچټكى افاده كوي داراز دا ظريف مهاو وده وركوي. 

 ېدله  يك چلنپل په خاو مسكين سره فقير نن له  موږ

، يگې برپر يگړو او ستركو ورته تري ىدتن يچځان ساتو 

 يځور يله قهر او د قيامت د سخت د هللا تعالى يچځكه دا 

مو  يپه عوض كناه گ ېدد  يچنه  يږو، داسېېرله هيبته و
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 يېره كڅپه  يځور يامت د سختې د قيټي او سزا ئور

 ړى شي. راك
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ۍ او گځ له شره وساتل، او له تازور نو هللا د دغي -11

ې د پاره ئل او د دې -12ړل. ې مخامخ كۍ سره ئښخو

 ړ.ې وكصبر ئ يچړه ښمينو جامو بدله وركېجنت او ور

وي، نه به د  ېډډه وهل يپه كې په تختونو به ئ -16

سيوري و ا -14 .گوري او نه يخني يپه كلمر تودوخه 

په عجيبه ې ې به ئووي، او مې ږدېې رانپرې به ئ

پينو د سو ا -11 .په خدمت كي او ترالس النديگه تو

. ږيېځول كگرې راپرنه به ي او د بلورو جاموښزرو لو

په ظريفه  (، چييښلو) شيشه ئيپينو زرو د س -13

جامونو  يداسپه هلته به او  -13گه اندازه شوي. تو

 په -18 ې د زنجبيل وي،ممزوج به ئ يچړى شي ړوبه كخ

شا و ا -12 ې.نومول شوسلسبيل ي چچينه جنت كي يوه 

، ځيگري راځزلميان گر ې تنكي تلپاتهبه ئ او خوا كي

 -21 .ېې وكړپرگمان به د خورو ملغلرو ې گورې وكه ئ

ونه او ستره نعمتمانه ېپرې نو گورځاى وكه هغه 

ړ او نازك ېپره پملبس  -21 ې وي.يدلل چايي به ديپا

، مزينو الس ونديپه پينو زرو او د سحرير شين بخن 

 -22ړي. ړوبه كخ وپاكيزه شرابپه ې پل رب به ئاو خ

ستاسو بدله ده او ستاسو  ا)او ورته وايي به:( د

 ه.ي سرقدرون په ېي منل شوڅه

دا  ينه يواز تعالى هللا له كبلهړتياوو نو د دغو و: 11

ې ئجنت ته  يبلكژغوري له سختيو  يځابرار د قيامت د ور

پل په خ. ويې مخامخ كۍ سره ئښۍ او خوگبيايي او له تاز

ې وزلو سره مرسته او له ب، ېرهو له قيامت، وفا نذر

او له ، ټهء لرضاد  تعالى هللاد  پل غوره طعام وركول،خ

په  يچځان ساتل  ېدله ، نه كولطمع چا پرته له بل ده 

ې ترانتظار او توصيف  يړي يا د ستاينبل منت بار ك

ې جنت ئ يچ هباعث شو ېدېره د و ولري، او له هللا تعالى

 په برخه شي.

 هانو پنېكد ابرار او  يو كآيتونمباركو  ېدپه  :12-22

مزيد  اړهپه دوى د وضعيت د  يپه جنت كړه او ا

 :وضاحتونه شوي

  يپه دوى ك يچجنت ته ورسول، دا د دوى صبر وو صبر 

ټول هغه ړه، د دوى پيدا كړتيا راېدو وې جنت ته د رسئ
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به وړږي؛ له صبر خېكېدو سبب جنت ته د رس يچخصلتونه 

 دل. ېك

 ځان ې ئمو جا ملبس حالل وو، له حراموې ئ يپه دنيا ك

ې د ې، او نه ئو ېكړې له حرامو الرو ترالسه نه ئساتو، 

ښميني ېورجنت  ې، نو اوس به دې وپه تور داغ داغلناه گ

په دنيا  يچځكه  ېمښمني جاېورږي. ېكه برخه پور ېمجا

  ړى وو.ړه صبر كجامو له اغوستو ز يې د داسئ يك

 وي، نه به  ېولگډډه لې ړو تختونو به ئړو لوپه لو

او اذيت كوي او نه سخته يخني.  يگړانو ېدد لمر توې ئ

او ول گډډه لپه تختونو  يپه دنيا كدوى  يچځكه دا 

ړاوونه ې كئ يپه الر ك تعالى هللاد ، وو ىښېپرژوند آرامه 

 الل.گ

 ې به وېماو  ړولى ويې غوپريورى سپل د جنت ونو به خ

ېبه راشكولو او خوراك او هره ش ېدږن ېدږې دوى ته نئ

ډډه كوله او دوى له حرام رزق  يچځكه او دا . ييارته ت

 ځان ساتو.ږدولو ې له الس اوحرامو ته ئ

 د بلورو  ډك،و مېوله خوندورو  ښيپينو زرو لود س

هغو د ، ډكښاك او شرابو څښونكو له فرحت بخ جامونه

او  ان به ويزلميتنكي  تنكي يچ يپه الس كجنتي خدمه وو 

په دوى  يچځكه او دا  ځي،رگځي رارگد دوى شاوخوا به 

د ې وو، نه ئى تژوند الس اخيسمرفه  يله داس يدنيا ك

ې د عيش او نه ئاو ښل څشراب ې ئزرو جامونه كارول، نه 

 . وو ښايسته شويپه تنكيو خدمه وو عشرت محفلونه 

 په ه به جامون ېي او دا شيشه ئښلوپينو زرو ا د سد

پاره ل د هر خوراكړ شوي وي، جو يېلو اندازو كېلو بب

 يچځكه او دا ېل جام. پاره بښاك لڅد هر و ښى اېل لوب

په ضروري شيانو ځان ساتو، له اسراف  يپه دنيا كدوى 

په ژوند برابرولو د اشرافي ځان ته ې اكتفاء كوله، ئ

 ې له فقير، مسكين او اسير سره مرسته كوله. ځاى ئ

 يچ ئدا دمراد جامونو يا  ييپينو زرو له شيشه د س 

پين زر كارول شوي وي، او يا ې سبه ئ يك  ېخو بۍ اژپه 

ې بلور او شيش يچپين زر به هومره شفاف وي دا س ي چدا 

  ته به ورته وي. 

 د جنت  يچږي ېكوركول  يپه الس كونه به جامډك  يداس

ډك شوي او  ئد( سلسبيل)ې نوم ئ چيې چين يړې لود يو
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 عالوه شوي.ې پر( زنجبيل)

  ېدپه همزلميان وي، تل به تنكي اران گخدمتد جنت 

او ړ، خدمت ته وال كيې ښوگ هريپه ونكي، كېد هپات يعمرك

ښايسته ې شو يړوجمرواريدو  لهښي لكه ېبه بر داسي

 وي.  يړدلته هلته وال يچ ېممجس

  ېماني به پرستروالى او د نعمتونو و اعظمت د جنت

ې، ورگې وو ئگپلو سترپه خ يچې ړى شې هلته درك كئ

ړ اعتراف ته ا ېدپه پوه او به  يرت كصو ېدپه  ييواز

 ليدلي.   ي ره نعمتونه دېمې شستر ملك او ب يچې ش

  په ، يونو كقصرپه مجللو دا جنتيان به د جنت

خدمه  يد داس، يډډه وهلي، د ونو تر سيوري الندتختونو 

ښي او ډك لوښاك څوو او خوراك ېمله  يچ يپه احاطه كوو 

ړو ېپرنازكو او  پهې، روگوي، و يپه الس كې جامونه به ئ

پينو زرو ې د سړوندونو ئمنو جامو ملبس او په يښمېور

ې خوا د جنت شاهانه سره له يو ېدپه قرآن  .الس وندي

پام د دوى څو د دنيا له عيش عشرت ړى، ترځور كژوند ان

او زور د خاوندانو اشرافي ړوي، د زر په لوري واد جنت 

 يځان ته د داس يپه دنيا كړي، نه ك يړخ يگې سترژوند ئ

په حالل رزق اكتفاء ځان وساتي، ړولو له جوژوند مرفه 

ې خوا ئ يړي، او له بلډډه وكړي، له اسراف او تبذير وك

او ښتني ز او نفسي غوئغراېر ظرافت سره د انسان ډپه 

ړي وته كگپه ې دقيقًا څه ئټول هغه ، يړځور كانتمايالت 

ورته وايي: او كوي،  تمناې د انسان نفس او هوس ئ يچ

ته د السدغو حرامو الرو د له او  يپه دنيا ك يچچا 

ې محروم وي. په جنت به تر يپه جنت كړه څه وكړو هراو

تمايل  ېدهم د انسان اشاره الس وند ته پينو زرو د س يك

په الس ې پينو زرو السوند ئسد ړي غوا يچته اشاره ده 

ه دي كه د نارين، السونهاكثر اوس  يچورئ گه ر نگموي، 

ۍ بند سره ښايسته ړگځو، په السوند مخصوصًا د ښكه د 

زرو ته ورته تر نورو  وپينس يچورو گو اكثرًا اشوي، 

 ښوي. زيات خو

 ړ ټولو لوېره، او تر ټولو نعمتونو سربپر دغو و ا

د دوى د رب له لوري به وركول  يچ( شراب طهور)ې، ئ

، يوكافور ې به ئممزوج  يچړ ږي، تر هغه شراب هم لوېك

ي او وبه ې چينله سلسبيل د  يتر هغه هم غوره چو ا
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هغه اران، گخدمتې د جنت ئ يو ساق، ازنجبيلې ئ ممزوج

ې د دوى رب جل ي ئساقاو  ئد( طهور)ې ئنوم  يچ شراب

 يچمنزه،  ولو غوره شراب، له هر نقص او عيبټتر  ،شأنه

 انسان صفا كوي؛ له هر نقص او عيب. 

 ټول ستاسو د  اد: شي ويلبه دوى ته و يپاى كپه و ا

ړ و استقبال ېداو د څو بدله ده، تاسو د دغه مقام ه

په ې او سره ومنل يپه قدرون يڅهستاسو  تعالى هللاياست، 

 ړه. بدله دركې دا ئ يعوض ك

    

   

   

    

    

   

    

   

    

په غوره ړ، پرتا نازل كمو  قرآن يچيو  موږ اد -26

پل رب تر حكمه نو د خ -24او جزء جزء نازلولو سره. 

ار او كفور خبره مه گنهكد دوى د هيڅ  ړه، اوصبر وك

 ښام يادوه.سهار ما يپل رب نوم دد خو ا -21 منه.

ورته كوه او د   سجدې ي كيې برخپه يو د شپېو ا -23

 گيا اوسه.په تسبيح لې ئ ږدو كيپه او شپې

 :ړيغواتوجه قاط زياته ن څو يو كآيتونپه دغو : 23 -26

و ته آيتون ړنيوې لومد مزمل د سور آيتونهدا الف: 

 تعالى هللاد ، قيام الليل، تالوت قرآن دورته دي، هلته 

لته و دا شوېاشاره ته صبر  وړانديپه ښمنانو د دذكر، 

د حكم تر  تعالى هللاد  ،نزول قرآنله لوري د  تعالى هللاد 

 هللاډډه كول، د ړي اجړ ښمن سره له جوله دصبر، ېدو رارس

په  ېشپ، او د ېدجس يك يې برخپه يو ېشپد ذكر،  تعالى

ړو د دغو دوا. راغليېدا يا اوسگله تسبيح پ يږدو كاو

 اسلوباو د بيان له ى محتو و لهسورتونو د دغو آيتون

 يپسپه بل و و ياهمزمان  چيږي ېمپه وضاحت سره معلو

 .يشونازل 
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نحن نزلنا عليك )آيت  26ې كه د الدهر د سورب: 

پر تا ول سره ي نزړگځانپه ا قرآن د موږ :يالنزالقرآن ت

آيت )و رتل القرآن  4 له ېد المزمل د سور، (ړىنازل ك

په  گڅنسره ه لوله( گتوښه واضح په و قرآن اترتيال: 

متوجه ۍ سره آسانپه نو ړو وكقضاوت ږدو او ېښك گڅن

 له ې؛ د المزمل د سورآيت 26ې د الدهر د سور يچږو ېك

 آنقرد  يړي كپه لوم يچځكه دا ، ىشونازل  يمخك آيت 4

د قرآن د  يبل ك ېدپه و ا شوېاشاره ته  نزولي تدريج

تالوت  په قرآنپرته د ې اشارله ي ته والگڅرننزول 

 .ىشوتأكيد 

د  قيام الليلد  يو كآيتونپه ې الدهر د سور ج: د

ړه الفاظ په اي والگڅرنمقدار او د ذكر او تسبيح د 

قيام د و ا( خاص) يكسوره په المزمل د خو  دي (عام)

 موږاو . ىشومشخص  يپه كتالوت  قرآناو د مقدار  لاللي

احكام  يچ آيتونهغه تل ه يك قرآنپه  يچته معلومه ده 

 يچوي  يو مخكراغلي تر هغو آيتون يپه كپه عامه صيغه 

ړى د او محدد شوي وي، لوم مشخص يپه كد احكامو ابعاد 

حكم حدود  ېداو بيا د  يځعام حكم را اړهپه ې ې قضييو

په قاطعيت سره ويلى ې كبله له دږي. ېكواضح او ابعاد 

ړى لومدي، ي مكسورتونه ( مزملال) او (الدهر)د  يچشو 

د  رواياتهغه  يې، يوازالدهر او بيا المزمل نازله شو

 ڼي.گد الدهر سوره مكي  چيړ دي منلو وو ااعتناء 

 ّـرسول هللا پر جزء و جزء اه گي توتدريجپه د: قرآن 

آيت  26ې دد الدهر د سور ييواز نهمطلب  اد، ىشونازل 

ر ېمڼ شگ قرآند  يبلككوي توضيح صيغه ( يالنزت)د 

د  يچ يداس، ويبيانپه تفصيل او تأكيد سره ې ئ آيتونه

ړ او پړي او د بشځه ومجال له منو ترديد اډول شك هر 

 ڼي. گاحتمال منتفي ځايي نزول يو

نو ته ېږو، جزء درلقرآن جزء  موږ يچكبله  ېدله : هـ

په صبر او پله دنده له حكم سره سم خ يبرخ يهر د

حكم او  ياو نو يبرخ يترسره كوه او د بلاستقامت سره 

 .كوهانتظار تر راتلو  يښوونالر

 ديښونه واگښمن ې، د دې صبره شب يچنه  يداسو: 

ې ار او بگنهگې، او د ې تسليم شېروي، فشارونو ته ئوو

ځواب ت ړانديزونو ته مثبړي وړ جاښمن د جوپاسه د

د  يچ ږيېمت سره معلوحاوضپه هم  آيت ېدله  !!ېيووا
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ښمن له د يچځكه دا ، شوې هنازل يك ېكم پهسوره الدهر 

ړانديزونو ړي واجړ ې، عدم مداهنت او د جومقاطعسره د 

مومو  يهغو سورتونو كه پ يوازيځواب ويل، ې د نه ته ئ

 مدني دي.  يچ كيپه هغو . نه يشو نازل يپه مكه ك يچ

ښمن د دې، و ثابت قدمو اصابر تل  يچې ړكه غوا ز:

و اعزم څوي، ته ونه هسازش  يونه دفشارښونه او واگ

پل رب ښام خړي، نو تل او سهار ماې نه ككمزور دياراده 

 . يادوه

ېروه، او ت يك( هنځالم)په سجده يوه برخه  ېشپد ح: 

د يا اوسه. گاو ذكر لتسبيح په  يږدو كپه او ېشپد 

څوك د كه  يچراغلي  يك حديثپه يوه مبارك  ّـرسول هللا 

حالت  ېدپه همي او يا شگپه تسبيح ل يكپه وخت دو ېديو

ړي اجر ېره كپه خوب تپه ټوله شڅه هم ويده شي، كه  يك

په ذكر ې په ئهمدا ش يچچا سره برابر وي ې له هغه به ئ

 . ېكړېره او تسبيح ت

   

  

   

   

   

   

   

     

   

    

    

     

    

     

   

    
( دونكېېژر ترالسه كدغه خلك عاجلة ) يچې شكه ب -23

دوى  -28كوي. شا ي ته ځور ېدرنې ترشا ئواښوي، خو

ې )د وجود( بندونه ئ موږاو ړي، پيدا ك موږخو 

ې ړو دوى ته ورته به ئكله وغوا چي وا ړيورمضبوط ك
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تذكر يو دا  يچې شكه ب -22 ړو!!پيدا كرا په عوض كي

ېدو ته د رسپل رب خړي غوا چيڅوك دئ، نو و پند ا

ر گم ىښتئ غوو نه شا -61ړي. غوره ك ديالر  (غوره)

پوه دئ. هللا باحكمت  يچې شكه ړي، بې وغواهللا ئ يچهله 

ې ئ كيپه سيوري( پل رحمت )خ ړي دوغوا يچڅوك  -61

ې دردناك ظالمان دي هغوى ته ئ يچداخلوي، او هغه 

 ړى.عذاب تيار ك

ړي او د اهداف غوره ك ېوتي دنيويپرډ او دوى لن: 23

ې نه كوي، پروا ئ، او ېكړېره ې هځ ئآخرت درنه ور

 ورځيده او له سبا  يپام كپه ې ځ ئهمدا نن ور ييواز

ېر ډد دوى د ليد افق ده غافل دي،  هېره سختډڅه هم كه 

ا نه وآخ ېوتو اهدافواو پر اغراضو، له دنيوي ئډ دلن

ذ دي نه تر ئې د دنيا منحط لذارسي، د ليد آخري نقطه ئ

 چت اهداف. ړ او اولو ېد

ې ئ موږړي او پيدا ك موږ چيږي ېپوهنه  ېدپه آيا  -28

ړو دوى ته وغوا يچكله و اړي، د وجود بندونه ورمضبوط ك

 يړژبا څوړه په ا آيت ېد د ړو!!پيدا كې راورته به ئ

 :ځيته را يونه مخو تفسيرا

 ې د وجود بندونه ورمضبوط ئ موږړي او پيدا ك موږ

 يكعوض په ړو او ړو دوى به هالك كاوغو يچكله و اي ړك

 يچړو، پيدا كرا ډله دوى ته ورته ،ډلهې بله به ئ

 ېر نه وي. څپه د دوى ې ئبه عملونه 

  او له مضبوطو بندونو ټ مو دوى روغ رم يچه گڅنلكه

 ،ړو، شلد دوى شكلونه وربدل كړل، كولى شو پيدا كسره 

 .ړوې كئو بيمار اناتوان  ،مفلوج

ړل، پيدا كځل ړي په لومدوى مو  يچه گڅنلكه ج: 

ې هم له ل، بيا ئړمو وركاو مضبوط بندونه ځواك  ،توان

، له مخكني يك يڼې بپه نوپيدا كولى شو، وروسته را گمر

 ت سره. وكالب يروح او نو

 :ئد دقيق ولئدال څوپه تعبير ېيم در

ړه بحث په او آخرت ادنيا د  يك آيتپه مخكني الف: 

او آخرت  ېكړانسان دنيا غوره كافر  يچ ېدپه و ، اشوى

ښتى او د ن يسپډو اغراضو په دنيوي لن، ېولړې شا اته ئ

ږي او ځ همغو ترمنآيتوند ، ېكړېره ې هځ ئآخرت درنه ور

د به هم  يك آيت ېد په يچښتنه كوي غو ېدتنسيق د 
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ې بيا شوى وي او مقصد به ئبحث په ارتباط ۍ موضوع مخكن

 څه. بل ژوندون وي نه 

 سره سمون خوريتعبير  ېدله همالفاظ  آيتد ب: 

كه د آيت ، كويافاده دا مطلب هم( بدلنا امثالهم)

ۍ ړبيا به د لوم( يستبدل قومًا غيرهم)ى: و يتركيب داس

 .وه ړيه د منلو وأينو رمفسر يډل

و او مواعظد  قرآنپه وار وار د  يچ آيتونه اد: 22-61

مطالب افاده دا مهم ، يشوتكرار  يكپاى په ښوونو الر

 :كوي

 يچپاره چا لد هغه  ؛ئدو پند اتذكر يو دا الف: 

په ، او د ده موميوېدو غوره الر ته د رس ړي هللا تعالىغوا

  .ړيې غوره كپاره ئلوري د تلو ل

ې اخلئ او هللا پند تر، ئد يپه الس كستاسو انتخاب ب: 

او  ړوئې اېدو الر غوره كوئ او كه مخ ترته د رس تعالى

 ږئ. ېكږو الرو سر په ك

ټولو په  يچالر د هغه ذات الر ده  تعالى هللاج: د 

ژور ې ئ يكښوونه په هر حكم او الر، ئپوه د واسرار

 دي.حكمتونه مضمر 

كولى شئ،  يپلسره توفيق په  تعالى هللاد فقط دا الر : د

 يالر يپلد خانسان  يچتللى  ېدپه مشيت  د هللا تعالى

الر غوره  څوك د هللا تعالىكه ږدي، ېپرانتخاب ته آزاد 

ې په لوري ئځان وركوي او د توفيق هغه ته د تلو  ړيك

 ړيپه الرو تلو ته مال وتڅوك د شيطان او كه هدايت كوي، 

په  هږو الرو د تلو فرصت او توفيق وركوي، دك ېدپه هم

عينًا د  يبلكد مشيت خالف نه  تعالى هللاپل انتخاب سره د خ

ښتي غو هللا تعالى يچځكه ړى، دا كار كطابق مده د سننو 

آزاد وي او وكولى شي له  يكانتخاب پل په خانسان  يچ

ړي، له دوو الرو يوه د تلو ې غوره كبديلو يو ئدوه 

، ئد ده له لوري دتوفيق د هر كار ړي، پاره انتخاب كل

تاسو يوه الر غوره  يچده سره  ېداو اراپه إذن د ده دا 

د باحكمت سنن  اد، ئتوفيق ترالسه كو تلود كولى شئ او 

په و ا ديسنن دقيق پوه رب له لوري وضع شوي، الهي 

و احكمت ې ئ يپه هر يوه كړ او ړ علم والپكامل او بش

ې د د التكوير د سورتفصيل موضوع  ېدد  .ئد مصلحت مضمر

 ولى شئ.مطالعه ك كيې حاشي هړونداپه آخري آيت 

پل رحمت او ي د خړغواڅوك وهر  يچ تعالى هللا -61
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ې ظالمانو ته ئو ې داخلوي، ائ يكپه سيوري رزوينو ېپ

ړ د رحمت و تعالى هللاد  يچړى. څوك تيار كعذاب دردناك 

ړ ېرزوينو او رحمت وپد  تعالى هللاد  ىدې ئ ووي او عملون

د ده و عنايت ارحمت پل خبه خداى رحمان ځولى وي نو رگ

دردناك عذاب ظالم او د  يچڅوك په حال شاملوي، او 

د  يچچا ې مخامخ كوي، ئبه سره عذاب  ېدوي له مستحق 

د حركت لورى  ،پند اخيستى ومواعظښوونو او له الر قرآن

ې هدف او د ده ئ تعالى هللاپه لوري وو،  تعالى هللاې د ئ

څوك په برخه شي، او ې ې مقصد وو الهي رحمت به ئرضاء ئ

ېرى ې تئ يكپل انتخاب په خمنحرف شو،  يالر ميله س يچ

په نورو او ځان پل په خړه ظلم، په اپل رب ړ، د خوك

 ورته منتظر.عذاب  ، دردناك الهيظلم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المرسالت

 :د سورې معرفي

 ړيله لوم يچ ،ئد( ېږل شوې)ل المرسالت سورې نوم ېدد 

كلى وزن ښېر ډېر ډونه لري، آيت 11اخيستل شوى، آيت

 َوْيلٌ  ږي:ېو وروسته دا آيت تكرارآيتونڅو لري، له هرو 

ې و فواصل ئړنيو آيتونو لومږپد ش *لِّْلُمكَذِِّبينَ َيْوَمِئٍذ 

په صيغه ې د واقع اوم آيت ئلري، عرفًا ته ورته وزن 

ېر خوندور ډپاره سجع او وزن ل ۍمخكند دا  يچږي ېمخت

ت ته ورته سَ مِ ل طُ فواص يپور، له اتمه تر دولسمه ئتوقف د

پاى ته ې صيغپه څوارلسم د فصل وزن لري، ديارلسم او 

او له هغه وروسته تر  يځبيا تكراري آيت راېدلي، رس

 26او  22فواصل مكذبين ته ورته وزن لري،  يپوريويشتم 

ېدلي، پاى ته رسپه صيغو قادرون  او آيتونه د معلوم

ته ورته كفاتا  23، او 23، 21بيا تكراري آيت راغلى، 

 66تر  22، له ئې تكراري آيت دپسهموزنه فواصل لري، ور

فواصل دا دي: تكذبون، شعب، لهب، قصر او  يپورآيت 

ينطقون په ونه آيت 23او  21، ئصفر، بيا تكراري آيت د

 28له ، ئېدلي، بيا تكراري آيت دپاى ته رساو يعتذرون 

پوري فواصل دا دي: اولين، فكيدون، مكذبين،  44تر 

، ئون، يشتهون، تعملون، محسنين، بيا تكراري آيت دعي

ېدلي پاى ته رسپه صيغو د مجرمون او يركعون  48او  43

او وروستى آيت تكراري آيت راغلى،  يپسهر يوه په او 

پاى ته ې په صيغښكلي وزن سره د يؤمنون ېر ډپه 

 ېدلى. رس

او د آيتونو  ومضامينې له د سور. سوره ده يمكدا هم 

ې د سور ېد د يچږي ېمپه وضاحت سره معلوې ئ له تركيب

ړه جدي په اد قيامت  ينداب ېكپه م يپه وخت كنزول 

او قيامت معاد ړولى وو، قريشو له پل وزر غوې خمناقش

دا  يځواب كپه د دوى د انكار او تكذيب  ،انكار كاوو
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ې د ئل ئدالر مضبوط او مقنع ېمڼ شگاو ې سوره نازله شو

او  ضميرڅ باهي يچل ئدال سيداښي، ېته ا يدوى مخ

څوك هغه  يي كولى، يوازنه ش كارنې اانسان تر باانصاف

په او انكار تكذيب  يقصدد عمدي او  يچنه مني ې به ئ

ې ئ حقانيتپه او  ئې قانع دړه او دماغ ئ، زئد يټه كل

ې مخنيوى كوي او انكار ته ئ و هوساهوى اعتراف كوي خو 

 څوي. ې هئ

بيا وروسته  گاو له مر قيامت ېي موضوع ئمحوربحث د 

 يد قيامت د انكار بد ،لئدالد اثبات  ېداو د ژوندون 

 . ديج ئپه هغه د ايمان نتااو  يپايل

ړه ځو صفتونو لوپنپه د بادونو  يپه سر كې سور د

 :ېشو

 ېئېدو چلاو ښت ځوخ يځناو ورمعمولي ه پ . 

 ېېدو ئځخوز ېتاو  تونده پ. 

  ړي. ې كې ورخور يپه آسمان ك يځېور يچهغه وخت 

 يېلب يېلسره ب يځو لويي لويي برخېد ور يچكله و ا 

 ځوي. لوري وخوخاص په برخه  هړي او هرك

 نرم نرم  يد تذكار باعث شي، هم هغو ته چ يچكله و ا

ځواب ې ړتياوو ته ئورولى او اې پرې ښكلى باران ئاو 

ې، ې راوستپرې ۍ ئسيل يتوند يچ، او هم هغو ته ويلى

 يپه كې ېره ئې ورولى او وپرې اني باران ئاو طوف توند

 . شوىپند وسيله ړو ته د دوا، ېكړړه راوال

 چيڅه هغه  :ېء شوادعادا ستره  يى كپاپه قسمونو  د

په  ؛ده ېكدونېكحتمًا واقع ږي ېكې دركول وعده ئ

قطعي او ) دا يچ ېشوتوضيح دا خبره  يو كآيتونوروستيو 

د  يړېكپرن او د ژوندو، مجدد قيامتد ( وعدهمحتومه 

د قيامت د ه گڅنونه قسمدا  يچخو دا  .وعده ده يځور

ځ ځواب ترمنراتلو ادعاء ثابتولى شي او د قسمونو او 

په ې موضوع تفصيل به د سور ېدړاو شته، د تڅه ې ئ

دا وايو: سره په اختصار ورئ، خو دلته گو كيتفسير 

لكه  ،دهرښتينې د قيامت وعده  چيبادونه شهادت وركوي 

ژوندون د  چيورئ گو گپلو سترپه خدا اوس اوس  يچه گڅن

ژوند پيل شي، بادونه د ېدو سره چلپه ړۍ د بادونو ل

له سر د  يزمكږي، د ېكژوندون المل ېرى وركوي او د ز

ېدو او لرو لرو ځځو د خوې، د وردوېكپورته بخاراتو د 
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ېر څپه ( سقاء)ږي، د ېكسيمو ته د هغوى د انتقال باعث 

، انسان او ټيږي بوږو اخلي او د تپه اوشك مد اوبو 

تر خاورو  يزمكسره د  ېدپه او ې وروي، حيوان په سر ئ

او د  ېئ ژوندي كويځوي او راڅوي، خوه يړزټو د بو يالند

د نباتاتو د ځي، رگدو المل ېكټوډول نباتاتو د راډول 

ې او ټي سره د داناو بو يږي، او له ونېكالقاح باعث 

د  يچكوم ذات مرسته كوي،  كيلو پيدا كوپه ې وېم

ړه ټول كارونه ترسره كوي او مپه ذريعه دا بادونو 

انسان  يچڼئ گعاجز  ېدهغه له آيا  ،ۍ كويژونده رازمك

 يچ يدا منلى شعقل د انسان ړي؟ آيا ك ىدژونبيا را

ر گم؟ ئژوندون ناممكن او مستحيل كار دووايي: بيا 

و نه گپلو سترپه خظاهر ژوندون مځ د بياتاسو هره ور

پيل ۍ ړژوندون د لپه ذريعه د د بادونو ر گمورئ؟ گ

آيا هغه  !!ږي؟ېدنگڅررانه ته  يځ مخدا مو هره ورېك

ړوي، ستر ستر ونه راوالطوفان يچۍ سيل يزېو تا يتوند

ې ړه قيامت صحند وا ،پيځڅه سره ښارونه ورانوي، هر 

پيدا ېره او خوف راو يړونو كپه زځوروي او ستاسو ان

ړه تاسو په اد قيامت د راتلو  يچ، دا كافي نه دي كوي

ړي؟ قيامت به ځواب ك يښتنپوړي او ستاسو دركقناعت ته 

او  ،كچهپه لويه هم دغو طوفانونو ته ورته وي، خو 

 ړي. ړه كړۍ به ويجاټوله ن

په مرسته او د قيامت د اثبات ( عقل)پل د خ يچڅوك 

د هغه ژر به ېر ډو، نه ش و قانعلئدالټولو  ېدپه 

 يچهغه وخت  وري،گو( وگپلو )سترپه خې صحن يهيبتناك

شي، غرونه به  يړو يړه دآسمان بستوري به تياره شي، 

ږل شوو بادونو ته ېدغو لو ږي، اېځوخو ىځاپل پل خله خ

يوم ټاكلى شي، د دوى دنده به تر و ميقات هم بلبه 

په ېرته د دوى ځ بدغه ورپه او بيا به ږي، ېډځنوالفصل 

 يوم يچې ږېپوهپيل شي، ۍ ړژوندي كولو لد بيا را ذريعه

ستره ، ىدېپوهې نه ش يوالگڅرنپه ې اوس ئ؟ ئڅه دالفصل 

ېر ډېر ډاو فهم درك له تا سې ئ و عظمتا، هيبت ځ دهور

 . وتكذيبوونكپه  يځور يدغړ، افسوس افسوس د لو

ۍ ډلو د هالكت او تباهاو باغي  وېرو مجرمت ر دگم

عالم  ېدد  يچه كوي گډاپه يقت نه ، دا حقېقص كيعبرتنا

انو سره محاسبه كوي، مجرم ته سزا گله بندپالونكى رب 

په سر د ې د ظالمانو ئ كياو ړپپه هر ې وركوي، د زمان
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!! د ېكړې ورئپل جرم سزا ، د خېكړ هعذاب متروكه مسلط

ه له قيامت او مكافات گڅنښو له ليدو سره سره ېپدغو 

د حال په سوس افسوس او مجازات انكار كوئ؟!! اف

 !!        نكوووتكذيب

د ښت، ياپيدآيا له كركجنو اوبو )ماء مهين( ستاسو 

او ستاسو موقت استقرار، ې ټېن يتر معين يپه رحم كمور 

دنيا  يپراخ يې بلدنيا يو يگتياره او تن يبيا له هغ

 : يچ، دا نه درته ثابتوي انتقالته ستاسو 

  ؟ئد نو آسااسهل ژوندون مو بيا : الف

ټه او ې، نئهم موقتي دتوقف ستاسو  يدنيا ك ېدپه ب: 

  ؟ېټاكل شو يې له مخكموده ئ

 داسيانتقال د دنيا له كور د آخرت كور ته ستاسو ج: 

 ؟گلكه د مور له رحم د دنيا رحم ته ستاسو رات ئد

په ستاسو  ئټولو كارونو قادر د ېدپه  يچ ذاتهغه د: 

  .ئدژوندي كولو الزيات قادر بيا را

 .په حالوونكو تكذيبافسوس افسوس د 

 يړژوندي او مژوند كوئ، ږو پراوې ئتاسو  يچ هزمكدا 

ړو غرونو ړو لوړي، له لوډ كراغون يږ كېغ يپلپه خې ئ

ژوو ته برابروي، دا ژوند تومنه، اوبه، دا د  يخوندور

دا په حكم چا د او ؟ ېړه شوجو يپه اراده داسچا د 

ژوو او ې د ئ هزمك يچذات  غهه آياكارونه درته كوي؟! 

ته  ېد يچڼئ گعاجز  ېدله ، ېولځرگټوبى ټاپاره ړو لم

افسوس افسوس  ړي؟!!پيدا كټوبى راټابل ژوندون د ورته 

 .په حالوونكو تكذيبد 

ي كوئ، ئې اعتناو ته بلئدالټولو مضبوطو دغو كه تاسو 

له انكار او تاسو ي كولى نه ش لئدا قانع كوونكي دال

ايمان ته مو تيار  يپه قيامت باندځوي او رگتكذيب راو

 درته وويل يچځ به راشي ړئ، هغه ورږ صبر وكړي، نو لك

ې تل مو انكار تر يچږئ ېځپه لوري وخوڅه شي: د هغه 

، يو كگڅان دريوپه په لوري،  ړووخد دوزخ د لكاوو، 

نه  نشته، او د لمبو مخه يپه كښت آرام يچ يړهغه لوخ

سترو ې به ئ ىستروالد سوكو  يچې لمب يستر ينيسي، ستر

 ښانو ته ورتهاوړو ېژ يك گپه رنسترو قصرونو ته او 

 .په حالوونكو تكذيبافسوس افسوس د  .وى

عذر ځ به نه د وينا توان لري او نه به د ور ېدپه 

افسوس افسوس د  .فرصت ترالسه كولى شيكولو  يړاندو
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 .په حالوونكو تكذيب

او ې انكار كاوو، رتاسو ت يچځ فصل هغه ورالد يوم 

 ېدپه ڼله، او گدا مو محال ېكځاى پل سلف سره يو له خ

دا ړئ، ك يړاندل وئې دالپاره ئد تكذيب ل يچوئ  يټه كل

ې يوم ئ پلوان او داې ستاسو مخكني خې تاسو او دا ئئ

څه درسره چل ول مو كه له مخكنيو مكرونو او الفصل!! 

افسوس  !!ئد ې وختدا ئئ، رژغوې وپرځان او كولى شئ  وي

 .په حالوونكو تكذيبافسوس د 

تر  يچينو شاوخوا كد ه باران گزېپره يچې شكه ب

او  يپه واك كې ې ئوېم پوريړه په زوي،  يسيورو الند

له و عملونو نېكپلو د خ يشي: په دنيا ك ورته وبه ويل

رئ ووخپه خوند خوند ړئ څه غوا يچ يپه جنت كنن  كبله

افسوس افسوس د بدله وركوو!  يانو ته داسنېك موږښئ، څو

 .په حالوونكو تكذيب

نور هم وخورئ او متمتع شئ. ږ ل! ې مجرمينوتاسو او ا

 ورته وويل يو چا .په حالوونكو تكذيبافسوس افسوس د 

، ركوع نه كوي!! افسوس افسوس د په ركوع شئشي: 

لو نه قانع ئټولو دالپه دغو كه  .په حالوونكو تكذيب

ې به باور كوي او كوم دليل به ئ يخبر ميپه كوږي نو ېك

 ړى شي؟!!قانع ك
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بيا  -2. گهژانده توېپه پ ېږل شووقسم په دغو ل -1

قسم  -6 .شيندونكو د شيندلو په حالت كي ېقسم په د

بيا قسم  -4 .په دغو خوروونكو د خورولو په حالت كي

بيا د ذكر  -1 .لولو په حالت كيېپه فرق كوونكو د ب

خبرداري يا د ر د عذ -3په دغو القاء كوونكو، 

 ېدونكېشكه چي هغه ژمنه حتمًا ترسره ك ېب -3 .لپاره

 ږي.ېې درسره كئوعده  يچده 

ړه حالتونو لو ځود يوه شي په پن يو كآيتون ېدپه  :1-3

 ئد ىدونكېڅه حتمًا واقع كپسې ويل شوي: هغه او ور ېشو

محتومه )وروستي آيتونه دا ږي. ېكوعده ئې دركول  يچ

 ېدله  يي چاو واي ياحت سره معرفي كوپوره وض په (وعده

مراد د قيامت او بياراژوندي كولو وعده ده. خو  ېدوع

ارتباط ئې  او ېړه شوڅه لوڅه دلته په  يرو چوگبايد و

په  هگڅناو دا قسمونه  ئه دگڅنځواب سره د قسمونو له 

وعده رښتينې د بياژوندون وعده  يچ يداللت كو يخبر ېد

څو خبرو ته توجه ړه ا ېدپه  مي.حتمًا به تحقق مو او ده

 :ئړوك

  يورو چگژور اختالف ړه ا ېدپه  ځينو ترمنمفسرد 

 ځيني، يڼگ (ونهباد)ئې  ځيني، ېړه شوڅه لوڅه دلته په 

لو ېلو بېپه ب چيڼي گي گټولل ېل بېئې د مالئكو هغه ب
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په بادونو څلور قسمونه ړي لوم يځين، يامورو موظف شو

ښيي اختالف  رأييكوي. دا د په مالئكو حمل ځم ئې او پن

 يپه خپلو كړه مربوط روايات د دغو آيتونو په ا يچ

په صحيح حديث او د  يچ هواحده رأي يداساو  يمتعارض د

 وي، نشته. هصحابه وو په متفق عليه نظر مستند

 ندگڅر يدا بايد داس يله مخ ېد قرآن د عمومي قاعد 

غه د قرآن هر مخاطب ته واضح وي او پر ه يوي چشى 

د  يشي چ ىړپه استناد سره دا خبره ثابته ك يباند

 .وعده دهرښتينې بياژوندون وعده 

  په  (عاصف)بادونه د  ير آيتونو كېمڼ شگد قرآن په

دا  يكڅ ځاى صيغه ياد شوي او د مالئكو لپاره په هي

 .ېه كارول شونه د صيغه

  پاره ږلو لېد بادونو د ل يرو آيتونو كېډپه قرآن د

 . ېراغليغه ص (ارسال)د 

  هللا تعالى  يچ ويل شوي يونو كرو آيتېډپه د قرآن

ځي، ورو ورو او نرم نرم خو يپه سر كږي، ېبادونه رال

په  شي،ز ېو تا توند ، بيائخوند اخلې ترتاسو  چي يداس

سمان آپه سر واخلي، د  يځې، وردل شيبۍ او طوفان سيل

ئې په لوري ټوبو ټاړو ړي، د مك ېور ېئې خور يږ كېپه غ

 ۍ ووروي،لږ يرېچواوره، او  يرېچباران،  يرېچ ،ځويوخو

 البونو باعث شيېد س يرېچړي او نباتات رازرغونه ك يرېچ

 ړي.ړ كره او خوف راوالېو ياو په خلكو ك

 آيتونو تفسير په خپله په قرآن  ېدد  يړو چكه وغوا

له بادونو ړو نو ه وكډډ ىرألټوو او له تفسير باول يك

قرآن  يځكه چ، دا ىو تطبيقولنه ش ېڅه ئپرته په بل 

 څه.ړي نه بل صفاتو ياد ك ېدپه  بادونه ييواز

 دا او  يړلبل سره ت له توري يو (فاء)د  هدا آيتون

نه  ېشوته اشاره  وڅو حالتوندلته د يوه شي  يښيي چ

 لو شيانو ته.ېلو بېب

 ونه قسم يچ لتاسو وليد يپه مخكنيو قسمونو ك يلكه چ

دلته  ،لپاره راغلياستشهاد  د يبلكد تعظيم لپاره نه 

ته  ومنكران استناد سره د قيامت يباند (ونوباد)هم په 

 يځ چلكه هره ور ئد يبياژوندون داس يچ ېه شوردا خب

ژوندون بهير پيل دو سره د ېگپه لورئ د يوه باد گتاسو 

ړي، په هغو ځان سره راوونه د ژوند پيغام له باد شي،
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ړي او په هغه باران و ئې وږپر خپلو او يو سره چځېور

ۍ ژوندد  يزمك ېړ، د مځو ئې راورويېغو ورله د يسره چ

ژوندون د  يتر كلك قشر الند يزمكباعث شي، د  دوېك

 گډاره ېي، او سپړسا پوك يځوي او په هغه كڅركي وخوب

ړو د ځ د مهره ور ينو ته چ ړي.په زرغونه چمن بدل ك

او  ېڼگن محال ه مجدد ژوندوگڅن ېدو شاهد يېكبياژوندي 

 يزېاو ت يتوندپه وار وار  يتا چ ؟!!ېله هغه انكار كو

ډ ډ وگڅه په طوفانونو منتج شي او هر يچ ېۍ ليدلسيل

 يۍ به د تل لپاره همداسړستا ن يمان كوې چگه گڅن يړك

ستر  كوم يداس لهڅكله به آرامه او آباده وي او هي

ئې  ځپي او نظمڅه ئې وهر يږي چېكسره نه مخامخ طوفان 

 ړي؟!متالشي ك

ي ياو يضعيفه ده چ هأيلو د هغو كسانو رئڅو دالپه 

  .ېړه شودلته په مالئكو لو

 لپاره نه له قرآن كوم دليل  رأيي د دې يدا چ ىړلوم

 ړ دليل.كولى شي او نه انساني عقل ته د منلو و يوړاند

  و د اقناع لپاره په مالئكو منكراند قيامت د

نه مني،  يمالئك ى، هغوىولو كنه ش استشهاد او استناد

و نه ششى  بل متنازع فيه يپه يوه متنازع فيه شي باند

او نه د مخاطب د قانع  ئاو دا كار نه معقول د ىثابتول

  كولو الر.

 و ابعثت، مكافات مجدد معاد،  دمعمواًل  يقرآن ك په

ته ورته قضاياوو د اثبات لپاره په هغو  ېداو مجازات 

ړ وي، لكه هر مخاطب ته د منلو و يشيانو استشهاد شوى چ

د آسمان، تل او ه زمكۍ، ستوري، ږملمر، سپو، ځرو، پهش

غيبي امورو د اثبات لپاره په مشهود او محسوس شيانو 

استناد شوى، نبايد دا عمومي قاعده دلته په استثنائي 

له  چيړو قائمه ك هرأي ياو داس ووځله پامه وغور هگتو

 .ويگړخ نه لسره ا ېدعمومي قاع

 مؤنث حقيقي يا سره  ء(و تااالف )په  يپه عربي ك

نه  تې مؤنثشرف ،د غيرذوي العقولو صفتيا ږي او ېكجمع 

و نه ش (و تاءاالف )په صفات متعلق  يپور ېدپه  وا يد

و نه ش د دوى جمع …و او عاصفات امرسالت ، ولىجمع ك

د جمع مذكر اكثرًا د مالئكو لپاره  يقرآن ك په، ىڼلگ

مطلب شرح د النازعات د سورې په  ېدد  .ېشو كارولصيغه 
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 ورئ. گو كيتفسير 

 يو كټولو هغو مواردپه بايد  ڼو نوگو يمالئك اكه د 

: العاديات، الموريات، لكه ېراغل صيغېته ورته  ېد يچ

المغيرات، النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، 

ر نور ېډو االمدبرات، الذاريات، الحامالت، الجاريات 

دا كار له  چيحال دا ، ڼوگو يټول بايد مالئكدا موارد، 

خوا غيرقابل قبول او غير  ي، له بلئيوې خوا ناسم د

د  يموجب چتكرار  يخوا د داس بليله  وقابل تطبيق ا

 .سمون نه خوريقرآن له اوچت بالغت سره 

  نه  په صفت (عاصف) دتې شرف كيآيت  هيڅپه قرآن د

 .ىونو لپاره راغلباددفت ص دا، بر عكس ېي ستايل شود

 په توري سره د  (فاء)ځ تنسيق او د د آيتونو ترمن

په شان  (عاصفات)ټول د  يښيي چځ ارتباط دا دوى ترمن

 وته كوي.گل حالت په ېل بېاو د بادونو ب يد

ډ او اطمئنان ډاكامل ه دغو مطالبو ته په پام سره پ

 :يشو چ ىويلسره 

 په  يراد دي چونه مبادهغه  (المرسالت عرفاً ) له

 ورو. ورو  نرم او ځي، نرممعروف، معمول او عادي طور خو

  د  يونه چبادز ېاو ت توند (العاصفات عصفاً )له

  .ږيېكطوفانونو باعث 

  ءفضاپه  يځېور چيونه بادهغه  (الناشرات نشراً )له 

 ته انتقالوي.  بليئې  ميسياو له يوې  يمنتشر كو يك

  ونه باددا  چيده  دايا  ىمعن (الفارقات فرقاً )د

ړي او متفرق ك يډكونو كو او كنكتلپه سترو سترو  يځېور

دا بادونه د  يځوي او يا دا چپه مختلفو لوريو ئې وخو

ښه او بد، مستحق فرق كولو او تمييز استعداد لري، د 

 يږي چېپوه ېدپه  ځ فرق كولى شي،او غيرمستحق ترمن

د روي، څومره باران وو يرېچړي، انتقال ك يرېچه څومر

مستحق دي، د نرم  ېمعامل يدونكي د كومېاوس يسيم يومك

ل ېكه د غضبناك س يمستحق داو ورو ورو خوندور باران 

 چيارجح ده له دې كبله  او طوفان!! خو دا دوهمه توجيه

، نبايد له ىراغل يپه مخكني آيت كمفهوم  ىړلوم

واخلو،  ىمعن (الناشرات نشراً همغه د ) (الفارقات فرقاً )

 .ئتكرار له عيب منزه دځايه آن د بې قر
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  ونه مراد بادهم  (الملقيات ذكرًا عذرًا او نذراً )له

باعث دي، انسان ته هللا وريادوي، پند ذكر او  د چيدي 

د ده عذر او توبه قبوله  ىوري هللا تعالگ يچ يكله داس

 ىسره ئې ده ته د باران زير ېمږو ي، د باد په نرمېكړ

 يده كه رونكى طوفان پېو يړخه چا ېدله  او كله ىړورك

او  وهيبتناك يړوي او د داسره راوالېوتعالى له هللا 

 يژغورنځان له شر ئې د  يښو خبر وركوي چېپرونكو ېو

 هن ىځلپاره له هللا پرته د نجات بله مرجع او پناه 

 وري. گ

او ارتباط ئې له  معنى (انما توعدون لواقع) د

 ل حاالتېالبېادونو دغه ب: د بيمخكنيو قسمونو سره دا چ

د قيامت محتومه وعده هرومرو  يشهادت وركوي چ ېدپه 

 يچ ذاتهغه ږي، ېكاژوندي ړي به بيارتحقق مومي او م

ړو د په الس، د م ىرېژوندون زږي، د ېونه رالباد

په ړو د م يژوندي كولو وسيله، دا ذات بې شكه چبيا

ونو په باد ياو هغه ذات چ ئبياراژوندي كولو قادر د

ورانوونكي  ىروونكي طوفانونه او لوى لوېسره ستر ستر و

دا  يچ ئهم قادر د ېدپه  يړوي بې شكه چالبونه راوالېس

ټ دنيا بنس ېنو يئې د بلپه ځاى ړي او دنيا ورانه ك

 ږدي.ېك

    

   

   

   

    

    

   

   

   

  

  

كله  يچ وا -2 .پ تياره شيتستوري  كله يچنو  -8

رونه وايستى له غك يچ وا -11 .يړو يړشي دآسمان 

ړى بل وخت ته موكول كږل شوي ېكله ل چي وا -11شي. 

د  -16ډول شي؟ ځنبه وپاره ل ځيور د كومي -12شي. 
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د  يچ ېپوه كړڅه او  -14. پارهي لځړي د ورېكپر

په حال د ځ ور دېپه افسوس  -11؟ هڅه دځ ور ړيېكپر

 .وونكوتكذيب

 :ي مطالب بيانوياساسڅو  آيتونه اد: 11 -8

د  يامتو ته وايي: كه دا د قمنكرينيامت د قالف: 

انكار كوئ  ېدنه منئ او سره له ل ئدالره ېمې شاثبات ب

ې صحن كيقيامت راشي او هولنا يچړئ تر هغه صبر وكنو 

 ورئ. گو وگپلو سترخه پې ئ

 ټ شي. پو گپ تياره او له سترړى به ستوري تلومب: 

شي او دا  يړو يړچاود او دچاود آسمان بيا به ج: 

هغه ټول . ړ شيوال هځې له مناوسنى مضبوط نظم به ئ

 يږ كېغ يپلپه خې نن ئ چيستوري به خواره واره شي 

 نيولي. 

ڼئ گې ېدونكي ئځكلك، ثابت او نه خو يچدا غرونه د: 

ورئ گې ځي، وبه ئځايه به وخوپله مان نه كوئ له خگاو 

 . ړو ايستل شويله جر چي

 يخاص اتلونكېربه ( ږل شويېالرسل: ل)ټول و ا: هـ

د بيا ې متوقف شي، ړى شي، كار به ئې ته موكول كټېن

يوم )ټاكل شي او تر ټه ورته وېپاره به بله نېدو لفعال

ږل شوو( ېدغو )ل له يچخو دا ، ډول شيځنوبه ( الفصل

ې د ئ يپوراو د توقيت او تر يوم الفصل  ئڅه دمراد 

ڼ گ كيونو سيرتفپه  اړه ېدپه ، څه ده ىډولو معنځن

  :ځيته را يمخ موږر آراء زېمش

 ڼيگالسالم  معليه انې پيغمبرئ يځين. 

 نيسي معنىپه ې د فرشتو ئ يځين . 

  اخلي معنىپله عامه په خې ئ يځيناو. 

 ې دا دي: ل ئئدال چيښي ېبر هيه دقيقأرېيمه در

 چيڅه هغه يوه ده،  معنى( الرسل)و ا( المرسالت)د  -1

په ه ياد شوي په صيغالمرسالت د  يړي آيت كپه لوم

ر شوي. د كالم اپه صيغه تكررسل لد ا يلسم آيت كويو

به همغه مطلب افاده ( الرسل) يچكوي  تقاضادا بالغت 

 ې افاده كوي. ئ( المرسالت) چيكوي 

و نه ش ځكه ىپه معنالسالم  معليه انوپيغمبردا د  -2

 يزمكد به  يپه دوران كښو ېپد قيامت د دغو  يچاخيستى 

 ستوري تياره شي، يچ هغه وختمبر نه وي، پيغ هيڅپر سر 
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 يمرحله ك ېدپه ، شي، غرونه وايستى شي يړو يړد آسمان

د  كيصورت  هيڅپه  معنىدو ېكږل شوو د معطله ېد ل

و نه ش معنىپه پاره د توقيت لالسالم  معليه انوپيغمبر

السالم  معليه انود پيغمبر پورياخيستى، تر يوم الفصل 

نه قابل فهم ده او نه د توجيه  ېداډاو ځندا ېكموكول 

د قيامت د سترو سترو حوادثو، د ستورو  چيړ، مخصوصًا و

په ېدا ځغرونو د خود دا او ېدچاودا، د آسمان د ېتور

 ې. كر شوذ يك ضمن

په نو مخكنيو آيتو دريوبه خامخا د  يك آيت ېدپه  -6

 وي. ې شوته اشاره  يښېپ يستر بليې ېر د قيامت يوڅ

د و تأخير اتوقيت  يپه كار كل شوو( ږېكه د )ل -4

و اتوقيت د  يپه كار ك( ونوبادږل شوو ېل)المرسالت: 

 ينه يواز يكصورت  ېدواخيستى شي نو په  معنىپه تأخير 

واضح مفهوم  يبلكږي، ېكږي تأمين ځ همغو تر مند آيتون

د  يكمرحله  ېدپه  چي معنى ېدپه ږي، ېكاخيستل ې تر

غرونو  دو او دېدچاوسمان له دو، د آېكستورو له تياره 

ار هم متوقف شي ېدو وروسته به د بادونو هغه كځله خو

پر سر د  يزمكد ژوند قاصد او اوس د ې كوي، اوس ئ يچ

به  يوخت ك ېدپه ، خو ئستر المل ددو ېكپيدا ژوو د را

ې دا دنده معطل ئبه  يپورمتوقف شي او تر يوم الفصل 

 شيپو  يصور كه پ بيا بهځ په وربعثت مجدد  و د، اشي

ټول او  پيل شيۍ ړژوندون لسره به د بيا  ېدهمپه او 

 څي. پالو قبرونو راپپلو خبه له خ

په د يوم الفصل  يچې عاجز ي ېده نن له و: ت

ځ ده ستره او هيبتناكه ور داسيدا ې، پوه ش يوالگڅرن

 . يېدل درته ممكن نه دپوهې په عظمت او هيبت ئ يچ

ځ دا ور يچافسوس افسوس په حال د هغو خلكو ز: 

په د دوى ځ رپه ود قيامت ې هم او په عقل ئتكذيبوي، 

 بد او دردناك حالت هم.
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بيا مو وروستني  -13 ړل؟كني مو هالك نه كمخآيا  -13

چلن داسي و سره همنيمجرمله  -18 ؟ړلې نه كپسور

 په حال.ځ د تكذيبوونكو ور ېپه دافسوس  -12 .كوو

محاسبه ، الهي قيامت كيو آيتونمباركو  ېدپه : 13-12

دا ځل ړل شوي، ېړخ څله يوه بل او مجازات او مكافات ا

 لئي دالتاريخځاى په  لودالئبيعي د محسوس او مشهود ط

د  يپايل يډلو بدد مجرم او جنايتكارو ږي، ېك يړاندو

د ر گ: مواييږدي او ورته ته  يقيامت د منكرينو مخ

په ې د زمان يچشهادت نه وركوي  ېدپه ڼه پاهره تاريخ 

ړى او معاد او قيامت تكذيب ك ونوقوم وكوم يړاو كپهر 

ات او مجازات او له الهي مكافنه باور  يپه آخرت باند

پايلو سره له بدو  ،څوليجرم او جنايت ته هانكار 

په الر د دوى  يچڅوك  په الهي عذاب اخته شوي؟مخامخ او 

ښى له ېام اگې پل ئپه تللي او د دغو هالك شوو قومونو 

 يږدو كپه او، دا د تاريخ يبرخليك سره مخامخ شو ورته

 څهته  موږمجازات او جنايتكارو ولسونو  ود مجرم

 يچې اخيستى شو پرته بله انتباه تر ېدآيا له  راښيي؟!

مجرم ته ، ئد عملونو شاهد او ناظر د موږحسيب خداى ز

د مكافات او مجازات ثابت الهي سنت  سزا وركوي، دلته

قيامت او الهي محاسبه يو مسلم  يچحكومت كوي او دا 

ځ ور دا يچحال چا په افسوس د هغه  .ئحقيقت د

 تكذيبوي!!

    

    

    

    

   

  

   

 -21ړئ. پيدا نه كمو اوبو كركجنو پكو له سآيا  -21

 ؟ړځاى نه كپه ځاى ي مو ځي كمضبوط تمه پو آيا ا

او همدا  ېدونو وتوان -26 ې؟ټېي نې معلومر يوت -22

ځ د ور ېپه دافسوس  -24ېدونكي يو. ښه توانراز 

 په حال.تكذيبوونكو 
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پاره ژوندون د اثبات لد بيا يو كآيتون ېدپه : 21-24

په ښت پيدايشوى، د انسان د  يړاندودليل يو بل مضبوط 

ژوندون امكان د بياسره اد استن يوالي باندگڅرن

 شرح: ېدپه ثابتوي، 

پيدا څكي څا كركجن هله يود اوبو  موتاسو ر گ: مالف

 ؟ښيېران او مستحيل برگدرته خلقت  مجدد يول؟ ړئنه ك

او  استقرارستاسو  يپه تياره دنيا كد )رحم( ب: آيا 

 بيا ستاسو توقف او ېدې او موټېن يتر معين يپه هغه ك

او  يپراخد سر  يزمكد  ړۍې نو تيارا يگتن يمو له هغ

ې دنيا له يو يچوي ثابت؛ دا نه گړۍ ته راتښانه نرو

هم ې ئځل آزمويلى بيا به ته انتقال مو يو  يبل

له ي كږ ېغ يمحدود يگاو تن( رحم)په  يزمكد ؟ آزمويئ

 ړۍ ته درومئ. ن يپراخآخرت د به توقف وروسته 

څكي څاه ېدو تاسو له يووتوان ېدپه  يچ ذاتهغه ج: 

 ړيځاى كپه ځاى مو  يپه رحم ك، د مور يړپيدا كاوبو 

په لي، آيا هغه به ته راو يمو بلدنيا  يگتن يله هغ او

 ؟ړيژوندي كبيا مو را يچښه قادر او توانا نه وي ال  ېد

ې په كوم دليل دا مجدد بعثت نه منئ او تره او گڅن

 په حال.ځ د تكذيبوونكو ور ېدپه ؟ افسوس كار كوئنا

   

   

   

   

  

    

   

د  -23 .ځولېگرنه ده  ډونكېمو راغونزمكه  آيا -21

 كيه گ غرونه مو پگ دندنآيا و ا -23 .وړژوندو او م

 ي درباندياوبه مو نه د او خوندوري ړيړ كنه دي جو

 په حال.ځ د تكذيبوونكو ور ېپه دافسوس  -28 ؟ېښلڅ

 يپلپه خ يچ ېولځرگ يداس هزمكا دا : چووايئ: 21-28

 يك ېهغپه ړي او ډ كژوندي توكي راغونړه او م يږ كېغ

 يزمكڅوك د  ړي؟ط برابر كئژوند امكانات او شراد ې ئ

لكه  يسهماغاوبه دركوي،  يو غرونو خوندورگو دنگله دن

غرونه نه  گدن گكه دا دن؟؟ ېديش يد مور له تيو خوندور
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 ې!!او صفا نه و يښاك اوبه به هم خوندورڅستا د وى نو 

ړه ك( وگاو زانمهد ژوند ) ې دئ هزمك يچهغه ذات آيا 

 ېدپه ړل؛ ځاى كپه ځاى  يپه كې ئامكانات ژوند او د 

پاره بله ښت لايدپيستاسو د مجدد  يچڼئ گقادر نه 

ځ د ور ېدپه افسوس  ړي؟!!پيدا كراټوبى ټااو و گزان

 په حال.تكذيبوونكو 

   

    

    

     

    

    

   

    

  

  

ڼو! گادروغ به مو  يچپه لوري څه درومئ د هغه  -22

 ،لري گيڅانې در چيپه لوري درومئ د هغه سيوري  -61

 .د لمبو مخنيوى كوي ښونكى دئ او نهنه راحت بخ -61

ړو ېژ -66 شيندي. ېر سوكيڅپه و يڼد ما يچهغه  -62

ځ د ور ېپه دافسوس  -64 ښانو ته ورته.او

 په حال.تكذيبوونكو 

مو باور نه  ېدپه ولو او تكذيب قيامت يچتاسو : 22-64

 ې به ستاسو د جرم او جنايت سزاد دوزخ لمب يچكاوو 

 ڼو!!اگدروغ مو  يچڅه ې هغه ې تاسو او دا ئوي؛ دا ئ

 يپل ناقص ذهن كپه خځور مو د هغه مغشوش ان يكدنيا په 

ړه او په زړه مو د شك او ريب سيورى په ادرلود، د هغه 

هماغه د ځور او ان مغشوشهماغه  ئپروت وو، دا ددماغ 

ځئ، تاسو ته منتظر ورته؛  يشك او ريب سيورى، ستاسو مخ

ېر څپه يوري سښونكي د دنيا د راحت بخ، خو دا سيورى ئد

، د حرارت مانع او له لمبو خوندي، نه؛ دا د ئنه د

ې ستاسو د به ئسوكي د اور ، ئړو سيورى ددوزخ د لوخ

ې ستاسو د به ئ گو قصرونو په اندازه وي او رنگو دنگدن

ستاسو قصرونو او ر گمېر!! څپه ښانو ړو اوېژښكلو 
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ړو ېژښكلو ې ستاسو ټولو غوره ئ)او تر  نيوستاسو شتم

څولي؟ دا له قيامت او دوزخ انكار ته نه وئ ه (انوښاو

 كيړو په لمبو او لوخد دوزخ رونه وځې اناوس ئ ئد

 په حال.ځ د تكذيبوونكو ور ېدپه افسوس  ورئ!!گو

د دوزخ د اور د سوكو د  قرآن يچړ ده و يد يادون

له  يچ، ېول( صيغه كارقصر)پاره د والي بيانولو لگڅرن

ې د سوكي به ئ چيومره ستر وي ښيي دا اور به دې خوا يو

د ظالمانو  يچښيي خوا  يپه اندازه وي خو له بلقصرونو 

وري، د دوزخ د اور گه گپه كومه ستر تعالى هللاته قصرونو 

دا قصرونه د  يچښتيا رپه سوكي ورسره تشبيه كوي!! 

ډوكو دوزخ د اور سوكي دي، د مظلومانو له وينو او ه

د ظلم او فساد خورول له  يك يټولنساني په انړ شوي، جو

، د دغو قصرونو خاوندان تل د حق ږيېكپيل دغو قصرونو 

  .ېكړمقابله  پالوې د حقډ شوي او تل ئخن يړاندپه و

     

   

   

  

    

   

     

    

   

 -63 .به نه شي كولى خبري يچځ ده ور داسي اد -61

ي ړاندعذر و چيړى شي وركاجازه به دوى ته و نه ا

 په حال. ځ د تكذيبوونكوور ېپه دافسوس  -63ړي. ك

ډ راغون ړئځ ده، هم مو تاسو كور ړيېكپرد  اد -68

)امكان( تدبير ټ پنو كه د كوم  -62هم مخكنيان. 

په افسوس  -41 ې وكاروئ.په خالف ئدرسره وي نو زما 

 په حال.ځ د تكذيبوونكو ور دې

ې سلب شوى د خبرو كولو توان تربه ځ ور ېدپه : 63 -61

درواغو په  هېرډ هرېډې ئ يپه دنيا ك يچځكه وي، دا 

او  يژبلو؛ له ئ، د تكلم له وساې وهپرانيستپله خوله خ

ېر كار اخيستى وو، ډپاره د تكذيب لقو ئې د حقاډو ئشون
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ځاى په خوله مهر وهل شوى وي او په ې نن نو خود به ئ

ضد به په او د دوى  يځپه وينا راې ښپالس او ې ئبه 

 شهادت وركوي!!  

ى َأْفَواِهِهْم َوُتكَلُِّمَنآ َأْيِديِهْم َوَتشَْهُد َأْرجُُلُهمْ اْليَْوَم َنخِْتُم َعلَ 

 31 :سي                  ِبَما َكاُنوْا َيكِْسبُوَن *

د عذر  يبلك؛ ي كولىنه ش يخبر يځ به نه يوازور ېدپه 

به د دوى  يچځكه دا ، نه موميهم به مجال كولو  يړاندو

و امدارك  اسناد،ړوند جرمونو او خيانتونو اپلو خ

په پور را و مكملامشرح ژوند دقيق، پل خاو د  شواهد

ې او دا جرأت او امكان به ترمومي  يو كعملپاڼپلو خ

په افسوس  ړي!!ك يړاندڅه ووايي او كوم عذر و يچسلبوي 

 په حال.ځ د تكذيبوونكو ور ېد

ځ ور يړېكپرۍ وروستد ځ نن د حق او باطل ترمن: 68-41

ږي، دا ېكقضاوت ړه وروستى اپه ده، نن به د عملونو 

تكذيب د و اې انكار كاوو تاسو تر يچځ ده هماغه ور

چل ول سره ړول، په ټول او جولورته ل ئدالپاره به مو ل

رتيا گستاسو مل يئ كيپه انكار  يچبه مو خلك غولول 

 انوپيغمبرد ړه په اد قيامت او حساب او كتاب ، ړيوك

او  ېولك يځل يهلڅومره په ضد مو د دعوت السالم  معليه

ژوندون تدبيرونه مو سنجول، ويل به مو قيامت او بيا 

له نيكونو او اجدادو كوم يو  موږنشته، كه وي نو ز

 ئد اد!! وشوى و ىدژونتراوسه به كوم را، ئړك ىدژونرا

ړئ، ډ كټول مو راغوندا تاسو او دا مو سلف او خلف، 

 يچ لرئ يپه واك كچل ول او  مكر، كيدكوم آيا ووايئ: 

د مو  يپه دنيا ك يچله همغو  !؟ې وكاروئنن ئ

ځ ور ېدپه افسوس  كارول؟!په ضد السالم  معليه انوپيغمبر

 په حال.د تكذيبوونكو 
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به په سيورو كي او د اران گزېپره يچې شكه ب -41

ړي غوا يچكي  ووهرراز مېو ا -42. ويچينو خوا ته 

په خوند خوند ې په وجه ئد هغو عملونو  -46. ېئ

خو نېكانو ته  موږ -44 ل.كوبه  تاسو يچښئ څوخورئ و

ځ د مكذبينو ور ېپه دافسوس  -41 .ي بدله وركووداس

 په حال.

د ونو تر سيوري ، وي يپه جنت كبه اران گزې: پره41-41

ته  يمخې ې ئوېمډول هغه ډول ، كيچينو شاوخوا ، د الندي

ول،  يك مقابلپه و مكذبيندوى د ړي، ې غواړه ئز يچ

له ې ايمان درلود، هغوى پرڼو، دوى اگهغوى قيامت دروغ 

په آخرت او الهي  يچاو خيانت ته الس كاوو جرم دې كبله 

ناه او گله له دې كبله باور نه وو، دوى ې ئې محاسب

 هللاپه قيامت، د  يچار ول گزېپرهځان ساتو او خيانت 

ې باور وو، ې ئاو الهي محاسب ېدوودر يړاندپه و تعالى

په هغوى د دوزخ ي، ېله وپايله له هغوى بې ځكه به ئنو 

و چيند ، ياو دوى د جنت د ونو تر سيوري الند يړو كلوخ

 هللاانو ته د نېك!! ته يې مخې ئوېمهرراز او  يشا وخوا ك

ږ په دوى دا غبه  يجنت كپه ! وي! يبدله داس تعالى

مقام  ېدښئ، تاسو د همڅپه خوند خوند وخورئ و يچږي ېك

په نو يبكذمد افسوس افسوس . ړ ياستاو دغو نعمتونو و

 حال.

   

    

  

    

   

   

   

   

  

مجرمين تاسو  چيږ شانته ئ لو متمتع شوخورئ ا -43

 -48 په حال.ځ د مكذبينو ور ېپه دافسوس  -43 يئ.

 -42 ړئ، ركوع نه كوي.ي ورته وويل شي: ركوع وكو چا
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 نو له دې -11 په حال.ځ د مكذبينو ور ېپه دافسوس 

 ړي؟!!ي ايمان راوخبر يپه كوموروسته به 

 :ځيته را مخي وږمه تفسيرونه زدوآيت  43د : 43-43

هغه وخت مجرمينو ته و ا يكآخرت  پهبه خطاب  ادالف: 

وي او د دوزخيانو  يپه دوزخ كدوى به  يچږي ېكمتوجه 

پكاوي او له سو ، اږيېكودل ښېاته  يې مخخوراك به ئ

ې وخورئ، ږ ترږي: لېكډكه لهجه به ورته ويل په تحقيره 

، ئا دړ خوراك همدله تاسو سره و ې مستفيد شئ!!ږ ترل

مناسب خوراك د مجرمانو  يپه دوزخ كتاسو مجرم وئ او 

 !! ئهمدا د

په دنيا ې او ښتدلته د وينا مخه مجرمينو ته رااوب: 

ږ ل يك ېدمو يډلن ېدپه د دنيا : چيورته خطاب شوى  يك

عذاب  الهي يچپوه شئ خو ې مستفيد شئ، وخورئ او تر

 يئ!  اريتكانجتاسو مجرم او  يچځكه ، دا ئدرته منتظر د

 : ده هدقيقپه دوه دليله يه رأۍ ړلوم

ښيي دلته د بحث و يچنه مومو قرينه  يداس هيڅالف: 

 ې. ېدلځرگې او دنيا ته راشوقطع ۍ ړۍ لمخكن

و ته متوجه ارانگزېپرهخطاب  كيو آيتونپه مخكنيو ب: 

په ېر درناوي سره به ډپه به وي او  يپه جنت ك يچ، ئد

ښئ، څه خوند خوند وخورئ وپ ږي:ېكصيغه دوى ته ويل  ېد

 بايد يپه مقابل كخطاب  ېدد  ،له كبلهونو عملپلو د خ

ځكه هم توضيح شي، نو  والىگڅرن د خطابته دوزخيانو 

په لهجه پكاوي دوى ته به د اهانت او س چيويل شوي 

 ئله تاسو سره مناسب د يچږ له دغه خوراكه لوويلى شي: 

 .وئ ارگنهگو امجرم وخورئ، تاسو خو 

 :مومو رأييدوه ړه هم په اآيت  48: د48-42

 ئدا دمراد دو ېكركوع ته د مجرمينو له بلل : الف

دل خو دوى به ېكځه ته بلل لمان يپه دنيا كدوى به  يچ

ېوتو يو بل پرد دوى د  يپه دوزخ كډډه كوله او همدا 

 المل وو. 

سره له دغو د قيامت منكرين  يچ ئې دا دئب: مراد 

ې د دا سوره ئ يچو لئدالنع كوونكو ټولو مضبوطو او قا

له مخالفت او  يچته تيار نه دي  ېدي، ته ږد يدوى مخ

 .ړيټ كټيلجاجت الس واخلي او حقيقت ته سر 

 :لرول ئدال څوپاره د ترجيح ل رأيي يدوهم د
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 پاى په بحث  يخبره د داساجتناب د ركوع لته له  د

بات ې قيامت او اثئموضوع اساسي او محوري  يچ ېراغل يك

په جتناب ته بايد د دغه بحث ا ېدلو سره ده، ئپه دالې ئ

 ېدپه ڼو، او گې وړي بحث تتمه ئورو، د نوموگو يڅ كتر

 يې بلنسور ېدړه د په ادوى د قيامت  يچې واخلو ئ ىمعن

كه د ټوي، ټيې سر نه لو ته ئئته لبيك نه وايي او دال

د  يو كپه مخكنيو آيتوناو يا ځ وى لمونموضوع بحث 

عدم ) يچشو  ىدېكڅه ويل شوي وى، نو ړه په ا هنځالم

 وى.  ېولني معنىپه ځه مو د عدم لمان( ركوع

 په لته د يچ ښييپه وضاحت سره  آيتې وروستى د سور

 و خبره مطرح ده. ړايمان نه راود  بانديقيامت 

  ږي نه ېكايمان ته رابلل  قيامت پهين منكرد قيامت

مت او معاد له په قياځه ته بلنه ځه ته، لمانلمان

 .ږيېكمطرح ايمان وروسته 

په ده، ې تتمه د سورالمرسالت د  يچ آيت اد: 11

په به خبرو وروسته  ېدنو له ښتي: پوحيرتناكه لهجه 

ړى ې قانع كبه ئ استداللكوم ړي؟ ايمان راو يخبر يكوم

په دغو مضبوطو او قانع كوونكو ې سور يشي؟ كه د دغ

الس وانخلي  ت او لجاجتي او له مخالفنه ش قانعو لئدال

دليل او بله  يبل داسآيا ړي، نه ك ټټياو حقيقت ته سر 

په ې راشي او پرد دوى قناعت  يچشو  ىدوينا مون داسي

  ړي؟!!قيامت ايمان راو

 ړپبش يينو ته داسمنكرد قيامت  كيوره س ېدپه  يعني

ښتنه او اعتراض پو هيڅ يچړى شوي نه وركوبځوا قاطع او

لو ئپه دغو دالڅوك ، كه ىشو هپات ئد ځوابه نهې ې بئ

و كولى دوى نه ش سرهاستدالل  څهيل بپه ، ينه ش قانع

 چيله قيامت د دوى د انكار وجه دا نه ده . ړوكقانع 

ځواب نه ې ښتنو ته ئېدلي، پوې نه دي اورئ دالئلكافي 

ې نه ه ئېزمنه وينا او حكيمانه بلناو اغويل شوى  ئد

ېزمنه وينا ولو مضبوطه او اغټتر نه،  ې!!ږ شوده تر غو

غوره وينا  ېدورته ويل شوي، تر  لئټولو قوي دالاو تر 

پيدا متين او قوي دليل نه شو  ېدتر ږي، ېكنه موندل 

ې ليېپتپه كلكه ځان سره له  يپه هر صورت ككولى، دوى 

په كس  يار كوي، داسگټينپايه پل انكار به ترپه خ چي

په حكيمانه وينا  رآنقد  چيو قانع كولى. نه ش دالئلو

ي هغه به كومه وينا او كوم نه ش لو قانعئاو مضبوطو دال
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 :ړيچمتو كړلو ته دوى قانع او ايمان راو يچدليل وي 

   ؟ 

 

 سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوبِحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوبُ 

 ِإَليْكَ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 النبأ

 ي:ې معرفد سور

، دئخبر( )هماغه مهم ې نوم النبأ سور كيمبار دېد 

د ، تونه لريآي 41،اخيستل شوىت آيې له دوهم د سور چي

، د آيتونو له تركيب او د بيان له وينماې له مضسور

دور د دا سوره د مكي  چيږي ېلومنده معگڅرپه سبك 

و ا ياساسد بحث هغه  ده،ې له سورتونو ابتدائي مرحل

ړه بحث كوي د آخرت په اې دا سوره ئ چيموضوع ي محور

 .دئاثبات 

 ډېر لنڅپه ې آيتونه د نورو مكي سورتونو سور دېد 

ېر ډ چي ،دي شعارونو ته ورته جامع اوقاطع او ډ، لن

 كيپه سر خوندور وزن لري، د آيتونو طول او  ښايسته

ې د ډ، بيا ورو ورو زيات شوى او وروستى ئېر لنډ

ې در چي داسي، خو ىې برابره شودر دېږړيو آيتونو نلوم

ړيو لومد  ږدوالىې اويو هريې لري او د فقر بېلي

د  پوريځم پنړي آيت تر آيتونو په اندازه، له لوم

يتساءلون، مختلفون او سيعلمون هموزنه آيتونو فواصل د 

مهادًا او پايه  ې ترد سوريت ږم آپاو له ش ې ديصيغ

د بحث اصلي  كيې سور دېپه  دي. ېازواجًا ته ورته صيغ

، دئاو محوري موضوع، د آخرت مسئله او د هغه اثبات 

د  چيښيي او  يشوته يوم الفصل ويل  ورځيدلته د آخرت 

ړل شوى، ېڅ كيپه ړخ اېلتون باو  پرېكړيآخرت دغه د 

انو، د نېكانو او نانو او كافرمځ د مؤور ېدپه يعني 

پله ، هر يو به خږيكېړه ېكپرۍ وروستځ بدكارانو، ترمن

  وري.گ ءمناسبه سزا او جزا

ړو نو ږ دقت وكل كيړنو او بحثونو ېڅپه كه د قرآن 

 ځان ته جلبوي:توجه  موږز ټكيڅو 

قيامت،  ونه دمفصل بحثاو  قيقدټولو تر الف: قرآن 

ونو د اخروي د عمل او حساب و كتاب ،ژوندونبيا آخرت، 
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ې موضوع ئ بلي هريتر ، لري اړهپه مكافات  اومجازات 

ړخونه ې مختلف اقضي دغيړى او د ړه زيات بحث كا دېپه 

 ړلي.ېڅې ئ

 بليتر )آخرت( بحث د ړيو مخاطبينو ته د قرآن لومب: 

ړ ولو نډك او د نه م له اعتراضموضوع عجيب،  هري

او  ېدرلود پوښتني زياتي ډېريې ئ اړه دېپه ، وېدښېبر

درلود، د باور په هللا ړي، هغوى ې كاعتراضات ئښت زيات ز

ښودو او هغه ې زيات حساسيت نه ئسره  بلنيهللا طرف ته له 

د دوى  اړه ېدپه ڼله، گړ خبره نه ې د حيرت او تعجب وئ

، دا ر خدايانېمڼ شگپل خ چيدا وو  يوازياساسي اشكال 

ږدي او د ېرپلرغونى ميراث  پاتهنيكه  ،پالر لهد دوى 

په  ّـرسول هللا ړي، د ځاى د يوه خداى عبادت وكپه هغوى 

جدي له دې كبله ې هم ړه ئپه اد اعتراف  ديرسالت بان

 ژانده شخصيت نه وو،ېپهغه كوم نا چيستونزه نه درلوده 

ې تر ښانه سوابقړ شخصيت، عظمت او د ده رود هغه د لو

متيازي او ا ړلوپه ژاندو، د هغه ېپښه ټولو ټ نه وو، پ

چا زيات اعتماد ې تر هرپر ده ئې باور درلود، شخصيت ئ

ڼو، د ده اگشخصيت  رښتينىې امين او ئ ىدكاوو، 

وروسته  گېر توقعات درلودل، خو له مرډې ئته راتلونكي 

و امكافات ژوندون، آخرت، قيامت، د عملونو اخروي بيا 

ه و پمشركين د قريشو چيوه قضيه  داسييوه مجازات، 

سره او تعجب  واحيرت  پهې ه منله، كله به ئن ۍآسان

 هممكندا ه ويل: آيا گپه توو استهزاء اتمسخر  كله د

ډوكي ومرو، ه چيږو ېكژوندي پس له هغه به بيا را چيده 

كه  شي؟!! خاوريتجزيه او ټول وجود مو مو وراسته شي، 

وك تراوسه هيڅد مخكنيو نسلونو  وليښتيا وي دا خبره ر

پلرونو پلو ترننه د خ وليشوى؟!!  دىونژرا دئېرته نه ب

دو شاهد نه ېكژوندي او نيكونو د كوم يوه د بيا را

 وو؟! ش

ورو گړه ا ېدپه  دالئلټولو زيات تر  كيقرآن  پهج: 

بيا دل، ېځرگېرته بته لوري خلكو ته آخرت، د هللا  چي

، ړيبت كثاالهي محاسبه، مكافات او مجازات ژوندون، 

ژور دي او د هر شك  او يق، مضبوطېر دقډ چي دالئل داسي

ې مجال ختموي او هر باضمير او با انصاف انسان او شبه

 ې قانع كوي.پر

ې له يو ئ دالئلوله دغو  كي ېسور كيپه مبارنبأ د 
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ښودل شوى. دا مباركه ېته ا مخي موږسره ز يشرحكافي 

 : شوېپيل ونو آيت ېدپه سوره 

 ي.ښتپويو بل  له څه -1

   ي.له آ ستري خبر -2

   مختلف دي.پله په خ په كيدوى چي كوم  -6

ټولو دوى تر  چيږي ېلوممع ىفحود دغو آيتونو له 

خو  ،دېړه درلوپه ا خبري ستري دغيد  پوښتني زياتي

 خبريې پر يونه درلوده او  رأيهډه او مشتركه گټولو 

پل خ اړهپه ژوندون چا د قيامت او بيا متفق نه وو، هر 

چا قيامت نه لرله،  رأيهېله ب پلهش او خيشومستقل ت

چا محاسبه او مكافات او ژوندون او چا بيا مانو، 

ډله د دوى هغه  كيې سور كيمبار دېپه قرآن مجازات، 

فصل، محاسبه  چيځواب وايي ې ته ئ پوښتنياو  ېكړمخاطب 

ې د قيامت پاره ئاو مكافات او مجازات نه مني، د دوى ل

پاره او د اثبات ل ېولنومپه نامه ( يوم الفصلځ د )ور

 ې فرمايلي:ئ

  څه هر  چيشهادت وركوي  دېد څه او آسمان هر  يزمكد

او د يوه مقصد  مخيد يوه خاص ضرورت او مصلحت له 

او يوه ضرورت  شوېډكه ې پراو يوه تشه  ىشوپيدا پاره ل

 هيڅ چيږي ېلومه معگډاپه  دېځواب ويل شوى، له ې پرته 

په څه شوى، د هر  پيدا دئې هدفه نه او ب ىخوشڅه 

، له شوېنيول  كيپام په خاصه محاسبه  كي پيدايښت

 دىكېدا  يوازيخو  معنىقيامت او حساب، كتاب د انكار 

ې او ب ىپرته، خوشچ او دقت دا عالم له كوم سو چيشي 

څه سره ټه باور له هغه ې بنسپيدا شوى، خو دا بهدفه 

كوي. ې شهادت ورپرڅه د عالم هر چيپه كلكه تصادم كوي 

، ولېځرگو گه مو تاسو ته زانزمكدا  چيورئ گآيا نه 

 يمهربان خپليپه ې ته ئتاسو  چي ېكړپيدا  داسيهغه مو 

او ستاسو  روزنياو  پالنيستاسو د ، ىړځاى درك كيږ ېغ

درته برابروي، ستاسو له فطري وسائل  يو روزارزق د 

ټولو ستاسو سره موافق، ښت ړاو طبيعي جوښتنو غو

ټول ضروري ژوند ځواب وايي او د ښتنو ته غو ړتياوو اوا

 ؟سامان درته مهيا كوي

  خونه ېم يزمكدا غرونه مو د  چيورئ گته نه  دېآيا

ساتي،  ېدو خونديه له خوځزمك چيخونه ېم داسيځولي، رگ

به نه  موږېده، ځه به مسلسل خوزمككه غرونه نه وى نو 
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و ې اچيننهرونه، نه  ،ېددرلو ميېرد واورو او اوبو ز

ېلو ېلو به د بزمكپه  چيدا غرونه دي  كارېزونه،

له ې هوا او موسم ئ سيميې او د يو يشوموسمونو باعث 

هوا او خاص موسم  ړېگځانې ته ئ سيمي هريړى، ېل كب بلي

ې ئ شرائطدو كېټود راو مېوو او اند خاصو د ړى اوورك

  ؟ړيبرابر ك كيپه 

  نر،  ،ړهړه جوتاسو مو جو چيپام نه كوئ ته  دېآيا

سره مو ستاسو د نسل دوام  په دې ړئ اوځه پيدا كښ

 ړ، تضمين ك

 دئمو غور نه  كيپه تلو راتلو  ورځيې او پآيا د ش 

 ځيټاكلي وخت پل په خمنظم او  پسي بليپه يوه  چيړى ك

پاره ستاسو د آرام، استراحت او خوب لې ځي، يوه ئرا

ې او ې د دانئبرابروي او بله  شرائطالزم او ضروري 

پيدا د رادو او تاسو ته د رزق او روزي كېټوې د راېوم

ه مفيد او مضر د ښاو د  د،ښه او باو د باعث كولو 

 پهڅو ځي، تاسو خوب ته ضرورت لرئ تررگژندو وسيله ېپ

پل مصرف شوى توان، طاقت مو جبران خ كيكارونو ځنيو ور

ړئ او ه او ناآرامه اعصاب مو تسكين كپل ستومانئ، خړك

دا كار ړئ، ځان تيار كځلو ته هلو ورځي ېراتلونكد 

شي او تاسو د خوب  ىدكېترسره  الريد خوب له  يوازي

هللا  دئلرئ او دا ضرورت ته  ۍو خاموشاې پاره تيارل

ېلو بېالد شمسي نظام د ب موږه او آسمان او ززمكتعالى 

 چي ىړتنظيم ك داسيټن او د دوى حركت ځ وااجرامو ترمن

نه وى  داسيكه  ځ،ي او كله ورپه وپر سر ش يزمككله د 

ي حالت اوسن لهې او د دوى حركت ځ فاصلمنتر او د دوى 

ژوند ممكن پر سر به  يزمكنو د  دىپير درلوږ توسره ل

  ؟نه وو!

  ې آسمانونه ئ ونيگدا اوه  چيورئ گته نه  دېآيا

د شهاب ثاقب پر سر د  يزمك ، دىځولرگچت ستاسو د كور 

 يگړاند لمر مضر و چيږدي ېپرنه ېوتو مخه نيسي، پررا

ښ سره مخامخ واگژوند له سخت ته راورسي او ستاسو  يزمك

 كيږ ېغ خپليپه  يځېورتودوخه ساتي،  يزمكد ړي، ك

او  يواورد  ې نيسي اوېدو مخه ئساتي او د خور خوندي

 ؟په تاسو ورويېرته ې بېر ئڅپه باران 

 چيپام نه كوئ، لمر ته  ښانه او تودآيا دغه رو 



 

 

 

 

 

                                                                                                                            ېپلوش قرآند 

 النبأ

 

   

 

 

 

 

 

 

223 

ڼا دركوي تاسو ته هم ر نيولى او كيږ ېغ خپليپه آسمان 

 خپليته  يزمكه ستاسو گپه منظمه تواو هم تودوخه او 

ڼا او رلمر د ژوندون د پر سر  يزمكږي، د ېل يگړانو

د بحرونو د اوبو د  چي دئ، همدا لمر دئمرهون  يتودوخ

ځو ته ېورږ مو دغو شي، آيا لې باعث او تصفيتبخير 

، د شي اوچتيرا يه د بحر له سطحگڅن چي كړىتوجه نه ده 

د ځان سره واخلي، ېر د اوبو بخارات له څپه يوه اسفنج 

، لريو ميله گونپه زرړي، پيل كالمبو  كيږ ېپه غآسمان 

كروندو، ږو تږي، ېځپه لور وخوو ودياېو او بزمكچو د و

 يگسترېز باران ته يوه ت چيټو، ونو او حيواناتو ته بو

ړه ړي او له زك ۍژونده رازمكړه ، مبه رسويپه الر دي او

د  چيښارونو ته ټوكوي، كليو او ه راومېوې دانه او ئ

 شوېنده گې هوا ناصافه او ئ له كبلهېدو ورنه د باران 

 يژوند او صفاي، د شوېې خور كيۍ په ناروغاو راز راز 

مأيوس  ښانه،ې روېرڅ ېاوړړي، مځان سره وپيغام له 

 ؟رازه كويښې يزمك چيډمن او وډاه ړونز

  څه بامقصد او او آسمان هر يزمكد  چيورئ گآيا نه

د ضروري كار  ړيگځانې د يوه خاص او يو ئ هراو هدفمن 

پراخ خور او  ېدپه يو  هر پاره پيدا شوى،ترسره كولو ل

يا گپه يوه خاص كار لې يو ئ هر ډكوي،يوه تشه  كيعالم 

 ،دئمصروف پاره په كار هدف د تحقق ل ړيگځاناو د يوه 

نه شو شى  ې مقصدهاو ب شىخوهيڅ  كيټول عالم په 

، ټولو يوه بل ته الس كيپه خدمت ټول ستا  ،موندلى

ځواب ووايي ښتنو ته ړي، ستا غوستا مرسته وك چيړى ورك

ما ته ووايه:  .ړيپوره ك اړتياوياو ستا ضرورتونه او 

ړي، له هغه پله دنده ترسره نه كې خكه له دغو كوم يو ئ

 الريې ړي، بپارل شوى، طغيان وكورس چيخلي كاره الس وا

پل بريد او ړي، له خپل فطري او طبيعي مسير بدل كخشي، 

څومره ستره بدنظمي به  كيعالم  دېپه ړي، حد تجاوز وك

 يړبه راوال ستونزي ستري ستريڅومره شي او ځته منرا

 چيې له شكه بپر انسان راولي؟ ځ به څومره بده ور؟ ړيك

پر سر  يزمكنظم متالشي شي او د  ائناتسره به د ك دېپه 

 نو ما ته ووايه: ړ شي.ځه والژوند امكان به له مند 

پراخ خور او  دېووايو: د  چيدا سمه ده الف: آيا 

 هسيخو انسان  ،يشوپيدا  بامقصده او څه سمعالم هر 

ې ! په آخرت او اخروي محاسبپيدا شوى؟!ې هدفه عبث او ب
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انسان، دا اشرف  چي ئد معنى دېپه عدم باور 

پيدا پاره څه د ده لهر د كائنات  چيالمخلوقات، هغه 

پاره، د هيڅ ل، يشومارل گ كيپه خدمت او د ده  يشو

غلط تصور خو نه د انسان  داسي !!ىپيدا شوعبث او  ىشخو

يدوي او نه أيې واقعيتونه توي، نه ئگړخ لله عقل سره ا

 انسان منلى شي. و باضميرابا شعور  هيڅې ئ

يو  كيچارو، نظم، تركيب او ترتيب په كه د عالم ب: 

 ېدپه ځ او آسمان ترمن يزمكبسيط او عادي تغيير او د 

پير د ي تبديلي او تولومعم كيژور تنسيق يووالي او 

ژوند امكان ختموي او د موجود نظم د پر سر د  يزمك

لم ادا ع چيئ مان كوگه گڅن، نو ځيرگدو باعث كېمتالشي 

بدلون به په  ځي او هيڅيامت به نه راوي، ق تلپاتهبه 

ټه باور ې بنسسخيف او ب دېږي، د ېكځته نه رامن كي

 !؟!ئي يړډه كډا اړه دېپه څه شي ئ، څه دليل لرپاره ل

په يوه باران سره  ې له آسمانورگ چي دېسره له ج: 

ښت ځپه خوي ړژوندي موجوداتو زږي، د ېځه وخوزمكړه م

سخت او كلك قشر  يمكزړي، د ژوندي شي، وده وكراشي، 

سر  يزمكېر له څپه ړي او د شنه او سمسوره بوټي پوس

وه ېمدانه او ړي او ل وكگڼه او پا، ړيچت كرااو

ه گڅنې، ورگو گپلو سترپه خځ ه ورهرې صحندا ټوكوي، راو

ې ې او انكار ترڼگژوندون مستحيل وروسته  يړينله م

 ې؟!!كو

د يوه ې ئ ورځيڅو ، ېكړچا سره احسان وكه ته له د: 

پاره ې او د ده لوساتسره ځان ېر له څپه لمه مېران گ

ېر تكريم او ډپه ې، پال شلمه ېميو مهربان كوربه او 

ې ئ كيموده  ېدپه  او ېكړپالنه ولمه ېمې عزت سره ئ

، خو ېكړترسره ې ول ضروريات ئټاو پوره  يړتياوا وليټ

پاس ونه و پېرزوينمهربانيو او  دېستا د  يوازينه هغه 

الر ونيسي، ستا احسانونه  ۍښمنله تاسره د د كياتي، بلس

په ضد او ستا د ټول ستا ړي، تا ورك چيه څ، ړيېر كه

ښمنانو سره الس يو خالف وكاروي، ستا له د خوښياو  ءرضا

ړي، ما ته ښمنۍ ته مال وتړي او ستا له دوستانو سره دك

به ستا  اړهپه پاس انسان ې ناشكر او ب دېد  چيووايه 

 ې؟!ڼگې ې مستحق به ئسزا او بدل كوميد څه وي؟ ت وقضا

ړ به و دېړى شي، آيا د ك ديړانوت ته وقضاكه هغه ستا 

آيا د ده  ې؟!ېر ومنڅپه لمه ېمې د بيا ئ چيې ڼگې وئ
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هغه د تكريم او  چيوت دا نه وي قضابه ستا  اړهپه 

وت استعداد قضا داسي؟! ما ته ووايه: د دئړ نه تعظيم و

كس سره مخكنى سلوك  داسيله  چي ېښودلدرچا ړى؟ چا درك

وت قضا د دې ځان ته؟ كه ته دئبيا تكرارول مناسب نه 

ې د ئ كيپه تا چيې، آيا هغه ذات حق وركو پرېكړياو 

ې لمه ئېمپاسه ې ې، ته او ستا هغه بښېوت دا ماده اقضا

؟! او هغه به له وت حق نه لريقضا داسيئ، د ړي يپيدا ك

ته او هر  چيڅه نه كوي سره همغه انو گپلو ناشكره بندخ

 ڼئ؟!!گكسانو سره مناسب  داسيې له ئانسان 

ټول خلك به بيا ځي، راحتمًا به  (يوم الفصلنو )

پورته پل قبر راپل خڅوك به له خږي، هر ېكژوندي را

ته  مېپه لور درومي، الهي محاكبه د هللا  ډلي ډليږي، ېك

ۍ عادالنه ستورو اړهپه ږي،د دوى د عملونو ېك ديړانبه و

 له كبلهبه د كفران او طغيان  ځينيږي، ېكړه به ېكپر

و او ناشكره د سركښ چيځي ېوپر كيجهنم په هغه 

په هغه به نه ، دئځى پاره مناسب دائمي تمانسانانو ل

شت ېشي او نه يوه لو دىپ اوبه مونړښلو يو غوڅد  كي

ښاك څآرام، خوراك او  يېبه له تودوخسيورى او نه يوه ش

اوبه او نو، د دوى د عملونو او حرام خوراك،  دېوې تئ

پاك او  ىتقو خپلينور به د  ځينيښاك مناسبه سزا، خو څ

پل رب د ږي، دوى د خېكڼل گپه سبب د جنت مستحق ۍ لمن

ډه ې ډښاك ئڅپاس وساتو، له حرام خوراك او نعمتونو 

په حق وساتو، د بل  لريځان ې ئكړنو ، له ناولو ړهوك

د دوى بدله به جنت وي، د ، وړتناب وكې اجېري ئله ت

 دوى عملونو ته ورته بدله.
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 له هغي ستري خبري. -2ي. ښتپويو بل  شي له څه -1

نه،  -4 مختلف دي. پلهپه خ دوى په كيچي كوم  -6

هم داسي ا يب -1 ي.پوه شبه  چيژر ده ، داسي نه ده

   ي.پوه شبه  چينه ده، ژر ده 

 ښيي:ځان  كي ونوآيت دېپه لب امط ياساس وڅ :1-6

و له بله ي پوښتني ډېريړه په اقريشو د قيامت الف: 

 چيده ېى دا خبره واوردو چي ورځي كومي، له دېدرلو

ايمان ته رابلي او ورته  ديپه آخرت باندوى  ّـرسول هللا 

ټه لري، قيامت به ېپاى يوه ثابته نوايي: دا عالم د 

دنيا ږي، بله ېكۍ دا موجود نظام به متالشي ړد نځي، را

ږي، ټول ېكپيدا او آسمان سره را يزمك بليبه له 

په لوري ټول به د هللا ږي، ېكژوندي سانان به بيا راان

پلو عملونو له ثواب او عقاب سره به درومي او د خ

ږي، قريشو به كله په حيرت او تعجب سره او ېكمخامخ 

ښتنه كوله: پوه ه بله لډو سره يوتمسخر او ملنپه كله 

! څه وايي؟.!رى گستاسو دا مل چيېدلي مو دي آيا اور

پس له وروسته او  گله مر چينلو ده د م دا خبرهآيا 

ېرته په خاورو بدل شو، بي مو وراسته او ډوكه چيهغه 

له  موږزښتيا وي نو ږو؟!! كه دا خبره رېكژوندي به را

 ىدژونڅوك بايد تراوسه راخو كوم پلرونو او نيكونو 

 ى!!شوى و

 بيانوي: داسي پوښتنيد دوى دا قرآن 
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…      

                                                                                

 38 :يس

ژوندي كوي ډوكي له هغه وروسته راڅوك به دا ه: ويل ېوئ

 وراسته وي؟ چي

     

    

     

      

                                                                                                             
  24 :الجاثيه

 چي دئڅه نه پرته بل  دېله : )حقيقت( ويل ېوئو ا

ږو ېكژوندي ، مرو او رادئوي ژوند دني وږمزهمدا  يوازي

 كيحال  داسيپه ژني، څه نه وپرته مو بل ې او له زمان

 كوي. مانگ هسيعلم نه لري، دوى  هيڅ اړه دېپه  چي

    

    

                                               
 22 :االنعام

 موږاو  ژونددنيوي  موږر زگم دئدا نه : وئې ويلو ا

 دونكي نه يو!! ېكژوندي بيا را

 رأيهځ او ثابت او واضح دري اړهپه دوى د قيامت ب: 

ېله ب مخيمان له گپل تخمين او ې د خنه لري، هر يو ئ

 دې ځينيژور اختالف لري،  كيپلو په خخبره كوي، ېله ب

ې مني او وري او يوه برخه ئگړخه ا له يوهې ته قضي

ې مني، وري او بله برخه ئگورته  ړخهله بله ا ځيني

په نسبي  ځينيې انكار كوي او ه ترگړه توپپه بش ځيني

 .هگتو

مان او گد  اړهپه ياوو قضاژوند د د  چيڅوك ج: 

په حكم او هوس  ىې او هوسليق خپلياو د  مخيتخمين له 

كوي او د  ديړانو رأيه ېړگځاناو  هوت كوي او خاصقضا

لري او  دالئلېرنو لپاره نه عقلي گپلو باورونو او انخ

ته  دېړه به په اې قضي هريټونه، تل او د نه علمي بنس

  ېوان وي.رگورته اختالفاتو سره الس او 

حتمًا به  (قيامتمان كوي، )گدوى  چينه ده  داسيد: 

ي، پوه شپه حقيقت ژر او هرو مرو به د هغه ېر ډي، ځرا

 داسيې څولي، تراوسه ئدوى مخالفت ته ه ۍپوهو نااجهل 



 

 

 

 

 

                                                                                                                            ېپلوش قرآند 

 النبأ

 

   

 

 

 

 

 

 

616 

ې نه دي موندلي شواهد ئ داسيېدلي او نه دي اور دالئل

 ړيل كبده يقين مان پگړه د دوى ظن او په اآخرت  د چي

و ادالئل دا  وي، خړكو شبهات رفع اشكوك د دوى و ا

د دوى ته راشي،  مخيد دوى ژر او حتمًا ېر ډبه شواهد 

پوه شي حقيقت  ېدپه عقل به  دىژوانړنظر او م كمزورى

او شواهدو  دالئلوتيا ده، خو كه د ښد قيامت خبره ر چي

ژر به قيامت ېر ډړ، ې ايمان رانه وله ليدو سره سره ئ

 پوه شي.ې په حقيقت به ئوري او گو وگپلو سترپه خ

الفاظ تكرار څه هم كه  كيځم آيت پناو څلورم په : 4-1

 دا كيړي لومپه ېل مطالب افاده كوي، ېل بخو دوه ب يشو

او شواهد به هرومرو  دالئلړه په اد قيامت  چي يشوويل 

 دېپه پوه شي، په حقيقت به ته راشي او  مخيد دوى 

به  كيپه نورو سورتونو هم او د قرآن  كيې سور كيمبار

په او شي.  ديړانو دالئلكافي او قانع كوونكي ، هم

مطلب ته اشاره  دېو سره په همغو الفاظ كييت آ پسېور

ونه مني نو  گد قيامت رات مخيله  دالئلوكه د  چي شوې

و گپلو سترپه خې شي، دوى به ئاپله رپه خقيامت به 

ېرو هغو ډپوه شي. له قريشو ې ئقيقت به حپه وري او گو

او له  لوگڼې قيامت محال او ناممكن ئ كيمخ چيكسانو 

 دالئلوضبوطو په كلكه انكار كاوو، د قرآن د مې هغه ئ

، د راوړې ايمان په آخرت ئېدو سره قانع شول او په اور

مطلب ته مو  دېڅلورم آيت مصداق وو.  دېدوى ايمان د هم

پاره نه لراتلونكي  دېږد ن يوازي)س(  چيپام وي بايد 

ي، ځپاره راأكيد لد ت يوازيځله ېر ډ كيي، بلځرا

 ېدږد ن يوازي)س(  چيېدلي ځينو كسانو اورمتأسفانه 

ځينو په دا خبره  چيږي، حال دا ېكپاره كارول مستقبل ل

ځينو د  يوازياو دا  كيټولو په صحيح ده نه  كيمواردو 

څلورم آيت په دلته هم ټولو، نه د  ،ده رأيهمفسرينو 

 كيځم آيت پنپه پاره راغلى او لراتلونكي  دېږد ن كي

 .دئمستقبل نه  دېږځكه قيامت نپاره، د تأكيد ل يوازي

زده  مخيقواعد هم د قرآن له  يبايد د صرف او نحو موږ

پر خامخا  رأيه ېړگځاند يوه نحوي عالم  چيړو، نه دا ك

   ړو.قرآن تحميل ك
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او  -3گو؟ زمكه يوه زانمو دا  ېځولگرنه ده آيا  -3

ه ړجوپيدا ړئ گر نه مو كم -8خونه؟ ېڅه مدا غرونه، 

 وا -11المل د هوسايني؟ ړ ستاسو خوب مو ك -2 ه؟ړجو

ځ وردا  وا -11؟ ښاكڅېر د يوه پوپه  ړهپه مو كدا ش

 ژواك؟ژوند او ړه مهال د مو ك

ې ژوند كوې ئ كيږ ېپه غ چيوره گوته  يزمك دغيږ ل -3

ېره ډنه و، گپاره يوه زان، ستا لېموې درو ئږپر اواو 

ړ نه وي او نه و دېد استفا چيسخته او كلكه، هومره 

د ممكن وي او نه  گې تپرنه  چيپسته هومره نرمه او 

ړه، ې زياته ساندازله  ېره توده او نهډړ، نه ېدو واوس

معتدله، ستا ې ښت سره متناسبه، هوا ئړستا له طبيعي جو

كه  چي داسيو، گه، تياره يوه زانگپاره جوېدو لد اوس

ې زياته درجه ئ يبدل وى، د تودوخ دېږ تر ې وضعيت لئ

ې زياته ښت اندازه ئېر، د ورډيا  ې لږيا كمه، فشار ئ

له ې نظم يير ئيا كمه او بله هره عادي تبديلي او تغ

ښ سره مخامخ كوي او دا واگژوند له جدي ړي، ستا ځه ومن

 !!ځويرگور گپاره و ستا لگزان

، غرونو ته په لورړو ږ د لوله اوارو ل يزمكد  -3

دا غرونه ستا  چيپام شوى  ديته  دېآيا ړوه، وا يگستر

په و گد زان يزمكې د ډه ئون ونه دي اومېخ يزمكد 

په ۍ ږدېكهومره ده لكه د  كيولو او تمولو گټينرا

د  كيړولو جوپه ق ود يوه صند او ويوږېمد  كيدرولو 

 :وو معنىڅو په خونه دي، ېم يزمكدا د  ؛خونو، هوېم

پر  يزمكد  يوازيغرونه دا  چيېره گمه ان داسيالف: 

ۍ برخه پورتن يزمكد  چيمان مه كوه گدي،  لوړيسر 

، تا ېشو پيدارا كيپه  ژورياو  لوړياو دا  شوې ونځيگ

ښي، خو ېۍ برډغون لوړيږو ته به غرونه د خاورو او تي

په  يزمكېر د څپه خونو ېم، غرونه د دئنه  داسيحقيقت 

ړه او و كيړه په ز يزمكې د ننوتي، لويه برخه ئ كيړه ز

ږئ ېپوهاو آيا  پر سر ده. يزمكاو د  تلېې راوبرخه ئ
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او ، انسان اوس دئدا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز  چي

د  هسيواقعًا غرونه  چيپوه شو  ېدپه  كيۍ ړېپ يپه شلم

ه ې لويېر ئڅپه خونو ېمد  كينه دي، بل لوړيد سر  يزمك

سر  پر يزمكې د ړه برخه ئاو و كيړه په ز يزمكبرخه د 

  ده.

 برخي بېلي بېلي يزمكدغو سترو او درنو غرونو د ب: 

ې تتخ يپنلكه د اوس داسي، ېښلولن كيكلسره  كيپلو په خ

ښلي، دا غرونه سره ون كيپلو په خپه ذريعه  گډند ول چي

ږدي د ېپرنه  چيڼئ گټي وېپهغه درانه پر سر  يزمكد 

څو تر خاورو  چيپوستكى ډبرين هغه كلك او  يزمك

د  چيمات شي  له كبله، د هغه فشار دئ النديكيلومتره 

 دېپه ږي، ېړېدونكو موادو راوالټخوړه د زله  يزمك

انسان له د زلزلو مخنيوى كوي،  يزمك ترتيب غرونه د

د  چيپوه شوى حقيقت  ېدپه ړنو وروسته نن ېېرو علمي څډ

پوستكى ړ ېپر يډبر كي، د كلالنديتر خاورين قشر  يزمك

 يېر فشار او تودوخډد  كيړه په ز يزمكاو د  راتاو شوى

له دي،  كيپه حالت ېدو ټڅه ويلي او د خوهر  له كبله

په ڼئ لكه گو داسيږي هغه ېكا پيدكوم فشار را چي دې

له  چي گېدد بخار  كيپه حال ېدو ټد خو ،پروتسره اور 

پوستكى هم ډبرين  يزمكد وي،  النديداخله تر سخت فشار 

كه دا غرونه او وي،  النديېر ستر فشار ډ ترته ورته  دې

ې به ئ ديړانپه وفشار  دېد دوى زيات وزن نه وى نو د 

 پسيپه بل دلته هلته به يو د مقاومت تاب نه درلود او 

دا د قرآن يو بل ستر . ېدېړې به راوالدو او زلزلماتې

په ر( گلن)او  (خونومېې د )غرونه ئ چي دئعلمي اعجاز 

 دېپه انسان فقط  چي دئدا هغه حقيقت  ړي اونامه ياد ك

ړى پوه شو. قرآن دا حقيقت هم بيان ك ديوربان كيۍ ړېپ

ېده، له ځه خوزمكندي ړاودو كېپيدا را ترد غرونو  چي

 ديزلزلو سره مخامخ وه، هللا تعالى غرونه وربان پسېپرله 

ې سنبال شو او دا هم د ښت ئځړل او دا خوپيدا كرا

انسان  چي دئپه ارتباط يو بل ستر علمي حقيقت غرونو 

 پوه شوى. دياوس وربان

 خپليپه  ميېرغرونه د اوبو ز چيږو ېپوههم  دېپه ج: 

له فوري ويلي ر ئستر ستر ذخا ياورساتي، د و كيې نيس

غرونو  دېونه له همكارېزاو  ، چينېونهدو ساتي، نهركې

او د  تغييرپه ږي، د مختلفو سيمو د هوا او موسم ېرابه
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ېره ډډه د غرونو ون كيدو ونېپه زرغنباتاتو  گرن گرن

 يزمكد پلوه هم  ېدنو غرونه له ده،  كېټاكوناساسي او 

 بقاءژوند د د  چييثيت لري خونو حېمپاره د ل مېيد خ

مؤثره  كيپه برابرولو ته د رزق او روزي ژونديو او 

 ډه لري.ون

ټكيو ته متوجه بايد څو اساسي ړه په اد اتم آيت  -8

 :وو

، يو د يشوپيدا  ځهښړه، نر، ړه جوجون ناالف: انسا 

ډ، ډاد  گڅنې د بل تر ، هر يو ئړوونكىپل او بشبل مكمِ 

احساس كوي او يو له بله د ۍ آراماطمئنان، سكون او 

د نقص، كموالي او د كوم ضروري او  كيپه صورت ېلوالي ب

ځ ړو ترمنجوو حياتي شي د وركولو احساس كوي، د دغ

او همدا  ږيېړه راوالاحساس دېاو مينه له هم جاذبه

، پاره ضروري دهل بقاءجاذبه او مينه د انسان د نسل د 

 نه وو.  پرته د انسان د نسل دوام ممكن دېله 

د او  يژوټول و انسان، حيوان له نظره ا قرآن دب: 

ټولو د طبيعت د  قرآن، يشوپيدا ړه ړه جوڅه جوهر عالم 

دا ڼي. گباعث د كمال او دوام  (زوجيتځ )توكو تر من

ده خالف ټه او غلط تصور كامالً ې بنسيه د هغه بنظردقيقه 

ې د تكامل د د كمونستانو ماتريالستي فلسفه ئ چي

هغوى )تضاد( او د متضادو كوي،  ديړانړه وپه ااملو عو

په ڼي!! دا گوسيله تكامل د  (نزاع)ځ دائمي توكو ترمن

ړه ړه جوټول عالم د )ازواج( او جو چي كيحال  داسي

د  كي برخي هيڅپه خور عالم  دېتوكو مجموعه ده، د 

په و موندلى، د عالم نه ش هگېلتضاد او عدم زوجيت ب

د ازواج او تكامل  چييقت شاهد يو حق دېد  كي برخي هري

نتيجه ده، په ژور تنسيق ډ كار او گځ د ړو ترمنجو

څه ې يو ئ چيورو گنده گڅرپه  كيو و نباتاتا وحيوانات

د پاره، د )اخيستلو( لې پاره لري او بل ئد )وركولو( ل

ړتيا وي او د بل اخيستل، همدغه احساس يوه وركول يوه ا

ځواب ته ړتيا بل نقص او ا ړي، يو دك دېږيو بل ته ن

ځ د ړو ترمنړي، همدا د دواې رفع كضرورت ئوايي او 

 پيدايښتي موجود د ورابطه او تنسيق د ن كړيور يكړرا

 بقاءو ادوام د نسل  (زوجاو  ېجوړ) دغيد  باعث شي او

 چيورو گهم  كيو عناصر پهد طبيعت ړي. او ممكن كميسر 

شي  ىدكېتركيب  هغه وخت يو له بل سره يوازيدوه توكي 
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ې د بل يو ئ چيځته كولى شي ځوان توكى رامننوى او و ا

ولري او شى  كوم اضافيپاره ل يكړې د ورل وي، يو ئمكمِ 

ړه يو بل ته الس دا دواځاى، پاره تش ې د اخيستو لبل ئ

د بل بار  ېل شي، يو ئړي، سره يو شي، يو د بل مكمِ ورك

ړي او ډكه ك تشه ېجوړ خپليې د ئاخلي او بل وږو په او

ټول ړي، د عالم ځته كسره نوى تركيب رامن دېپه هم

ې و با ينظريه، واه، د )تضاد( يشوړ جو داسيمركبات هم

د تكامل د عواملو له توجيه  كيپه عالم ټه ده او بنس

څه د تكامل د  هيڅاو ناتوانه او د  هعاجزسخت 

 نه كوي.ړه صدق په اوالي گڅرن

په  چييوه فرصت ته  سيدالرئ، ضرورت تاسو خوب ته  -2

ړئ، او قوت جبران كي ژانر شوېپله مصرف خ كيځني كار ور

ړيا مو رفع ړي او ستږ آرام وكئ، اعصاب مو لړدمه وك

څه وخت كار له  چيړي يئ پيدا ك داسيهللا تعالى تاسو شي، 

پله راشي، حتى په خړي، غلبه وك ديخوب دربانوروسته 

ې مو ښپالس، پرته راشي، ې ې او موافقستا له اجاز

په ې ستا ، د خوب مهار ئبوځيځان سره مو ړي او له دروت

ې د هغه الس ته ئستا مهار  كيړى، بلدرك دئنه  كيواك 

ې او ستا ستوماني او ضعف هغه ستومانه شكله  چيړى، ورك

په څاناې كولى، نه ش كار هيڅنور نو  چيږي ېځاى ته ورس

ستا ړي، ك متوقف ديخوا ته راشي، ستا كار دربانخوب  دي

 خپلي چيړي ېلو برخو ته دا فرصت وركېالبد وجود ب

ړي او د ستوماني رفع كپله خړي، وره كپ يړتياوگنيم

)  چيې ورگړي، چمتو كځان پاره كار ته ړاو لپراتلونكي 

 !!دئپروت و حكمت اڅومره ستر مصلحت  كيستا په خوب( 

وى،  كيپه واك ې مهار د انسان كه )خوب( نه وى او يا ئ

ړي ړ كوالاې انسان ته رمره ستر ستر مصيبتونه به ئڅو

په ځواك ټول توان او پل حريص انسانانو به خ وو؟!!

 كيخطر په ې پله روغتيا به ئمصرفاوو، خ كي دېمو لنډي

ښ سره مخامخ واگله  گې د مرژوند به ئپل چوله او خا

 كاوو!! 

 :پاره دوو شيانو ته ضر ورت لرئتاسو د )خوب( ل -11

خوب كولى ژور سم او  كيڼا په رنه ، خاموشي تياره او

 چيې ورگپي څا، ناكيډك محيط  گځوشئ او نه له شور او 

څه او هر په هر پل تور وزر په راشي، خته ش مرستيستا 

ږ خاوند د خوب ږونه خاموش شي، هر د غړي، غځاى خور ك
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پاره سره ستا د خوب ل ېدپه پناه يوسي او ږ ته ېغ

 .برابر شي شرائطمناسب 

معاش او پل ولو او د خېب كيژوند مخپل تاسو د خ -11

څو د ترته ضرورت لرئ،  ورځيپاره لتأمين رزق، روزي د 

ړئ، ژنئ، مفيد له مضر تفكيك كېپڅه وهر  كيڼا ر په هغې

د شته  كيريال ېپچاپل په خړئ او ېل كښمن بدوست له د

او آسمانونو  يزمكد ړئ. توكو د كارولو امكان ترالسه ك

ځ او لمر ترمن يزمكاو د  ېكړړه جو داسيه زمكخالق 

په محور پل محور او د لمر په خحركت  يزمكفاصله او د 

په وي او پر سره ش يزمككله د  چيړى م كيتنظ داسيې ئ

ه تر ضرورته زمك چيږده وي په هومره اوځ، نه شكله ور

ه تر الزم زمك چيږده ځ هومره اوورړه شي او نه زياته س

راشي، تر هغه  پسي بليپه يوه بايد ي، حد زياته توده ش

ړي، ړتيا رفع كضروري وي، ستا ا چيشي پاته ستا خوا ته 

 بليځاى پل ړه شي او خېرته وال، بړيپل كارونه ترسره كخ

ځ تر په او وركه دا دقيق نظم نه وى، ش ړي!!ته خالي ك

تر  يزمكږده وى، د لمر او ډه يا اوپل اوسني وخت لنخ

ېدل ځخوېدل او چورل يزمكت وى، د ټن كم يا زياځ وامن

به ژوند ممكن نه پر سر  يزمكيا سست وى، نو د  توند

 وو.

   

   

   

  

  

   

    

   

 -16گوني. كلك اوه  لړك ړاو له تاسو بر مو جو -12

اوبه و ا -14او تود.  ڼدئ روڅراغ مو  ړ كړىاو جو

 چي -11 .ېپسپرله ځونكو له نښتېراتوى  مو كړې

و ا -13 .ېڅه دان يټبوڅه سره  په دېراوباسو 

 ونه.باغڼ گسمسوره 

 يزمكد  چي دئ داسي ځىستاسو دا تمپر سر  يزمكد  -12

چت، ې ئ ونهآسمانه او ،ې ستاسو د كور فرشئ سطح
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ۍ ږمپوڅراغ او سې ې فانوس، لمر ئئ او ستوريستورليكي 

ستاسو  چيې سره په اشارته  دې. قرآن يې شمع دپې د شئ

څو اساسي خبرو ړي، پيدا كوني گپاسه مو محكم اوه له 

 ته اشاره كوي:

ه لري او مدارونئي افضاوه ه زمكدا  موږخو زيا  الف:

په نامه اوه طبقو احاطه ټول عالم د آسمانونو يا دا 

ته  فضاء يبر يزمكله  چيورو گكله  كيقرآن په  .كړى

باران له آسمان وروو او  چيفرمايي  او يشوآسمان ويل 

فاصله  چيږي ېځو راورېباران له هغو ور چيمعلومه ده 

و كله د تر لسو كيلومترو كمه وي. ا يزمكله  موږې زئ

ستورو  په چياو وايي  يشوآسمان ويل  ستورو موقعيت ته

ټول ړى، يعني ك ښايستهآسمان  دېږنيا نسره مو د د

 دي.  النديړي آسمان راتر لوم ستوري

ېر مضبوط او دقيق ډې طبق ېونگاوه  اد چيورو گ ب:

كلك  كيږ ېغ خپليپه ې ټول سماوي اجرام ئنظام لري، 

ادم مخنيوى ټكر او تصى له نيولي، يو له بل سره د دو

ې ځي، ستر ئننو كيپه مدار يو د بل  چيږدي ېپركوي، نه 

پل مدار پل خپه خه، گپه منظمه توهر يو ړي، ړ جذب كوو

ې ساتي، د دغو ب كيځاى پل پل خپه خهر يو  ځي،خو كي

په  موږز چيښيي ره سماوي اجرامو دا دقيقه ساتنه مېش

 .دئنظام حاكم ځواكمن او دقيق  ،يو مضبوط كي فضاء

ې له يو چي ېكړړه جو داسي فضاء يزمكهللا تعالى د  ج:

مخنيوى پلوشو و او گړانخوا د هغو مضر او تاواني و

خوا  بليپه لور رادرومي او له  يزمكله لمر د  چيړي وك

د شهاب ثاقب له  يزمك پرېر څپه چت د يوه مضبوط 

په لور  يزمكد  چيېوتو مانع شي، كوم شهابونه پررا

ټكر او سره له  فضاء يړېپرمتكاثف او  دغيځي له را

ې مسير بدل شي او له تصادم وروسته يا ويلي شي او يا ئ

او د هوا همدا طبقه د  ړيې مخه بل لوري ته واوئ يزمك

ېدو ې د خورئ كي فضاءپه اليتناهي تودوخه ساتي او  يزمك

 فضاءړه ېپرمتكاثفه او  داسي چي مخه نيسي، هغه ستوري

 تيږيه شهابي گتو پسېپر له په ې خوا ه يونه لري ل

پلوه ې له پې د شخوا ئ بليځي او له ېوپررا ديوربان

 .يشړه ېره سډهوا 

ې ړي، لمر ئپيدا كې دا كائنات ئ چيهغه حكيم ذات  -16

 چيې ټاكلدومره  يزمكې له ځولى او فاصله ئرگ داسي
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ڼا او ته ر موږځواب وويلى شي: ړتياوو ته دوو ا موږز

ړي هم كور هم تود ك يزمكدا د  موږزړي، راك تودوخه

ځالنده ي )تود او يعن (هاجوو اسراج ې )ښانه، لمر ئرو

ړتياوو ته ړو جدي او حياتي ادوا موږز ځولى،رگ( راغڅ

ېر ډ كيپه مقدار ځواب ويونكى، د لمر د نور او حرارت 

 كيټن په اوسني واځ او لمر ترمن يزمكږ تغيير او د ل

ې ۍ اندازپه اوسن ورځيې او پو د شتبديلي ا هږېره لډ

په محور لمر  او د وېدچورلپل محور په خ يزمكاو د 

د  چيږي ېكباعث  دېتبديلي د ې معمولي ئ كيېدو ځخو

 ېهغپه ړ شي او ځه والله منموجود تعادل پر سر دا  يزمك

 شي. ژوند ناممكن كي

د لمر  لري،فاصله  هميل همليون 26ه له لمر زمك موږز

 ياو د لمر د سطح ئه دبرابر 112د حجم  يزمكد  حجم

ده، سره  ېدرج همليون 14په حساب د راگد سانتي خه وتود

په و كولى نه ش ې لرو،له لمر ئ چيټنه ږده واه اوله هغ

ځينو په  يزمكورو، د گې لمر ته وڅو ثانيو گعادي ستر

ږي د ېگلې پر ېپسپر له  يگړاند لمر و چي كيبرخو 

ه زمك موږږي، كه زېو ته ورسدرج141درجه كله كله حرارت 

نه  چيې هومره وه ودوخه به ئنو توى  دېږږ لمر ته نل

ټي ژوند كولى شو او نه به بوې پربه انسان او حيوان 

 دېتر مر له لې فاصله كه ئشو او  ىدكېراشنه  ديوربان

ژوند مجال پر سر د  يزمكبه د  ۍيخن سختيزياته وى نو 

د  موږ چي شوېتنظيم  داسيړ، خو دا فاصله ځه ووله من

ټه واخيستى گپه اندازه لمر له نور او حرارت د ضرورت 

 شو.

 يعنيمعصرات  د يځېور كيمبارك آيت  دېپه  -14

 يځېور چيږو ېپوه دې، په ېشو ديپه نامه يا ېېدونكښېزب

د هوا د  چيدي، بخارات  يشوډ د اوبو متكاثف او راغون

ړي څكو واوڅاپه د اوبو په تغيير سره  يفشار او تودوخ

ږي، د لمر ېېر ورڅپه ۍ لږاو  ياو د باران، واور

په د سيندونو اوبه تبخير شي،  چيشي باعث  دېد  يگړانو

پل سر واخلي، لرو لرو په خې ړي، بادونه ئځو واوېور

 يڅوكو د واورو گپر جړي، د غرونو ې انتقال كسيمو ته ئ

ېر څپه ېر او په اوارو او معتدلو برخو د باران څپه 

پاره ژوند له به د زمكږي، كه دا نظام نه وى نو ېوور

 چيشو  ىدپوهېښه هلته اهميت په موضوع  د دې ،هړ نه وو
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 ړو:پام وكته  ويكټڅو اساسي 

ځو ېد وري او نه ش كه د بحرونو اوبه تبخير -ړىلوم

 فضاءپه ې ئ برخي ځينيي، نه ش پورتهته  فضاءه گپه تو

د واورو د سترو  كي ړو سيمواو سپه غرونو ې ئ ځيني، كي

 برخي الندي يزمكې د ئ ځينياو  كيپه شكل ېرمو سترو ز

پر سر د  يزمكې د او يوه برخه ئ كيچينو ېزونو او كار

 كيه به په اوبو زمكټوله ي، نه ش ېر خونديڅپه نهرونو 

 شي. النديبه تر اوبو  چيو وليټغرق او 

، له ېداوبه به مو نه درلو كيپا هيڅښاك څد  -دوهم

په اوبه د سيندونو د اوبو  وليټوروسته به  دېمو ډيلن

ړ به نه ښلو وڅاو د  دېكېېزابي او ت ولې، ناېېر تروڅ

 ې.و

 چيپاره د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو ل -درېيم

او  يپه كار دي، دا لوى مقدار صافاوبه ځ څومره هره ور

 بليپه او  الري هيڅ بليړ اوبه برابرول له و دېد استفا

 چيلفظ  (ثجاج، د )يې سره ممكن او مقدور نه دعملي هيڅ

په پاره ل دېد هم ئد معنىپه  ېپسپر له ېمانه او د پر

 راغلى او همدغه حقيقت ته اشاره كوي. كيمبارك آيت  دې

مقدار اوبو  د دې ړو سيمو تهمحتاجو او ا -څلورم

د  چيپراخو امكاناتو ته ضرورت لري هومره نتقال ا

ږئ ېپوه ېدپه ، آيا دئچت ېر اوډېر ډانسان له توانه 

ران كار گڅومره اوبه رسول،  كيپاښار ته ړه يوه وا چي

ښتنه له هغو ملكونو پو دېد  ؟ړيڅومره مصارف غوااو  دئ

ې اوبه ئ الندي يزمكاو د پراته د بحر خوا ته  چيړئ وك

څو ړي ترد بحر اوبه تصفيه ك چيړ ته ا دېې دي او ترو

 ړي.ك ياوبه برابر يفښاك صاڅپلو خلكو ته د خ

 فضاءه كوي، هوا تصفي يزمكد  چي دئ ښتدا ور -ځمپن

يو تصفيه گندگونو او ازونو، مكروبگله زهرجنو او مضرو 

پرته ښت له ورې تياروي، كوي او استنشاق او تنفس ته ئ

ټولو حيواناتو او انسانانو د سر د  يزمكد  الري بليله 

ول ممكن نه ده، برابرصفا هوا دومره زياته ړ د ضرورت و

 .ىدكېي نه ش دا كارې عملي هيڅ بليپه 

 داسيښت هدف ته د ور كيړو آيتونو دوا دېپه : 11-13

ېدونكو اوبو سره ستاسو رو ېدپه : له آسمان شوېاشاره 

آسمان ې راباسو، ومېې او او دان ونيبوټي او  يزمكله 

 خپليپه لور  يزمكنيولى، د  كيږ ېغ خپليپه ستاسو لمر 
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ځو بدل ېپه وردا بخارات خوروي اوبه تبخيروي،  يگړانو

پر تاسو شي، لرو لرو سيمو ته انتقال شي، له بره 

ړه دانه له ز يزمكد باران سره  دېپه همباران وروي او 

ېر صراحت او ډپه پيدا كوي، آيا دا تاسو ته وه راېماو 

ځ دقيق او آسمان تر من يزمكد  چيوضاحت سره نه وايي 

وركوي  ړه يو بل ته الس، دوادئحاكم  يووالى او تنسيق

ډه كار گپه  مخيله  يطرحې او منصوب يقيقدې او د يو

د  يځواب وايي، بوټي او ونړتياوو ته كوي او ستاسو ا

ړ توكي جذبوي او له ستاسو د ضرورت وښي، ېټه زبخ يزمك

، ښايستهې ئ گرن چيړوي ې جووېمې او ې دانښكل داسيهغه 

ې ې جذاب او هضم ئلى، شكل ئښكې ې لذيذ، بوى ئخوند ئ

د  چيښيي ته  موږدا بهير  ؟ا!غذهمدا ستا آسان او 

ږي ېكمرجع ترسره ې چارو تدبير له يواو آسمان د  يزمك

ږي ېكترسره  كيپه آسمان څه  چيږي ېثابتبهير  دېاو له 

او  يې دقيقټول د يودا ږي، ېكه واقع زمكپر څه او 

هدفمن ه هر حركت ږي، دلتېكترسره  مخيې له منصوب ميمنظ

څه ځي، نه په سم لور خواو  يشوپيدا سم څه ، دلته هردئ

ې مقصده پل سر او بپه خپيدا شوى او نه او عبث  ىخوش

 .دئيا گل

    

    

   

   

  

   

   

 

 ېټه ده.يوه ن ېټاكلځ ور پرېكړيچي د شكه  ېب -13

به  ئځكي، نو را ۍلېپپو به شي شچي  ،ځهغه ور -18

به  يو شن ي،ستى شيپرانآسمان به و ا -12ډلي. ډلي 

شي غرونه، نو شي به ړى روان به كو ا -21ړي. د يړد

 بونه.سرا

، (يوم الفصل) چيه كوه شك م كيحقيقت  ېدپه نو  -13

و اصالح د ځ، وروت قضا د اړهپه ښو او بدو ستاسو د 

ې ميقات ئځي، به را ځپير وراو توځ د تفكيك تر منطالح 
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 يټاكلپه او حتمًا  ،ېكېدونبدلې نه ټه ئېاو ن دئثابت 

شهادت په حقانيت  خبري دېټول كائنات د ځي، وخت به را

 موجودخوا ته  هري كيطول او سور د عالم په ، ركويو

 تقاضاراتلو حتمي د  ورځي دېد  يدقيق نظم او هدفمن

 كوي.

په يوه باران سره ه زمكړه هللا تعالى م چيورئ گنه  رگم

 ىدژونور له خاورو گد به تا هم  داسيړي، همۍ كژوندرا

هم  كيړي سر لومه پې ئ انسان چي اتراباسي، آيا هغه ذ

له تل نطفه هم د ده ې او بيا ئ ړپيدا كاورو راله خ

ې له بيا به ئ چيې ڼگقادر نه  دېپه ړه، ړه كخاورو جو

ې ې د يوئانسان  چيآيا هغه ذات ړي؟! پيدا كخاورو را

څو د نسل ړ ترا كدپيړه ړه جوجو، مخيې له منصوب يدقيق

 ديبيا  چيې ڼگعاجز  له دې ړي،تضمين كې ئ بقاء

 ړي؟!!ك ىدژونرا

 او دا خور وور چي ئد معنى ېدپه خرت نه ايمان آپه 

پيدا شوى پاره ند او واضح هدف لگڅرنه د كوم ستر عالم 

 هيڅاو د  ىلري، خوش پايله هښانه او واضحاو نه رو

پاره كومه دقيقه ل پيدايښتې د نه ئ، پيدا شوىپاره ل

!! دا غلط كيپام په  منصوبه وه او نه كوم هدف او مقصد

ې نه څه ئ هيڅد عالم  چيده  داسيېرنه گان خطأاو تصور 

د يوه عقلمن او باشعور او څه يدوي، د عالم له هر أيت

دل تاسو ونه لير گانسان له انتباه سره تصادم كوي، م

او آسمان  يزمكد  كيې سور كيمبار دغيپه قرآن  چي

د هر يوه د  ښودل اوكېته  مخي موږز څومره شيان

ژور يووالى او ځ رمناو د دوى تمقصد او هدف  پيدايښت

ړ؟! آيا د انسان عقل دا منلى ته بيان ك موږې ئتنسيق 

 پيدايښتپل خو خوري گهدفمن و ديڅه د عالم هر  چيشي 

برابر او ې ښه او بد ئ چي داسي ڼي؟!گو ىعبث او خوش دي

ه، زمكآسمان، كه ، شي ڼلگوې عادي او طبيعي هر كار ئ

پل ونه د خو انبات  ،، باران، دانهونه، باديځېور، لمر

 وپلړي او د خښتنو خالف كوم كار وكاو غو تقاضاد فطرت 

حالت  خطرناك، كوم راشي پاته كيپه ترسره كولو دندو 

 كيعالم  دېپه انسان  چيه ومنو گڅن ؟ځته شيبه رامن

ړي او عمل وكپل فطرت خالف ده، كولى شي د خ ءيوه استثنا

 ېده له پرتخوا ته منحرف شي  بليې خوا له هغه مسير يو

  سره مخامخ شي؟!! پايلوغلطۍ له بدو  خپليد  چي
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، دو سره سمېكپو له  كيۍ لېپپه شځ به په هغه ور -18

ځ به د هللا حضور ځ فوږئ او فوېكپورته ټول له قبرونو را

ڼئ لكه گو داسيدل كېپو  كيۍ ېلپپه ش ږئ.ېك ديړانته و

)سورنى او ناقور( د ترم  چي كيې ډنظامي ا ستريې په يو

ځي و راوميخونو او اغوشيان له كځټول فوږ سره سم، له غ

ې يا ئ ځان رسوي اوته ډه د تعليم ميدان منډه په مناو 

له ږ اورو، غ ديند تال كيپه آسمان  چيڼئ لكه گو داسي

ورو، د باران گ گېځو راتته د ور سيمي خپليږ سره سم غ

تر قشر  يزمكد متصل باران سره  دېله پيل شي، ېدل ور

 يزمكړي او سر له ږي، وده وكېځوخو يړد نباتاتو ز الندي

د  كيۍ لپه شپېځ په وربه هم د قيامت راوباسي، تاسو 

 هپلو قبرونو بئ، له خكېږژوندي رادو سره سم ېكپو 

 درومئ. ډلي ډليپه لور به پل رب ږئ او د خېكپورته را

 مخيبه د خلكو د باورونو او عملونو له  ډلي ډليدا 

ښود او مشر پل الرپل خخبه له ډله ه هروي،  شوې جوړي

 ږي.ېبه ودر ديړانپه واو د هللا  ځاى محشر ته ځيسره يو

ډمن ډاستاسو د نن  چيآسمان دا مضبوط او محكم  :21 -12

ځ په ورچت حيثيت لري، د قيامت پاره د يوه محفوظ لكور 

پيدا شي، سورى سورى به شي، په را كيچاودونه په به 

ې شي، د يو جوړيې ې دروازستيانپرې ئبه  كي ېښوگ هري

چت ته به ورته شي  يشواو سوري  يېوتپر يې خونړز داسي

دو ېېوتو او توئپرشي د را ځ ته د هيڅمن ونيد خ چي

 . مخنيوى نه شي كولى

دا د  كيپه آسمان محترم مفسرين  ځينيڅه هم كه 

ڼي، خو گښه ېپې مرحل ميد قيامت د دوهسته يناپرزو ادرو

دا د قيامت د  چيښيي ېر صراحت سره دا ډپه وروستى آيت 

بعثت  وناناد انس چيځكه ښه ده، دا ېپې يوه ۍ مرحلړمول

ۍ ړلوم چيږي ېكترسره  كيې مرحل هغيپه ژوندون او بيا 

ې او نو ځه تللىمخكنى نظام له من، شوېېره مرحله ت

ه د زمكهغه وخت به  ،وي ىشوپيدا ه او نوى آسمان زمك

 ژوري لوړيېر وي، نه به څه پيوه خور او اوار ميدان 

آيت  21او  12 په چاودونه، كيآسمان په ې ئوي او نه به 

ېدل او د ځد غرونو خو، شوېښو ته اشاره ېپكومو  چي كي

 تراو د انسانانو  كيې ۍ مرحلړپه لومدل ېدچاوآسمان 

په انسان د قيامت ږي، ېكځته رامن كيمخ پيدايښتبيا 

 دېپه بعثت دا مجدد  خو ږي،ېك دىژونرا كيې مرحل ميدوه
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ې د سور دېد  چيښو وروسته ذكر شوى ېپدليل تر دغو دوو 

: وىشكل بيان ش دېپه مطلب دا ده او بحث اصلي موضوع هم

و پپه يوه  كيۍ ېلپپه شځي، ځ به راور يكړېپرۍ د وروست

ږئ ېكپورته پلو قبرونو راټول له خسره به تاسو دو كې

، دا سفر به هغه وخت به د هللا حضور ته درومئ ډلي ډلياو 

 ىځاپل پل خشي، غرونه له خ ړيددړي آسمان  چيپيل شي 

 چيغرونه  گدن گږدي، دغه دنېپرترشا  سراب ږي اوېځوخو

ټه او ټوټه ټوبه  داسيخونه دي، مې يزمكد ستاسو نن 

 شوېاشل پ، لكه كيلن ميدان گپه شړه ذره ذره شي لكه دو

خوا ته  چيو خ ښيېاوبه بر لريله  چيلكه سراب  ۍ اوړو

دا ستر ستر غرونه  چيه زمكنه وي، هغه  هيڅې ې ورشئ

 چياوار ميدان به بدله شي  داسيپه پراته وو، ې پر

 ږي.ېكو گترستر په كي سرابونه به

   

   

   

    

    

    

   

    

    

  

    

   

    

  

و ته سركښان -22. ځىچي دوزخ دئ كمين شكه  بې -21

 ېږداو ېږدكوونكي اودرنگ په هغه كي  -26 .ځىتم

څه ړوالى، نه څه سو يڅكو په كينه به  -24 ېړۍ.پ

 -23 اوبه او نو. ېي او تودر گرمگم -21 .ښاكڅ

د  هيله نه كولهې ئچي دوى وو  -23 .ړ سزابرابره و

په  موږونه زآيتڼلو گ ېدروغ به ئوا -28 .حساب

نو  -61 و.ليكلپه  يڼلمو گ څهاو هر  -22 .دروغو
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 .عذاببل گر م ړودرزيات به نه كچي  ئڅكو

 ې دا دي:ئ ړتياويگځان چي دئ ځىكمينهغه : جهنم 23 -21

ې ب پايلوپل طغيان له د خ، يانو باغا يانالف: ياغ

په لور سره د هغه  ۍې باكټوله بپه ان، سركښ خبره

 كيدوزخ ورته كمين  كيامه مخگڅو  چي ږيېپوهمي، نه ودر

 پاره منتظر.او د دوى ل

 ځاى.ړ او مناسب وپاره انو لد سركښب: 

 يوړېپپه ، دئځى نه ډمهاله تمځو لنڅو وردا د ج: 

په ږده موده د هغه وخت وي، دا او پاتهبه هلته  يوړېپ

ړى شوى مهلت ورك كيپه دنيا دوى ته كه  چياندازه ده 

ې الس نه وو اخيستى، دوى ۍ به ئسركښ خپليوى نو له 

ي كولى شي بغاوت او سركښ چيمصمم وو تل او تر هغه 

 پراته وي.پاره دلته ځكه به اوس د تل لړي، نو وك

 ورمېې شې د هللا تعالى د بئ كي دنياپه  چيهغه د: 

په حالل رزق پاك او ړه، د ناشكري وك ديړانپه ونعمتونو 

د  چيځاى په  دېد  ړ،پاك او حرام رزق غوره كې نائځاى 

د شكر او  كيپه دوى ونو وفرت او د دوى سوكالي نعمت

ې د بغاوت ئ كيوى په دړي، برعكس ړ كامتنان احساس راوال

ې د ظلم، كبر، ړ، همدا نعمتونه ئړ كاو طغيان شوق راوال

د  چينن، رول، نو خود به اوك كيپه الر لويي او بغاوت 

له ائمي دوزخ وي، ځى دځ ده، د دوى تمور يكړېپرعادالنه 

ېبه د دوزخ له سرو نعمتونو محروم، نه به يوه ش دې

ږي او نه به ېكځاى ته د تلو موقع وركول ړ لمبو كوم سو

پرته بل خوراك پلو زخمونو له نو له جوشو اوبو او د خ

مناسبه كړنو ړى شي، همدا د دوى د ښاك ترالسه كڅاو 

 ته.نه زيااو  ه، نه كمهو دقيقا يسزا، حساب

 :ووت اصوصيخعمده د دوزخ د مستحقينو دوه  :23-28

د عملونو و ې امحاسبي الهپه  چيدا  يوازيالف: نه 

عدم  دا كيې باور نه وو، بلئو مجازات امكافات په 

ې ې ته ئالهي محاسب چيړ شوى وو راوال دېله ې ئباور 

ې دومره قبيح او شنيع كومه طمع نه درلوده، عملونه ئ

وى كولى، هغه نه ش ې طمعې ته ئاسبعادالنه مح هيڅ چيوو 

څه طمع و ته نتائج مېې عادالنه محاكه د يوگڅنڅوك به 

ي غرق وي، د دوى ترستون كيپه جرم او جنايت  چيولري 

 مېكاې د الهي عادالنه محله دوى ئ چيوو  داسيونه عمل

 .ړى وود درلودو امكان سلب كمياد و ته نتائجنېكو 
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 داسيپه عمدًا او  ،ړلتكذيب كونه آيتدوى الهي ب: 

نه  داسيند شوى وو، گښه څرې ورته حقيقت ئ چي كيحال 

ېدو او له درك ې نه وررسدل او عقل ئپوهېې پرنه  چيوو 

له  چيځكه ړ، دا ې انكار وكې ترې عاجز وو، قصدًا ئئ

ۍ دوى د هيلنا دغيمع نه وه، طڅه ې ې ئي محاسباله

 څول.ې انكار ته هقيامت تكذيب او د محاسب

ې اخيستاحصائيه د دوى د عملونو دقيقه  خداى حسيب -22

، د ېې ليكلئ كيې په كتاب او دوسيد عملونو او د دوى 

 ږي.ېكټاكل  مخيې له يئاحصا يدقيق دغيبه د  پايلهدوى 

كسان بايد نن هيلي ې نادا له آخرت او الهي محاسب -61

پرته بل دو زياتېڅكي او د عذاب له مزيد الهي عذاب و

 په الر نه وي. يگسترته څه 

   

   

   

    

    

    

    

 
 -62دئ د بريا. ځاى ښه بې شكه متقيانو ته  -61

 -64ي. حور يغلېپ ېهمزولو ا -66. گورونه او انباغ

هوده خبري ېنه به هلته ب -61 .ۍژډك تر جامونه  وا

پېرزوينه  ،بدله ده ستا د رب -63اوري نه درواغ. 

 .حسابپه 

ټه د ېوي، دا نبريا شاهد  ستريبه د  (متقيان) :61-63

بري ته د ټه ده او دا مكان؛ وروستي ېمتقيانو د بريا ن

 ىپل نفس او هوځان وساتو، خ، دوى دئېدو مكان دوى د رس

د شيطان ، ۍگړ، د نفس او هوس له بندې مهار كاو هوس ئ

الس  لهېري او حرام ته په حق له تله متابعت، د بل 

ځاى هغه ړه، نو خود به نن ځان ساتنه( وكې )ږدولو ئوا

 ېئ مخيښايي او د الهي عدالت له ورسره  چيته درومي 

 ې دا دي:ئ شخصاتم چيمستحق دي، هغه جنت ته به درومي 

ورو له تاكونو گوو باغونه، د انمېډول ډول د الف: 

 لو سره.ېڅاو 
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 .جوړېې ېدلې رسۍ ته نوځواناو  ېول، همزيب: ځوان

 ډك جامونه.ۍ ژتر ج: 

 او نه درواغ. اوري خبريبېهوده به هلته د: نه 

، خو حسابي او ده ءه او عطاپېرزوينټول ستا د رب دا 

په حالل . دوى هړ او متناسبسره وكړنو د متقيانو له 

ځكه نن ځان وساتو، نو ې ړه او له حرام ئوك ءرزق اكتفا

دوى له ، يشوڼل گوو مستحق مې گرن گد غوره رزق او رن

د جنت  چيدا وي بدله ې ړه، نن به ئډډه وكښاك څحرام 

ږي، ېكښودل ېته ا مخيې ئجامونه ډك ۍ ژتر په شرابو 

له طبيعي او جائز حد  كيپلو جنسي روابطو په خدوى 

ناهونو او ناروا گپه  ېپله لمن ئړ او خېرى ونه كت

ړ او ې له السه ورنكئمهار  پلړله، خجنسي تعلقاتو ونه ل

په ې د شيطان پارو، نه ئې ونه سپل هوس ته ئشيطان او خ

ته انسان  پرديښتنه په غو هوسپل د خې تحريك او نه ئ

حق  ېجوړد ده د  كيپه اصل  چيپرانيسته ږ ېغه غه هلپخ

په برخه  ېجوړ ولېاو همز يانوځې نن ځكه به ئ، نو هو

 وي.

 چيدا ې دلته )فيها( يا جنت ته راجع ده او مراد ئ

او نه درواغ او يا  ياور خبريېهوده بنه به  كيپه جنت 

دا به د دنيا د  چيې دا ( ته او مطلب ئكأسًا دهاقاً )

ړي، عبث او ې خوده كبانسان  چي ر نه ويېڅپه شرابو 

ړي، د ناآرامو ړ كې اېهوده خبرو او دروغو ته ئب

 كيكاذب او دروغجن تسكين، په هر محفل پاره اعصابو ل

پرته ېهوده وينا او دروغو يوه له بله له ب يشوښل څ چي

 ېدلي.څه نه دي اوربل 

ې ئهلته به  چيږي ېاوس كيجنت  داسي پهدا متقيان به 

ې كوم نه به ئ ږي اوېكږ ېهوده خبره ترغوله بنه ك

ږي، دا ېكو گترستر كيپه حالت دروغجن د درواغو ويلو 

ېهوده له عبث مشغولتيا او ب كيپه دنيا دوى  چيځكه 

پله دروغ په خې ئنه ځان ساتلى وو، خبرو او كارونو 

رتيا گپاسته او ملته ې له دروغجنو سره ناسئويل او نه 

 ولېې ورسره شلئ اړيكي خپليوه او  ې كركهله دوى ئوه، 

ږي ېكرل مېمقام او مكان مستحق ش داسي، نو خود به د ېو

ېهوده ويناوو غو، دروغجنو او له عبث او بوله در چي

فارغ وي او همدا ستا د رب له لوري د دوى بدله ده، هم 

 ېر او هم حسابي.څپه  پېرزوينياو  ءد عطا
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په دوى كي د هر او زمكي رب د آسمانونو او د  -63

د ده )له  ىېدنه شي توانچي ، همغه رحمن ذات څه

 ېاو فرشتجبرئيل چي ځ ور هغه -68 .په ويناوېري( 

گر ړلى مك ي، تكلم به نه شپه ليكه ټول يړوالوي به 

 -62. سمه وينا كوي او رحمن رب يړورك رخصتچي هغه 

ړي كدي غوره  ي،ړواچي غڅوك ده، نو ځ دا رښتينې ور

 چيشكه  ېب -41 .پل ربد خ يپه لور ،گالره د ورت

 ېله هغسي يو ،عذابه ږدېله يوه ن ئړانذار مو ك

گوري او وايي به  يېږلپل الس لخد چي هر كس به  ورځي

 زه وى خاوري! هك كاش كافر: اى

څه او د هر هغه  يزمكستا رب، د آسمانونو او : 63-68

عظمت او هيبت دي، د ده  كيړو دوا دېپه  چي دئرب 

پاره څه ويلو لد  ديړانپه و ېئوك هيڅ چي دئهومره 

ړي ورته اجازه ورك دى چير دا گپرانيستى، مي نه ش خوله

، په دئمهربان ډېر زيات  ىد چي كيحال  داسيپه دا  او

او ساالر او  ټولو مالئكو سرورد ا د جبرئيل، ځ به ور دې

ځه به هم دوى له من وي، د يړې والړلصف تې فرشت وليټ
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اوالً له  چير دا گي كولى، منه ش څه ويلو جرأتوك د هيڅ

ړي او ثانيًا سمه او د صواب هللا تعالى اجازه ترالسه ك

كولو  خبري ميهلته به نه د ناصوابه او ناسوينا كوي، 

او نه د نامناسب  سپارښتنيځايه ې نه د ب، وي مجال

 شفاعت.

سره حق ده، حتمًا به  ړتياووگځانله دغو  ،ځدا ور: 62

پل رب لوري ته د ښه وي، د خخو چيچا نو د  مومي،تحقق 

د هللا خوا ته  چيړي، هغه الر غوره ك ديېدو سمه الر ځرگور

 ږي.ېكمنتهي  ړوراوه تالسپه مقام  ښايستهغوره او د 

، دئ دېږېر نډ چيڼئ، حال دا گ لريي عذاب الهتاسو  -41

عذاب  ورځي هغيدا د  عذاب خبردارى دركوو، دېږن دېله 

وري او كافر به گ يړنالسته راو خپليڅوك به هر چي دئ

شوى او  دىژونېرته نه وى رابوى، كاش  خاوريكاش وايي: 

ې!! دا به همغه و نه وى ليدلگرپلو ستپه خ ميځ ور داسي

پس له هغه وروسته او  گې كاوو له مرمان ئگ چيكس وي 

 دغيو، نه ش ژونديبيا راكله به هيڅ، وشو خاوري چي

سره مخامخ  پايلي داسياو ناسم تصور له  ېرنيگان غلطي

ېرته وى او ب خاوريكاش  چيتمنا كوي  دېاوس د  چيړ ك

  شوى. دىژوننه وى را
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 النازعات

 يې معرفد سور

ړي له لوم چي دئ( النازعات)ې نوم سور كيمبار دېد 

 ئ،دتونو سور ري، له مكيله تونآي 43ت اخيستل شوى، آي

د مكي دا سوره  چيږي ېلومه معگډا په ې له متنه د سور

ېره ډپه  ،ّـرسول هللا  چي شوېنازله  كيړاو پدور په هغه 

ږي، وېرېله هللا تعالى و چيته راوبلل  دېنرمه لهجه قريش 

ك الس رړي، له شډډه وكنده كارونو او له حرامو گله 

د ده دعوت ونه  يوازينه واخلي، خو د قريشو فراعنه وو 

 بلېډ او د مقاراغونې ځواك ئپل زور او خ كيمانو بل

پر خلكو  كېاو د م كېپر مڅو ړله، تروت ې مالپاره ئل

ږدي ې نپره وساتي او گټينسلطه او واكمني پله خ ديبان

 دېپه ږدي، ېكړه چا واكمني ته غاپرته د بل له دوى  چي

په  السالم عليهى د فرعون قصه او د موس كيې سور كيمبار

پاره مطلب ل ېدې د همډولو ننداره ئښكرو راغونالف د لخ

 .ېراغل

ېر ډې سره ورته او ډ، وزن ئډ لنې آيتونه لند سور

پاى د ، د يشوږده ې ورو ورو اوخوندور، آيتونه ئ

ې برابره در دېږو آيتونو نړيلومې د ږدوالى ئآيتونو او

فواصل د  د آيتونو پوريځم پنړي آيت تر له لومشوى، 

دي، له ې او امرًا هموزنه صيغ بقاً غرقًا، نشطًا، سبحًا، س

راجفة او رادفة ته ورته  پوريڅوارلسمه تر  هږمپش

او له  پوريږويشتم پشځلسم تر پن، له ې ديهموزنه صيغ

موسى او طوى ته ورته  پوريښتم ېڅلورشم تر يو دېڅلور 

 ېيغبناها او سواها ته ورته صې ، او نور ئېهموزنه صيغ

د مخكنيو  چي دئ داسيرشم آيت وزن دې يردد  يوازيدي، 

)متاعا دئيو خوندور توقف پاره او وروستنيو اوزانو ل

  لكم و النعامكم(.

ن وژونداو بيا  هم د آخرتموضوع ې د بحث اصلي سور دېد 

كول  ديړانودالئل پاره قوي او مضبوط ل دېاو د اثبات 
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 :يشو تنظيم كيبرخو  دريوپه  دالئلدا  دي.

هره  چياو خلقت هغه طبيعي مظاهر  پيدايښتد الف: 

 خاوريې ړله مېبه ورو، هره شگو گپلو سترپه خې ېبه ئش

تل مو هغه دو شاهد يو، ېكپيدا ژوندي موجود د د يوه 

پورته او سيندونو را يزمكله  چيږي ېكو گترستر يځېور

ې ونه ترانږي، بارېځخوا ته وخو بليې او شي، يو

ي د ړژوند زېدو راشي، د ځه په خوزمكه ړږي، مېراوور

ړي او سمسوره ړي، وده وكحركت وك كيپه تل خاورو ړو م

د بيا  چير دا مظاهر كافي نه دي گټوكوي، مبوټي راو

تاسو  چي ئباور ولر په دېړئ او ړه شك ونكپه اژوندون 

 ږئ؟!ېكژوندي ته ورته بيا را دېبه هم 

چا سره ه هر دلته ل چيښيي ي ښېپاو حوادث تاريخي  ب:

مرتب مجازات پر عملونو مكافات او ږي او ېكمحاسبه 

ډكه قصه له عبرتونو  السالم عليهږي، آيا د موسى ېك

، دئهغه يو تنكى زلمى  چيورئ گنه درته كافي نه ده، 

اخيستى، د فرعون تر  وېريړ شوى، فراري، ته ا تېښتي

، كلونه شوې هې صادرړه ئېكپر، د اعدام النديتعقيب 

كلونو وروسته  11 -8 ړي، لهېر كت كيۍ پنپه شې ه ئكلون

ې يو په، كيپه نيمايي  الريږي، د ېستنپل هېواد ته راخ

او د  ږيېكۍ مبعوث پيغمبرپه  كيې در يناو كږلېچ يگتن

ۍ د بني اسرائيلو ږي، له غالمېكږل ېته ل بلېفرعون مقا

ۍ احساس كوي، دا ناتوانپاره، د ضعف او ل ژغورنيد 

او  شرائطڼي، د هېواد گچت پل وس اوريت تر خدروند مأمو

 چمتو پارهلدو كېترسره كار  دېاو د ځان د ولس وضع د 

په قتل ښمن له لوري د دې خوا ڼي او وايي: له يوگنه 

اسرائيل به  يزما مخاطبين بنخوا  بليمتهم يم او له 

ېدو تلوسه لرم او دا ۍ ته د رسمشرزه  چيړي مان وكگدا 

زه د  چيړ شوى راوال كيړه زپه زما شوق له هغه وخته 

دم، كېڼل گړى غ ۍوم او د هغه د كورن كيپه كور فرعون 

چا ړتياوو سره د هغه گځانله دغو يو شخصيت  داسي

على او ا: زه ستاسو واييخلكو ته  چيته درومي  بلېمقا

ړي، زما اطاعت وك يوازيټول چت رب يم، بايد ټولو اوتر

ځنه به تاينه او لماند ده سټيټوي، ټول به ده ته سر

كرو دوكه ښلو لپر خپو امغرور ۍ واكمن خپليپر كوي، 

ځ د تصادم ړو طرفونو ترمندوا دېد  چيورئ گشوى، راشئ و

ځواكمن ېر ډڅه وايي؟ يو ته  موږڅه وه؟! تاريخ جه نتي
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ېر ډې پل قدرت مغرور خو د باطل مدافع، بل ئپه خاو 

م او مستبد ې ظاليو ئضعيف او ناتوان، خو د حق حامي، 

ې كمزورى خو د او د ظلم او استبداد حامي او بل ئ

دا مغرور  چيورئ گنه ر گې وزلو مدافع، ممظلوم او ب

ېوته، پرپر سر راې و، د عذاب متروكه ئظالم مؤاخذه ش

دل ير ومو نه لگځاى غرق شو، مښكرو سره يو پلو لله خ

 نيوژغورل شو او د ظالم د شتمې وزلى وم او بومظل چي

و امكافات د  كي!! كه په دنيا زانو وارث شواو خ

بايد نه وى نو ې سنت او د عملونو د بدلمجازات سلسله 

څه واكمن پر اوضاع مسلط او د هر ځواكمن او زورور تل 

ار داقتد  له كبلهې د ظلم كله به ئاو هيڅ ىدكې پاته

او  ېدونه نسكورې به ئ و تاجاېده او تخت گړننه ۍ كرس

ې وسه، ناتوانه او تر محكوميت پاره بكمزورى به د تل ل

ځواكمن ې د ئكله به او هيڅ دوكې پاته الندياو اسارت 

د هغه د  ده اوېكپه برخه بريا نه  كي ېبلپه مقاظالم 

 ې نه ترالسه كاوو.وراثت به ئ نيوتخت او تاج او شتم

پراخ ، خور او دا دومره ستر چيهغه ذات ج: آيا 

ې ئساتي، دقيق نظم ې ى، مضبوط ئړپيدا كې ئآسمان 

ړتياوو گځانې له دغو ه ئزمكځ راولي، په او ورشړى، ورك

او بوټي  يون، تلېراايسې ترې اوبه ئ ،ېكړپيدا سره 

په ځولي، رگر گپاره لنل يزمكې د غرونه ئراشنه كوي، 

ژوند څارويو د ستاسو او ستاسو د  كيهمدغو غرونو 

 ټولدا  چي ذاتهغه آيا پيدا كوي، ضروري توكي را

 چيڼئ گعاجز  دېږي، له ېكپه اراده ترسره كارونه د ده 

 ېباو ستر  دېووايئ: د ړي؟! ژوندي كتاسو بيا را

كه ستاسو بيا  دئران كار گعالم خلقت  ءانتها

 ؟! پيدايښت

د قيامت لويه  چيوروسته فرمايي  دالئلوله دغو قوي 

پل خته هم ځ به انسان په هغه ورځي، ښه به حتمًا راېپ

 چيپوه شي  ېدپه هم به  او ياد شيپه ور ړه وړه ټول ك

 كيپه دنيا ده  چينه وه  لريځ هومره هم د قيامت دا ور

 ځينيرومي او دجحيم ته  ځينيځ به ور ېدپه ېرله، گان

  .جنت ته
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خوشي په قسم  -2 .شكېدونكورا ډوب شوودئ په قسم  -1

 .المبو المبو وهونكوه پدئ  قسم -6. دونكوځېشوو خو

. دونكوېعجيبه مخكي تلو مخكي ك هپبيا قسم دئ  -4

 .نكودبيروود ستر كار تپه هغه بيا  -1

ړه ځو شيانو لوپنپه كي ې مباركو آيتونو په د: 1-1

دونكو، ځېشوو خو خوشيپه ، دونكوېكراش ډوب شووپه ، شوې

 كيتلو مخ كيعجيبه مخ هپالمبو المبو وهونكو، ه پ

  .نكوووتدبيرپه دونكو او د يوه ستر كار ېك

قسمونو  په دې چي مدعىاو هغه ځواب د دغو قسمونو 

آيت كي داسي  14او  16په  ،ړيغواې ثابتول سره ئ

 راغلى:

    

    

 !يڅه نه وپرته بل  ي چيغيتوند ېنو دا به له يو

       

 .په همغه خور ميدان كي يبيا دوى وبه په څانا

ړه په اړاو ې د تځواب سره ئد دغو قسمونو او له 

 لرئ:البو ته توجه ومط الندي

 (النازعات)  نزع( ه ئې ېښكه ر چية جمع ده نازعد(

ئې ايستونكى ده او كه )نزوع( ئې ريشه  معنىونيسو نو 

 معنىدلته ئې دوهمه ي. ږېكئې وتونكى  معنىڼو نو گو

سره دا قسم له  ېدپه  چيغوره ده له دې كبله اخيستل 

 .يږېكنورو سره ورته 
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 دلته د يوه خاص شي په  چيي ږېد بيان له وضعي مع وم

په توري سره د ، د )فاء( ېړه شومخت فو حالتونو لو

يو ټول ونو ربط او په پاى كي دا خبره چي )ټولو آيت

شى  كار ترسره كوي( همدا مط ب افاده كوي. يعني دا

 (سابق)و ا (سابح) وروسته (ناشطبيا ) ،(نازع) ىړلوم

 نو(رونه مخت فو كا)په پاى كي د يوه ستر كار، و ا

په مط ب دا هم (فالمدبرات امراترسره كوونكى شي. )

 وته كوي.گ

 ن بايد د قرآن هر شيا يقسمونو كي ذكر شو ېپه د

، ۍږمسپو، لمر وي او دړ ودرك مخاطب ته د فه  او 

ته ورته نورو هغو شيانو په  ځ او دېورپه او آسمان، ش

ړه په نورو آيتونو كي ورباندي لوقرآن  وي چي دڅېر 

ادعاء د اثبات لپاره د شاهد په  د خپ يقرآن و ا ېشو

 .ړيوړاندي ك توگه

  گله مر شي چي ىړقانع ك ېهر مخاطب په دبايد 

 وروسته ژوندون حق دئ.

 وي چي له اوبو د يوه غريق د شى  داسيبايد  دا

( همدا مط ب افاده َغْرقاً  النَِّزَعتِ ) .ځير راوېڅراوتو په 

 كوي.

  ر ېڅپه غريق راوتونكي يوه سر كي د  يړپه لومبايد

سره پورته ت ونكى، بيا د َلمبو نشاط ي، بيا په و

دونكى ېمخكي كله بل  دونكى، بيا يوېځر خوېڅوهونكي په 

 او په پاى كي د يوه ستر كار ترسره كوونكى.

 آيا قرآن په  ورو چيگوړو او كه قرآن ته رجوع وك

ر ېڼ شمگړي كه نه، نو څه معرفي كدغو لفاتو كوم 

 ېځي په همدېبه مخي ته راشي چي په هغوى كي ورآيتونه 

د قرآن . په كار خو دا ده چي خپ ه ېلفاتو يادي شو

 ړو چي د خپ ي خوښيډډه وك ېڼو او له دگكافي و تفسير

    . ړومطابق ئې تفسير ك او رأيي

 ورو گاو وړو همداراز كه خپ ي شا او خوا ته پام وك

ه لفات ولري څه شته چي دغماحول كي داسي  موږآيا ز چي

ځي په نظر ېژني؟ نو ورېلفاتو وپ ېپه همدڅوك ئې او هر

وځي، آسمان ته ر راوېڅله اوبو د بخاراتو په  ځي چيرا

ږي، سرعت ئې زيات ځېپورته شي، له يوې سيمي ب ي ته وخو

شي، يو له ب ه سبقت كوي، په پاى كي باران ووروي او 
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ي زمك ېړستر كار، د مد ټولو سره په طبيعت كي تر ېپه د

او ه گدو، باعث شي. او قرآن په مكرره توېك ۍد راژوند

ي او د زمك ېړر آيتونو كي په باران سره د مېڼ شمگپه 

دو استناد كوي او فرمايي چي ېنباتاتو په راژوندي ك

  .ږئېژوندي كځ همداسي بيا راتاسو به ه  د قيامت په ور

  د فرشتو  ېده څوك ل ده چي ېضعيفه او كمزوردا رأيه

 څو دَلئ و:ړي، په ل الناف مراد كېل بېب
وته گد داسي تعبير لپاره كوم قرآني دليل نه شي په  .1

لفاتو نه دغو په ې فرشت آيت كي په هيڅى، د قرآن دېك

  .دي يادي شوې
ړه د قرآن له عمومي قاعدي دا تعبير د قسمونو په ا .2

 .يندو شيانو شوگڅروي، نور قسمونه په گړخ نه لسره ا
ه قانع گڅنڅوك دي استناد سره به هغه په فرشتو بان .3

 ؟!ېژوندون مني او نه فرشتبيانه  چيړى شو ك

  له ته ورته قسمونه ېونه او دقسمد سورې نازعات د

 پهكي  يه عربو نه شو حمل كولى چي پمالئكپه دې كب ه 

 ديا او ږي كېمع جمؤنث حقيقي يا سره  (تاء)و ا (الف)

ت كوي چي مالئكي لراح ېقرآن په دلفت،  العقول غيرذوى

 دقرآن كي اكثرًا  د جمع لپاره ئې پهو ا يمؤنث نه د

 :آيت كي ېلكه په د ،ليغه كارول شوېجمع مذكر 

   

    

    

   

    

                                                                                              
  31 الزمر:

 حال داسي پهڅرخي چي د عرش چاپېر راې ې به گوراو فرشت

د خپل رب له ستايني سره تسبيح وايي، او د دوى  چي كي

وشي او وبه ويل شي: ړه ېكپه حق سره پرځ به تر من

   ستايني د عالمونو رب هللا ته دي. 

 حافاتلپاره د  ومالئك ت كي دآي په دېلكه چي گورئ 

 .صيغه دهجمع مذكر چي د  ېراغلد حافين صيغه په ځاى 

همداراز يسبحون هم د جمع مذكر صيغه ده او د مالئكو 

 لپاره كارول شوې. 

اختالفات ر ډېځ د مفسرينو ترمن اړهد دغو قسمونو په 
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د ارواح د نزع او  چيڼي گئې هغه فرشتې  ځينيشته، 

 ۍده، د كافر روح په سخت ړهپه غاې قبضولو دنده ئ

بيا په  سره، ۍراباسي او د مؤمن سوكه او په آسان

د  بلييوه له  څېر درومي،د المبو وهونكو په  كيآسمان 

ړه د چارو د تدبير دنده ورپه غاڅه كوي او دو هېك كيمخ

 د چيڼي گو روح نور دا د انسان نفس ا ځيني .شوې

. ۍو نرماماليمت  پهځي او د مؤمنانو و ۍسختو په كافران

 ۍه سختي پروست چيڼي او وايي گنور ئې ستوري  ځيني

هم ات ينظرمتعدد نور . غروب كوي ۍاو په آسانطلوع 

 ېدنه خو د  چيږي لومېږ دقت سره معر لېډخو په . شته

او نه په روح او نه هم په  ئد اطالق په مالئكو صحيح

وروسته  گمراو له بعثت له  چيستورو، هغه مخاطب 

استناد په  ديژوندون منكر وي هغه په فرشتو او روح بان

په مني او نه  كيځكه هغه نه مالئ، دىېكسره نه شي قانع 

 چي يڅه استناد كوه په هغه گڅنروح باور لري، قرآن به 

په  الري ېده به له گڅناو  اصالً نه مني؟!مخاطب ئې د ده 

منل ئې ورته  چي يڅه كود ده د قانع كولو ه خبري هغي

صفات  يشوذكر  كيقسمونو  ېدېښي؟! همدا راز په ران برگ

، د ستورو طلوع او غروب يو دىېپه ستورو نه شي تطبيق

مدبرات ته ) ىنه كوي، هغوهم ه بل  سبقت ل شان وي، يو

له استشهاد د  ديانب ىهم نه شو ويلى او په دو (امور

د دغوكمزورو  چياو دا  دىېبياژوندون نه شي ثابت الري

دليل نه  هيڅ كيټول قرآن او ضعيفو توجيهاتو لپاره په 

 .ىښودلشو 

 ېدمفسرينو د درنو ځينو  چيدا خبره هم د يادولو ده 

په دوه دليله  رأيهدا  چيڼلى گځواب محذوف قسمونو 

 او ضعيفه ده: ېكمزور

ړخ نه چت بالغت سره اډېر اود قرآن له  دا تحليل -1

ونه  پسيړي خو ورړه وكڅوك لو چيوي، دا سمه نه ده گل

د  دياو په كوم مطلب بان څه وهد قسم موخه ئې  چيوايي 

ووايو:  چيدا سمه ده  !! آياكړېړه تأكيد لپاره ئې لو

 موږونه وايو او ز ، هيڅوشو پاتهوهللا، باهلل، بيا ساكت 

 ونلري؟!  ځواب قسمونه هيڅ

ښيي ډېر صراحت سره ونه په آيت14و ا 16سورې  ېدد هم -2

 .دئپروت  كيپه  بځواد پورتنيو قسمونو  چي

 َفِإنََّما هِ   :ئځواب دا دونو قسم ېدد 
َ
َزجَْرٌة َواحَِدٌة *  ى
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پرته  چيغي يتوند ې* نو دابه له يوَفِإَذا ُهم ِبالسَّاِهَرة ِ 

 كيهمغه خور ميدان  پهبيا دوى به په څانا ي.څه نه وبل 

 .يو

 گله مر چيوي ثابتپورتني قسمونه دا خبره  ييعن 

په فقط  كيبل دئمستحيل نه  يوازيژوندون نه وروسته 

ټول له قبرونو نه سره به تاسو  چيغي يتونديوې 

به د حسيب خداى په  كي گډاپورته شئ او په ستر آوار را

ددو په متعړو نو ږئ. كه قرآن ته رجوع وكودرې ديوړان

د بياژوندون د اثبات لپاره په  چيورو گبه و كيآيتونو 

دو استناد ېكټو په بيا راژوندي ېځو، باران او د بوور

د دغو سير فړو قسمونو تد نومو چيشوى، په كار ده 

ي ته مو هم بايد ټكلطيف  ېدټوو. ول كيڼا آيتونو په ر

 چيغي يتوندله  دياكثرًا بارانونه د تالن چيپام وي 

ځ د قيامت په ور چي!! او قرآن وايي ږيكېپيل  وروسته

سره  چيغي يتوندپه يوې  يوازيدل ېكبه ستاسو بياژوندي 

ر صراحت سره ېډپه  دالئلوټولو ترسره شي. له دغو 

النازعات، الناشطات، السابحات، له  چيي ږېلوممع

څه. مراد دي نه بل  يځېور يوازيو المدبرات ات بقاالسا

و باور نلري او هغه مستحيل كېد په بيا ژوندي چيڅوك 

نه  ېدو صحنېكړو د بياراژوندي ځ د مهره ورر گڼي!! مگ

دل ئې نه ېكژوندي  يزمكپه يوه باران سره د وري؟ آيا گ

د  كيپي په آسمان څانا چيورئ گر نه گقانع كوي؟ م

دل ېرباران ود ېځو له ور ېپسچت شي، ورږ اوغ ديتالن

ژوندو د  كيړه په ز يزمكباران سره د  ېدپيل شي او په 

له سخت قشر سر  يزمكړي او د وده وكېږي، ځړي وخوتوكو ز

 چيغيټول په يوې ځ به هم د قيامت په ور ړي!!رااوچت ك

سره له قبرونو رااوچت شي او هر كس به د خپل رب په 

 لوري روان شي.

د  اړهپه د النازعات د قسمونو آيا  چيورو گبايد و

يا له صحابه وو واحد او كوم حديث شته؟ آ ّـرسول هللا 

حديث او روايت نه وي آيا  داسيثق روايت لرو؟ كه ؤم

په د نورو آيتونو  قرآند  چيحق لري  دېن د نامسلما

 الندي اړه دېپه ړي؟ ورك رأيهكومه  اړه دېپه  كيڼا ر

 ض لرو: ئعرا

  ته  هللا عنه ابن عباس رضيعبدهللا  اړهپه آيتونو  دېد

 :ېشومنسوب  رأييدوه 
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ابن  كي رأيه ېدروح قبضوي. په  چي كيهغه مالئ -1

ر نور ورسره ېمڼ شگمسعود، سعيد بن جبير، مجاهد او 

 معنىپه النازعات د ايستونكو  كي په دې. ېري دگمل

 ى.راغل

هم مجاهد ورسره  كي ېدپه  چيپله روح، په خاو  -2

نيول  معنىپه د وتونكو النازعات  كي ېد. په دئموافق 

 شوى. 

  عطاء حسن النازعات او الناشطات ستوري او قتاده او

 بلي ېشومنسوب ڼي او عطاء ته په گئې ليندۍ  عكرمة وا

 بليپه د مجاهدينو آسونه او  الريد هللا تعالى د  كي رأيي

 كي رأيهته منسوب  هللا عنه رضيعلي  .شوېڼل گتۍ ښك كي

ته د السالم  معليه پيغمبرانو چي ېشوڼل گ كيهغه مالئ

 له شيطانانو سبقت كوي. كيلو ړپه راووحي 

قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو 

"والنازعات غرقا" المالئكة  ىصالح وأبو الضحى والسد

تأخذ روحه  آدم فمنهم من ىيعنون حين تنزع أرواح بن

نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة  ىبعسر فتغرق ف

شطات نشطا" قاله وكأنما حلته من نشاط وهو قوله "والنا

أنفس الكفار  ى"والنازعات" ه ابن عباس وعن ابن عباس

النار. رواه ابن أبي حاتم  ىتنزع ثم تنشط ثم تغرق ف

وقال مجاهد "والنازعات غرقا" الموت وقال الحسن 

النجوم  ىغرقا والناشطات نشطا" ه وقتادة "والنازعات

قوله تعالى والنازعات  ىرباح ف ىوقال عطاء بن أب

الخيل  ىوقال عطاء ه. القتال ىف ىالقس ىلناشطات هوا

 ،قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفالكها في سبيل هللا.

فلك  ىوكذا الشمس والقمر; قال هللا تعالى: "كل ف

الماء. ابن عباس:  ىالسفن تسبح ف ىيسبحون". عطاء: ه

السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء هللا 

المالئكة  ىهللا عنه: ه ىرض ىقال عل تخرج.ورحمته حين 

 إلى األنبياء عليهم السالم.  ىتسبق الشياطين بالوح

 ږي: ېلوممع خبريله دغو بېالبېلو آراوو څو 

  داسيثق حديث نشته. كه ؤاړه م ېدپه  ّـرسول هللا له 

 دل.ېك ديكله به دا مختلف آراء نه وړانهيڅحديث وى نو 

  او عبد هللا بن  هللا عنه رضيكه درنو مفسرينو د علي

ثق ؤڅېر صحابه وو ته منسوب آراء مپه  هللا عنه رضيعباس 

 نه وركوله. رأيهكله به ئې بله هيڅڼلى گ
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  منسوب دوه متعارض  كيې موضوع په يويوه شخص ته

 راولي. الندي سؤالآراء روايت تر 

  په ټولو آراوو  چيړي غوا موږله  يوازيدا اختالف نه

ولو مضبوطه او مستدله ئې انتخاب ړو او تر ټغور وك

د قرآن د نورو آيتونو  چيته حق راكوي  موږ كيكړو، بل

 شو.  كيټه په ل معنىد دغو آيتونو د اصلي  كيڼا په ر

  او ښانه ښه روړه مطلب په اد قسمونو  چيپاره ل دېد

په ڼو گې مجال ختم شي دا غوره د هر راز شك او شبه

  .ړوېڅفصيل سره وپه تږ ونو موضوع لقسمد  كيقرآن 

 :كي قرآن پهقسم 

دا  كيقرآن په پاره لو د اثبات لئځينو مهمو مساد 

ندو او واضح شيانو گڅر داسي په چياسلوب غوره شوى 

په ې د يوه حقيقت مخاطب ئ چياستناد او استشهاد وشي 

ثابتوي، خو  مدعىمني او دا حقيقت د قرآن همدا  توگه

په او صيغه شوى،  ېرڅاو قسم په  لوړيدا استشهاد د 

كامالً  چي ېشوه هغو شيانو لوړه پاكثرًا  كيدغو مواردو 

و افهم  ند دي او هر ليدونكي ته دگڅراو مشهود  ،محسوس

 داسيد يوه  چيي او ضروري خبره ده عيطباو دا ړ، ودرك 

قرآن  چيد اثبات لپاره مطلب  النديې تر مناقشو مهم ا

 كيهغه په منلو قرآن مخاطب د  او دثابتول غواړي ئې 

نه مني او دالئلو ته  دعاءاترديد لري، مجرده  وي،نى كټ

نزاع د  چيوشي استشهاد  ودالئل داسيپه بايد  وي،منتظر 

و قابل اكاماًل واضح ته مخاطب او ړ نه وي او اختالف و

د ثبوت لپاره  دعاءاقابل نقاش وي. د اختالفي او درك 

استشهاد  ديانشي بغير قابل فهم  يوه غيرملموس او په

حتمًا دا  كيپه جريان تالوت  تاسو د قرآن د .دىېكي نه ش

ندو گڅرډېرو بارزو او طبيعت په  د چي ئمشاهده كو

، فجر، هزمك، آسمان، ستوري، ۍږمسپو لمر،شيانو لكه 

بيا و ا ېشوړه ته ورته شيانو لو دېو ا ځرو، پهشفق، ش

يوه متصل له هغوى سره و اكثرًا ا كيد قسمونو په پاى 

حقانيت ئې په و ا شوېعنوان  دعاءډېره مهمه استره او 

ه دغه قسمونه ئې د شاهد او دليل پو هما شوىتأكيد 

 ېدپه دقت سره غور او ږ لډېر په . يشو ديوړان توگه

ځ ځواب ترمند قسمونو او د هغوى د  چيشو  دىېپوهمطلب 

واقعًا مقسم به شيان  چي داسيژور او دقيق ارتباط شته، 
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په  دعاءا ېراتلونكد قسم وروسته  لهځواب او د  د قسم

حقانيت شهادت وركوي. همدغه ژور ارتباط ته په پام سره 

د قرآن قسمونه د استشهاد  چيعقيده دي  ېدمفسرين په 

پاره. خو للپاره دي نه د دغو شيانو په عظمت د اعتراف 

ورو گقسمونه هم  داسي كيڅو محدودو آيتونو د قرآن په 

وروسته او له قرائنو ئې له دقت او غور  مقسم به چي

ډېرو شيانو په  چي ېراغل ېصيغ داسيمعلومولى شو، دلته 

اصلي او  كيډېرو شيانو دغو په شي،  ېدېكئې اطالق 

په سطحي نظر ښتنه كوي، موندل د پوره دقت غوشى  مقصودي

ځ د مفسرينو ترمن چيدلته ده ي، وران گد هغه موندل 

ړه خو په اځينو دغو قسمونو د . ېږيړشديد اختالف راوال

ه گپه توورو، د مثال گپه لسهاوو آراء  كيپه تفاسيرو 

په )الشفع والوتر: جفت  كييم آيت ېپه درد فجر د سورې 

، خو يشوزيات تفسيرونه ئې  63تر  چي ېشوړه او طاق( لو

تفسيرونو او ټولو  ېدپه  چيته مو بايد پام وي  ېد

شي او بس، هماغه  ىدېكح ئې صحي يو يوازي كيتعبيرونو 

 ي. ړوته كگد آيت اصلي او دقيق مراد په  چي دئصحيح 

د  چيږو كېسره مخامخ  وموارد داسيله  كيكه په قرآن 

ډېرو شيانو صيغه په  ېشولپاره استعمال )مقسم به( 

 ،شي لكه )النازعات(، )الناشطات( ىدېتطبيق

او ) المرسالت(، )الناشرات(، )الفارقات(  ،)السابحات(

څو اساسي او بايد  كيورته، نو په هغه صورت  دې ته

 ولرو: كيپه پام  خبري ميمه

  او  معنىاصلي الفاظو دغو د ټولو د مخه بايد تر

 .ټووول كيپه قرآن تفسير 

 ړه د قرآن د عام اسلوب شيان بايد د قسمونو په ا اد

په اكثرو مواردو  چيه گڅنړو، لكه تفسير ك كيڼا په ر

ند او واضح شيان او د قرآن هرمخاطب گرڅ (مقسم به) كي

هم بايد  كيته قابل فهم دي، په دغو محدودو مواردو 

ند، قابل فهم او قابل درك گڅر چيشيان مراد وي  داسي

او نه ڼو گټ او غيبي شيان پو گوي. نه به هغه له ستر

د قرآن هر مخاطب ئې نه مني. د طارق په  چيشيان  داسي

ره ېډته  موږړه اردو په امو يد دغس كيسورې  كيمبار

: د شپې لخوا )الطارق ، هلته پهېشوښوونه غوره الر

د ، ېشوړه لو دينكي( بانوټكودونكي او ور ېدنگڅر

 ېدشي، خو قرآن په  ىدېكډېرو شيانو )الطارق( اطالق په 
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 ،دئڅه )الطارق(  چي ېږپوهېمتصل فرمايي: آيا  پسي

كه قرآن په . دئ)النجم الثاقب(  ځالنده ستورى)الطارق( 

 چينو معلومه نه ده  ىړخپله دا الطارق نه وى معرفي ك

څومره ژور ځ به هم د مفسرينو ترمن كيپه تفسير  ېدد 

ته ورته  دېټول  چيپه كار ده  وو. يړ شواختالفات راوال

 تفسير شي. مطابق  الرښووني دغيموارد د 

  او د قرآن ثابته  دعاءوروسته اقسمونه بايد له قسم

د قسم او  چيړى شي، هر هغه تفسير قانع ك هر مخاطب

ړى شي، وته نه كگپه ړاو او رابطه ځ ئې دا تځواب ترمن

 ڼئ. گتوجيه و ېهغه ضعيف تفسير او كمزور

  يو  چيمخصوصًا هلته  كيد قرآن د الفاظو په ترجمه

ځ د يوې غوره ټولو له منمعاني ولري او د  ډېريلفظ 

 ړو:مراعات كټكي څو ړي بايد غواوكول غور او دقت 

 معنىې مناسبه ئ كيڼا په ربايد د هغو الفاظو  ىړلوم

او وروسته راغلي او له هغوى  كيمخ ېتر چيړو غوره ك

خاص كالم  ېدى. د همړړ كخاص كالم جوسره ئې يو ځاى 

په خپله واضح كوي، كه  معنىمجموعي مطلب د هر لفظ 

تاسو د يوه چا د وينا په اكثرو برخو پوه شئ نو د 

د ده د وينا په هغو برخو او هغو  كيڼا په ر همدې

نه  معنىپه ې ئ كيمخ ېدله  چيشئ  دىېپوهالفاظو هم 

دئ. له يوه كالم روغه او سالمه انتباه د مبهمو ېپوه

 كيمخ ېد ترواضح او مشخص كوي. بيا بايد  معنىالفاظو 

 كيڼا په ر ىړو او د هغواو وروسته آيتونو ته رجوع وك

په مربوطه آيت  چيدو ېكه ونتوان .ړومعلومه ك معنىئې 

پيدا  معنىد هغه  كيآيتونو  كياو له هغه وروسته او مخ

په ړو، قرآن ته ټه وكئې ل كيټول قرآن په ړو نو بايد ك

ځكه سره به حتمًا د هغه شرح او تفسير بيامومو،  ېمراجع

آيتونه يو بل تشريح كوي، مجمل آيتونه ئې په قرآن د 

 كييو مطلب په يوه ځاى شوي، يح تفسير او توض كيمفصلو 

 كيپه بل ځاى ډول ذكر شوى خو په خاصو الفاظو په مجمل 

ډول په نورو الفاظو سره په مشرح او مفصل همدا مطلب 

، مكمل او له هر نقص او عيب دئقرآن د هللا كتاب ، ىراغل

 دئعيب منزه  ېدله څه ئې واضح او مبين، قرآن منزه، هر

هرمخاطب ته  چيوي  يشوه ويل څ داسي دي كيپه هغه  چي

د هغه  كيئې غامض وي او په خپله ئې وروسته يا مخ

د هغه  كيټول قرآن خو كه احيانًا په  .ىړوضاحت نه وي ك
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په موندلو بريالي نه شوو نو دا بايد خپل عيب  يد شرح

په خپله كافي  موږ چيباور وو  ېدڼو او په گاو نقص و

وجه په قرآن  ېدپه او  ىړك دئاو الزم غور او دقت نه 

او تفصيل په موندلو نه يو بريالي  يد هغه د شرح كي

وضاحت شوى. بيا  ېدحتمًا د  كيكه نه نو په قرآن  يشو

د هغه په مطلب د  كيپه احاديثو  ّـرسول هللا بايد د 

له  .دئ رړو، حديث د قرآن شرح او تفسيكوه ټدو لېپوه

دوى دور آيا صحابه وو او د  چيورو گوروسته به دا  ېد

كه نه، د دوى په  څه ويلي اړه ېدپه مفسرينو  ېدږته ن

له ثقه  چيشته  رأيه داسي كيرواياتو او آراوو 

 وي او په قرآن او حديث مبتني وي؟   ېشوراويانو روايت 

د ده  چي يورگو داسيكله د خپل مخاطب حالت  چيانسان 

ش رفع شوې، نو د هغه د تدئمتردد  كيپه منلو  خبريد 

 داسيه د متقاعد كولو لپار ه پ خبري خپلياو په  كولو

ړي او باور وك ديمخاطب وربان چي يړه كولوڅه قسم او 

د هللا  .ښتيا وايير حتماً  دىاوس نو  چيدا يقين ئې راشي 

په خپلو هللا  موږ چيدا ده  معنىاو قسم  لوړيپه نامه د 

ډ ډاسره مقابل لوري ته  ېدخبرو شاهد نيسو او په 

مهمو هم د هغو  كيقرآن په ښتيا وايو. ر چيوركوو 

د قرآن  چيلپاره  اثباتو او سترو سترو خبرو د مطالب

له قوي دالئلو پرته نه مني، له دغه اسلوب مخاطب ئې 

مخاطب  چيړه كوو څه لو داسيپه  موږ كار اخيستل شوى.

د عظمت په خاطر حتمًا  (مقسم به) ېدد  چيړي مو باور وك

قسم د استشهاد لپاره  كيرآن په قخو  .ښتيا وايور

د  كيپه عظمت د اعتراف لپاره نه بل)مقسم به( ، د ځيرا

 توگهپه واه گو اشاهد  د اثبات لپاره د دعاءا خپلي

د و ا اثباتد يوه مطلب د . عادتًا بايد يږېك ديوړان

د  چيڅه استشهاد وشي  داسيلپاره په اقناع مخاطب د 

شوى حقيقت وي او هغه مخاطب له نظره كامالً مسلم او منل 

 كيومني او په هغه  توگهند دليل په گڅرئې د واضح او 

په يوه نامسلم او وك هيڅشك او ترديد ونلري،  هيڅ

څه د اثبات ه دعاءدليل د يوې متنازع فيه ا يشونامنل 

 ېديڅه نامعقوله او بې فاه داسي چياو طبعًا  ينه كو

 ده.

ځ سرينو ترمند مف كيقسمونو په تفسير ځينو د قرآن د 

د صحابه وو او د دوى  ىورو، حتگشديد اختالف  رأييد 
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 ېدپه  كيپه احاديثو ځ، مفسرينو ترمن ېدږدور ته د ن

د  اړهپه ړه هيڅ روايت نه لرو، د قرآن د تفسير ا

لرو، په ر محدود روايات ېډ كياحاديثو په كتابونو 

تر نورو كتابونو دا راز احاديث زيات  كيصحيح ترمذي 

لكه د قرآن د  دئر هم دومره ېمخو د هغوى ش يشونقل 

ه ځ لد مفسرينو ترمنيو حديث،  يوازيړه سورې په ا هري

ثقه روايات محدود  اړه ېدپه  چيي ږېلوممعهم اختالف  ېد

دوى اختالف  كيد ثقه رواياتو په شته والي  چيځكه دي، 

ته په پام سره په كار ده  حقائقو ېدنه شو كولى. نو 

غوره  رأيهرنو مفسرينو له آراوو د هغه چا د د موږ چي

د اثبات  يشرح خپليپه قرآن مستنده وي او د  چيړو ك

 وي. ىړلپاره ئې د قرآن په آيتونو استناد ك

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

     

    

 ېپسبيا ور -3. ېدونكېړزي لږزېړولچي ځ هغه ور -3

ځيني ځ به ور په دې -8. راتلونكې ېپسهمغه  يشرا

 خړي د دوى سترگي -2ي. دونكېدږمرتعش وي رېړونه ز

يو مخكني حالت ته ږ مون: آيا وايي -11. دونكيېرېو

څو وو وراسته شوي  وڅكه هر  -11 دونكي؟ېځگربيا ور

دا خو به نو خود وي تاواني بيا : وايي -12هډوكي؟ 

يوه وي  يوازي، ين سرهپه يقنو دا به  -16 دنه!ېځگر

په همغه خور  يبيا دوى وبه په څانا -14ه. چيغ

 .ميدان كي

ځينو ړاو پ يابتدائدا مبارك آيتونه د قيامت د  :3 -3



 

 

 

 

 

                                                                                                                  النازعات   

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

663 

ځ به يوه وايي: هغه ور ته اشاره كوي اوښو ېپ

 ځينيېدو سره او ړزل ېپسپرله په ږي، ېړزول كېېدونړزل

څه كه ږي، ېړپبه  وېرياخيستي وي او له  وېريړونه به ز

ږي، خو ېزړڅه به ل چي شوېده ښودل دا نه  كيهم په آيت 

په ونه ړز ځيني چيهم  دېهم او له  ىد آيت له فحو

پر له  چيه ده زمك كېېدونړزدا ل چيږي ېلومږي، معېړپ

 .ړويېره راوالسخته و كيو انسانان پهې ېدل به ئځخو پسې

 وېريوي او له  كي وېري سختيپه ړونه به ز ځيني: 12 -8

په ې ئ نښياو هيبت  وېرياو د  خړيې ئ يگستري، دږېربه 

به د  يگسترړونه او اخيستي ز وېري، دا دينگڅر كي ېروڅ

ژوندون قيامت نه مني او له بيا نن  چيچا وي هغه 

كله ومرو او  چيدا ممكنه ده آيا او وايي:  انكار كوي

ي مو وراسته ډوكړو، هېره كت النديږده موده تر خاورو او

ژوندي ېرته به راپه خاورو بدل شي، بڅه مو و هر ا

او شكل ته به ړي حالت لومپل خ كيمخ گږو، له مرېك

ې ويل: ېر تمسخر او استهزاء سره به ئډپه ؟ او ځورگرا

ېره ډپاره ل موږزبه خامخا ېدنه خو ځرگبيا را داسي

څه مو  هيڅاو  تيارى ورته نه لرو هيڅځكه زيانمنه وي، 

ې ېدنه مضر او بځرگرا داسي موږړي، كېرمه نه دي ورته ز

 ې نه كوو. پرې منو او باور نه ئ ،ڼوگ ټيگ

ځواب ونو د مخكنيو قسم چي كي ونوآيتپه دغو : 14 -16

بيا  چي: تاسو شوېژوندون منكرينو ته ويل ، د بيا دئ

 چيمان كوئ گرئ او مېڼئ او هغه زيانمن شگژوندون محال 

ېرته رولو وروسته بېله ت دېمو دېږد او النديتر خاورو 

 چيپوه شئ  دېپه ، يددل مقدور او ممكن نه كېي ژوندرا

ټكان او په يوه  يوازيه څونه بپاله قبرونو ستاسو را

باعث شي  دېټكه به د ښت سره ترسره شي، همدا يوه جځخو

په ږئ او ېځ، وخوڅئپاله قبرونو راژوندي شئ، بيا را چي

لكه نن  داسي، ږئېته ودر مخيد هللا  كيان دپراخ مييوه 

 كي يزمكپه ، ږ سرهپه غ ديې تالند يو كيپه آسمان  چي

ژوند د  ا)دباران په حركت راشي، ژوندون كاروان د 

د  ړي اوپيل كدل ېږ سره متصل ورغ ېداصلي المل( له هم

دو ته كېټورا يړټو او دانو زد بو، دغه حركت باعث شي

ټو وب ښايستهسمسور او ېرازه، ښپه ه زمكړه څوي او موه

 ښي.پوو
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چي كله  -13 دلى؟ېحال دررس ېآيا د موسى د قص -11

 كي: ېدر ېږو ېږكآ  ېېڅلپپه سړ د ده رب، ږ كورغ

. ي دهسركښ ده كړېچي ړ شه ال يپه لورد فرعون  -13

پاك ته  چي ږيېته دي خوا ك دې چيورته ووايه  -18

چي  ،پل ربد خ يپه لورړم هدايت دي كو ا -12 ؟ېش

ه ده ته هغه لښودو ېنو ئ -21 .ېږبيا به نو وېرې

ړله كئې  سركښيو اتكذيب خو  -21ښه. نستره ه لوي

 ېبيا ئ -26. وونكىك هاندړه شا ك ېبيا ئ -22 .پلهخ

وويل: زه ستاسو  ېنو ئ -24 ړ:ږ كغ ېړل، نو ئډ كغون

 عذاب يړومب يپه وروستنو هللا دى  -21اعلى رب يم! 

چا هغه پند دئ كي  ېشكه د ېب -23 .ړباندي اخته ك

 ي.ږچي وېرېته 

ړه په اې قص راغلېد  كيمباركو آيتونو  دېپه : 21-23

 ټكيو ته توجه ولرئ:څو اساسي 

د بيا  كياو وروسته آيتونو  كيې مخقص دېتر الف: 

ړاو دا ځ تبحث شوى، د آيتونو ترمن اړهپه ژوندون 

موضوع سره  دېا قصه به خامخا له همد چيښتنه كوي غو

ر ېڅپه ړاو لري او بايد د مخكنيو او وروستيو آيتونو ت
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وي، د  يشو ديړانو دالئلهم د قيامت د اثبات  كي ېدپه 

 چي دئء همدا ده. د قرآن اسلوب دا تقاضاهر بليغ كالم 

او  گڅنتر دالئلوپاره تل د عقلي د اثبات ل مدعى خپليد 

وروسته، تاريخي استشهاد ندو طبيعي شيانو له گڅرپه 

 دي. ته ږ مخيد مخاطب  پېښي

د هغه پيل او  بعثتله  مالسال عليه موسىقصه د  ب: دا

فرعون  چيپاى ته رسي په يادولو شديد او عبرتناك عذاب 

وضعيت  السالم عليه موسىد  كيې قص دېپه  ې اخته شو.پر

او  يې مقدسپه يو السالم عليه : موسىىځور شوان داسي

پل رب له ، د خدئروان  كي ېدر ينكږلېچاو  يگې تنڅلېپس

ته  بلېد فرعون مقا يچږ اوري، وظيفه وركوي يو غلوري 

، نه د سفر كوم كاروان ورسره او نه د دئ يوازيړ شه، ال

پله ې خې مأمور شوى، دا ئپه مبارز ري،گمل څهر گسن

ې ، يودئښتنه او تلوسه نه ده، يو الهي مأموريت غو

ۍ طرف ته پاك لمناو  ۍپاكد څولى، ږ هاو غ ءالهي ندا

ته  وېريهغه  هللا او له ،دئښود او مرشد الربلنه وركوي، 

پاره پل رسالت او دعوت د حقانيت لد خخلك رابلي او 

 ،دئاو باغي  سركښ چيفرعون ورسره دي، خو  نښي دينگڅر

ې دروغ، ئ خبريڼي او گدروغجن  ىدړي، ته مال تتكذيب 

پل خ پارهل بلېمقاحق د ړوي، د مخ احق  له، كويعصيان 

د  لښكريان او يلوپپل خ ځواك كاروي،ټول زور او 

اعلى )د خلكو  چيكوي  دعاءا ډوي اوپاره راغونل بلېقام

د ده اطاعت وشي او ستاينه او  يوازي، بايد دئ (رب

دا ځ تر منړو خواوو د دغو دوا كي قصه دېپه ځنه!! لمان

 چيږي ېكمنتج  ۍاو نابود ماتيپه د هغه لوري مبارزه 

خاوند او مطلق العنان او كرو ښلد ، ي، طاغيور، عاصمغر

اخته شوى، هم د عذاب ستر او شديد په ، دئكمن مستبد وا

ژوندي  كيپه وخت د ده د اقتدار  چيپاره عبرتناك هغو ل

ې او هم د هغو و ليدلگپلو سترپه خې وو او دا صحنه ئ

له بد عاقبت او له ده وروسته راغلي او د ده  چيپاره ل

ۍ ړن دېپه  موږز چيښيي  دا تاريخي قصه. يشوخبر  پايلي

، له دئسنت حاكم  مېې او محاكو د مؤاخذد ظالمان كي

ې بوري، دا دنيا گپله سزا ږي او خېكهغوى سره محاسبه 

ځان ته خاوند او مالك لري، له هر ، دئخاونده ملك نه 

د مكافات چا سره محاسبه كوي، عملونو ته بدله وركوي، 

ينو تصور او منكر ړه كوي، د قيامت دېكپراو مجازات 
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انتباه سره  هغياواكه ده او له ټه او كې بنسېرنه بگان

 اخلي.ښو ېپې له تاريخي هر عاقل انسان ئ چيتصادم كوي 

اعلى رب يم(، زه مو )وايي:  چي دعاءادا فرعون د ج: 

 معنى خبريد ده د  چيورو گړي، بايد وړنه غواېڅدقت او 

 دئڅه ې څه ويلي، مقصد ئې خلكو ته سره ئ دېپه څه ده؟ 

ړ چت او لود او دىخلكو يا آ! ړي؟!څه غوااو له خلكو 

د  ديڅوك  چيده  هممكندا آيا منلى؟  توگهپه معبود 

په ڼي او د ده گپل معبود وېر يو انسان خڅپه ځان 

له هغه  چيږي ېځاى ته ورسهغه  كي لمانځنياو  ستايني

ه ړي؟!! ممكنړ كړ او ستر معبود جوټولو لوځان ته تر 

ه زمك چيوو به د فرعون مقصد دا  خبري دېله  چينه ده 

له  چيغه خداى يم ماړي او زه هپيدا كاو آسمان ما 

 دېې مقصد له ته راكوز شوى، حتمًا به ئ يزمكآسمان 

هر فرعون  چيڅه وو څه وو او حتمًا به دا هغه پرته بل 

ري او گمل ،انگبندد هر فوعون  چيڅه ې وايي او هغه ئ

 ېكړفرعون  چي يهغه ويناو ې مني.ئ يشوهغه ته تسليم 

 دعاءله نظره هغه د الوهيت او ربوبيت له اد قرآن و ا

سره مترادف دي او قرآن هغه د فرعون له ويناوو رانقل 

 نيواو شتم او د مصر د خلكومصر زه د  ، هغه دا دي:ېكړ

ما  چيهغه كار ې زما دي، ئ يزمكونه او نهرواك يم، ټول

ړ ې و، ناجائز او د مؤاخذېكړې د كولو اجازه نه وي ورئ

نه وښوڼم او الرگې قانون زه ئ چي دئقانون همغه ، دئ

نه وايم، نه به بله مرجع د وښوزه ورته الر چيغه مه

د ښود، الر پلڅوك خڼئ او نه بل گۍ مرجع قوانينو وروست

پرته واكمن زه يم، دلته به له ما ملك مطلق العنان  دې

، هغه ړيوك خبري اد چيڅوك  هرږي. ېكچا اطاعت نه د بل 

څوك  هر ڼلى اوگب ځان ئې د خلكو اعلى رو ا دئفرعون 

پل واكمن ومني، هغه د خ معنى دېپه كوم واكمن  چي

هم څه پل اعلى رب منلى، كه ې خاو هغه ئ دئفرعون بنده 

زه اعلى رب يم  چيپله خوله ووايي په خنه د ده فرعون 

ږي ېلوممع دې. له دئاعلى رب  ميدا  چيووايي  ىداو نه 

ېرو خلكو دا فراعنه ډنه دي او چارواكي فراعېر ډ چي

 ځولي!!!رگپل معبودان خ

 مؤاخذه اوالهي  پايلهد فرعون  كيت آي 21په  د:

ړه د درنو ا دېپه  چي، شوېښودل  ولىاالو  ةخراآلنكال 

 مومو: رأييڅو ځ مفسرينو ترمن
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له اولى ړ، په عذاب اخته كهللا تعالى د آخرت او دنيا  -1

 دېرت عذاب اخلي او د د دنيا عذاب او له اخرى د آخ

د آخرت عذاب د دنيا له  ولي چي كيځواب په اعتراض 

د آيتونو  چيله دې كبله وايي دا ذكر شوى،  كيمخ عذاب

 فواصل او قافيه سره ورته شي. 

د وروستنيو او  چيړ مؤاخذه ك داسيهللا تعالى هغه  -2

 پاره د عبرت سبب شو.مخكنيو ل

پلو مخكنيو د خهم  يچړ مؤاخذه ك داسيهللا تعالى  -6 

طغيان وري او هم د وروستنيو، هم د هغه گناهونو سزا وگ

ې ئ كيبعثت مخ تر د موسى عليه السالم چيړى شي سزا ورك

د ده له بعثت  چيړى او هم د هغه مخالفت او بغاوت ك

 ړى. ې كئوروسته 

 دالئلوڅو په ړى تعبير لوم كيونو تعبيرپه دغو 

فرعون ال تراوسه د  چي ادړى : لومدئكمزورى او ضعيف 

دوهم دا . څكلى دئعذاب نه  ويخراپل طغيان او بغاوت خ

وى نو حتمًا له عذاب اخروي مراد  كه له نكال اآلخره چي

 درېيم او ،كيوروسته راتلو، نه له هغه مخنكال االولى 

پند نورو ته د  چيږي ېكهغه عذاب ته ويل نكال  چيدا 

، د ځويرگراو نووناهگاو عبرت باعث شي او هغوى له 

ړه دنيوي پام سره بايد دا دواپه ته  معنىنكال لغوي 

هم  كيپه سوره . د مزمل وي نه اخرويعذاب او عقوبت 

اخروي عذاب د جحيم په صيغه او دنيوي عذابونه د انكال 

هم  ېد(، له ان لدينا انكاالً وجحيماً ) :يشوپه نامه ياد 

 .دئله نكال دنيوي عذاب مراد  چيږي ېلوممع
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چي كي كه آسمان  پيدايښتپه گران تاسو به وئ  -23

 ېښه ئړه او ورلو هړك ېئتيا ړلو -28 ړ؟ك ېړ ئجو

ايسته  ېاو راو ټهپورړه ك ېئپه شاو  -22 .ړبرابر ك

. ړه خورهكې زمكه وروسته ئ ېتر د وا -61. غرمه ئې

ځاى و ا -62 .ښه ئېاو وا ېاوبه ئ ېايست ېراو -61

پاره ستاسو ل متاع -66 ودرول دا غرونه. ېځاى ئپه 

 څارويو.او ستاسو د 

ړ پام ومبارك آيت دوه د  دېد  كيپه تفسيرونو  -23 

 تعبيرونه مومو: 

ې ښه ئ چييئ كه دا آسمان  يشوپيدا تاسو مضبوط الف: 

پوره دقت په منظم او  كيپه څه او هر  ړىكړ ړ جولو

 يشوپه ځان غره او ، مغرور يئ لويي كوئ وليسره؟!! دا 

  يئ؟!!

 دېران كار وي كه د گبه  پيدايښتستاسو بيا ب: آيا 

پيدا ې ئړوالي او دقيق نظم سره لو دېله  چيآسمانونو 

عظمت،  دېې له ئآسمان دا  چي ذاتهغه  آيا ؟!!يړك

په ې څه ئهر ړى، پيدا كړوالي سره وسعت، ستروالي او لو

پيدا  كيپه ې ئځ شپه او ورړي، ښه او دقيقًا تنظيم ك كي

پيدا را كيپه ې ښه ئوااوبه او  ولېړوغې ه ئزمك، ېكړ

د ې خوا ې له يوئودرولي او هغه  كيپه ې غرونه ئړي، ك

په هغوى ې خوا ئ بليله ځولي او رگرونه گپاره لنل يزمك

 يپاره د رزق او روزڅارويو لستاسو او ستاسو د  كي

 چيڼئ گقادر نه  ېدپه آيا دا ذات ړي، اسباب برابر ك

د  پيدايښتبياپل خر گړي؟!! مژوندي كتاسو بيا را

ران او ناشونى كار گ پيدايښتتر  يزمكآسمانونو او 

 ڼئ؟!!گ

 -1 ې ده:ه او كمزورضعيف هدليلپه دوه  رأيهړۍ لوم

وي، نه گل خړونو سره اآيتله  برخي دېدا توجيه نه د 

 -2 ې سره.سور وليټاو نه له ې له سياق و سباق سره ئ

 چيهغه مطلب نه مومو  ونو كيآيتپه مخكنيو او وروستيو 

د موضوع اصلي ې د بحث وته نيسي، د سورگدا تعبير ورته 

 ،غرور ون اثبات دئ، نه د انساندژونقيامت او بيا 

ڼل، په گړ او ستر ځان ترنورو لواو  ښتنهلويي غو ،تكبر

ورو گڅه نه  داسي هيڅ ونو كيآيتمخكنيو او وروستنيو 

مبارك آيت  دې خو لهتوجيه  داړي، دا تعبير تائيد ك چي
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ې او وروسته سره ئ له مخكي چيړوي هغه معترضه جمله جو

ټولو له  ربط نه وي، خو دوهم تعبير نه يوازي هيڅ

وته گپه ړاو او ارتباط آيت دقيق ت آيتونو سره د دې

د پاره د اثبات ل مدعىې د اصلي سور هغه د دې كوي بلكي

ه گپه تودليل  يړپياومضبوط او قانع كوونكي،  هيو

 كوي. ړانديو

ړتياوو گځانڅلورو د آسمان  تونهآيدا مبارك : 22 -28

 :كوياشاره ته 

ړوالى ې د هغه لوپالونكي ئيداكوونكي او الف: پ 

ېر ډپاره لي د بيانولو لاړوړ، دا د آسمان د لوړ كورلو

ړوالي د عظمت ، د آسمان د لودئدقيق او موزون تعبير 

 دموندلى.  وموزون تعبير نه شو دېپاره تر بيانولو ل

ړوند د شمسي نظام د ا موږز چي دئړوالى هومره لوآسمان 

ځينو ستورو نور له مليونونو كهكشان او ستور ليكو د 

په ې ئ ځينيته رارسي او  يزمك موږنوري كلونو وروسته ز

 يزمكې اصاًل نور ئ چيږي ېك لري موږسرعت سره له  داسي

 گڅنتر ړوند ستور ليكيد ا موږزكله نه رارسي، ته هيڅ

د هر يوه قطر او  چيپه مليونونو نور ستورليكي شته 

له د كهكشان  موږاو ز دئپه مليونونو نوري كاله سور 

د  موږ .دئپه مليونونو نوري كاله ټن ې واآخري مدار ئ

ې واحد پاره نه كوم د اندازوالي د تعيين لړآسمان د لو

ړوالى ر، دا لومېلرو او نه كوم رقم او ش كيپه واك 

 د دغه مبارك آيت دقيق تركيب بيانولى شي. زييوا

ې هغه ړوالي او ستروالي سره سره ئټول لوله ب: 

ږ ېغ ستري پراخيپه ړى او د هغه ړ كمضبوط او منظم جو

او  ښايستهپل پل خپه خهر يو  ره ستوريمېې شې دا بئ كي

 ى.ښېا كيځاى مناسب 

څو ساعتونو له هر  چيځولى رگ داسيې ئج: آسمان  

په راشي، سره تياره شي او ش فضاء يزمكد  موږز وروسته

نور  چيشته  ستوري داسي كيږ ېپه غد آسمان  چي دېله 

، خو دا دئ تځله تر لمر زياگونو په زرې ئاو حرارت 

ټن وا داسيپه  يزمكله  موږې زئ ښانه او تاوده ستوريرو

 موږځي زېوپرلمر  چيې له خوا او كله پد ش چيښي ېا كي

ځه له منسكون  او پو تيارهد ش موږز مزاحم نه شي او

 يونسي.

ړى پيدا كلمر  داسيې ئ كيپه آسمان  يزمكد  موږزد: 
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ڼا او تودوخه راكوي، كه دا لمر نه وى نو ته ر موږ چي

ړه او ېر تل سڅپه ېرو نورو ستورو ډه به د زمك موږز

 نامساعده وه.پاره ژوند لتياره او د 

وته گپه  ياويړتگځانې در يزمكونه د آيتدا : 61-61

 كوي:

ې او برابرولو ې د آسمان له تسويه ئزمكالف:  

ښايي  چيړى مان كگځينو مفسرينو دا ړه، وروسته اواره ك

ه او آسمان يو له زمك چيمراد دا وي  بهبعد ذلك( ) له

ړى لومشوي، پيدا تفاوت سره زماني  هپه يوبل وروسته 

دا  ځينو بل،ڼلى او گ كيځينو دا مخبل،  پسېيو او ور

 چيېر صراحت سره فرمايي ډپه قرآن  چي كيحال  داسيپه 

ې او د يوه او آسمان سره جوخت او يوه كتله وه زمك

 كيپه يوه وخت او  يشوېل سره ب كيڅ په تر يندچاو ستري

پيدا ړى يو او بيا بل لوم چينه ده  داسيشوي، پيدا را

كوي هغه و تقدم افاده اتأخير  چيشوى وي، كوم آيتونه 

 وېلېلو بالي بوگڅرنې د او آسمان د تسوي يكزمد 

ې ته، ټېن پيدايښتد دوى د نه نو ته اشاره كوي، واوړپ

، يترسره شو پسيپه بل يو ې او برابرول ئتسويه يعني 

ل د اوارو يزمكد  چي يشوويل  كيآيت  61پهدلته  چيلكه 

  .يشوآسمان له برابرولو وروسته ترسره 

 يزمكې د او هغه ئ ېكړې اوبه خلق ئ كيه زمكپه ب: 

ځاى اوبه له بل  چيدا ده  معنى دېې، د ړه راوايستله ز

، ېشوي راانتقال ته نه د يزمكې سيار بلي كومياو له 

 يزمكاو له  ېشوپيدا را كيه زمكپه پله په خ كيبل

 ې.ېدلټراخو

ټوكولو استعداد نباتاتو د راد ې ئ كيه زمكپه ج: 

نباتات  هغېد ې وروسته ئ پيدايښتښى، د اوبو له ېا

ته نه دي  يزمك ىځاړل، نو دا نباتات هم له بل راشنه ك

 دلي.كېټوړه راله ز يزمكد  كيبلشوي، ړل راو

پر  يزمكې )د دا دوه مسئل چيپام وي ته مو بايد  دې

( يشوه راشنه گڅناو نباتات  ېشوپيدا ه راگڅناوبه سر 

راايسي تحقيقات  دېمو دېږله او چيدي لو ئله هغو مسا

 چيدلى ېې ته رسنتيج هغي روان دي او ساينس نن دينوربا

، ساينس نن همغه ېكړبيان رلس سوه كاله د مخه اڅوقرآن 

ه زمكپه پله په خاوبه او نبات  چيخبره كوي او وايي 

ته نه دي  يزمكې سيار بلياو له  يشوپيدا را كي
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يو بل علمي  او دا يقينًا چي د قرآن. يشوراانتقال 

 اعجاز دئ.

څو ړه په اد غرونو  كيتونو مباركو آي دېپه  :66 -62

 :يشوويل لب امط

دو وروسته ېكپيدا غرونه د اوبو او نباتاتو له الف: 

 .يشوپيدا ه رازمكپر 

 داسيېدله، ړزل كيمخ پيدايښت د غرونو تره زمكب: 

ړي، هللا ې مهار كړزه ئل چيضرورت وو ې رونو ته ئگلن

 هغېې د سره ئ ېدپه او  ړلپيدا كې راپرتعالى غرونه 

 ړ.ښت ختم كځنامنظم خو

ې ات ئو حيوانان اانسان چي يشوپيدا  داسيغرونه ج: 

و اې ين، چونهنهر ټه واخلي،گو بركاتره مېې شله ب

د  چيچينه اخلي، دا غرونه دي ې له غرونو سرونه ئكارېز

 ېدپه همېل موسم او هوا المل دي او ېل بپر سر د ب يزمك

وو مېد مختلفو دانو او  كيو ېلو سيمېلو بب يزمكسره د 

د نو كه غرونه نه وى شوي، برابر  شرائطدو كېټود را

ږ به موېره حده يو شان وه او ډهوا به تر  يزمك وليټ

 وو او دانو محروم وو.ېم گرن گله رن
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چي ځ هغه ور -61هنگامه. هغه ستره  يچي راشنو  -64

ړى شي گند كڅرو ا -63. يړنك خپلي يړانسان ياد ك

ې ئچي نو هغه  -63ي. څه وينچي ته  چادوزخ وهغه 

 -62 ړ.ښ كژوندون ئى خود دنيا و ا -68ي. سركښړه وك

چي هغه و اما ا -41. ځىتم يچي جحيم به وشكه  ېنو ب

له هوى او  و ووېريدودېله ودرپل رب ړاندي د خپه و

چي جنت به شكه  ېنو ب -41ړ خپل نفس. كې منع هوس ئ

 يساعت چي دا كله به و له يښتپوتا  -42. ځىتم يو

د  ې)مقام( كي يڅه په ا ته د -46؟ ېدو ئېودروخت د 

 په لوري.دئ ستا د رب  ېئخو پاى  -44د يادولو.  ېد

ځني  ېچي له دچا ته هغه  ېته خو يو منذر ي -41

 ېچي وئځ په هغه ورداسي به وي دوى  -43 ږي.ېوېر

ښام او يو ما يوازيگر پاته شوې م يچي نه دي: گور

 .ېيا غرمه ئ

هم د پاره لن او آخرت د اثبات وژوندد بيا: 63 -64

و گخواته ترستر هرياو  مشهود كيږ ېپه غكائنات 

 دالئلوهم په تاريخي ل، شو ديړانو دالئلي كوندېك

ڼ گ غودد استناد،  دالئلور عقلي پوشو او هم  استشهاد

څو س د قيامت كولو وروسته او ديړانله و دالئلور مېش

ږدي او ې ئته  مخي موږځوروي او زانې صحن كيهيبتنا

پل ښه راشي، انسان به خېپهغه ستره  چيكله  فرمايي:

په آخرت له  چيړي ك دپه ياراڅه ، ټول هغه ړهړه وټول ك

وري، گوند گڅردوزخ ه ته ب دل، آخواكېړوبه نه باوره خ

همغه ږي، ېكې منتج پر يړنكنه او ودا باور چيځاى هغه 

 كاوو.ې انكار ترې ئ كيپه دنيا  چي

ې ځى به ئنگوو، هستودوه خصلتونه دا  چيد چا : 62 -63 

 وي:جحيم 

 ،يو سركښاالف: طغيان 

 ڼل.گې غوره كول او وروستى هدف ئب: دنيا 
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ځى به نگودل هستوصفات درلدوه نور  چيچا و ا: 41 -41

 :ويې جنت ئ

له  ديړانپه ودو، د هغه كېله هللا سره له مخامخ الف: 

 وو. كيېره په وې دو او له الهي محاسبېودر

ړى وو او د هوى او هوس له ې مهار كپل نفس ئخب: 

  ځان ساتو.ې ۍ ئگبند

انسان  چيږي ېكمنتج  دېپه ايمان په آخرت باور او 

او د هوى  ړيپورته كسره  په احتياطام گمحتاط وي، هر 

په آخرت عدم باور له ځان وساتي او ۍ گاو هوس له بند

، پر ړويانسان او د هوس بنده جوې باكه ده الابالي او ب

 د آخرت پهځان ساتنه ده او تقوى او ښه نايمان آخرت د 

انسان له دغو دوو الرو ي ده. گد نفس بندښه نعدم باور 

 چياو باور دا وي تقاد ې اعبه ئيا يوه غوره كولى شي: 

پلو په لور به درومي او د خ، د هللا دئقيامت راتلونكى 

ړباسي ته ا دېې حساب وركوي، دا اعتقاد به ئبه كړنو 

ته تسليم نه  ښتنوناروا نفسي غوپلو خ محتاط وي، چي

ېرى په حق تپاره د نورو پل نفس د ارضاء لشي، د خ

 غوښتنيسي نف خپليړي او له حرامو او ناروا الرو ونك

ې باور نه وي، په آخرت به ئ چي ادړي او يا پوره نه ك

د ده هوس  چيړي څه ترسره كپل نفس بنده شي، هر هغه د خ

پروا ونلري، نه د نورو ړي، د حالل او حرام غوا ېې ترئ

 كيپام په ې مراعات او لري او نه ئ معنىحق ورته 

 ېيوه جنت ته درومي او بله ئله دغو دوو الرو ساتل، 

 دوزخ ته.

، پاتهبهانه نه ده  آخرت منكرينو ته هيڅد  چياوس : 42

پاره ښنو د ختمولو لېد، د انشوېځواب ې ئ پوښتني وليټ

ښتنه كوي: د قيامت د پوړي، نو ترالسه كئل كافي دالې ئ

راغلى؟  دئتراوسه نه  ولي! ټه به كله وي؟!ېراتلو ن

د  چيد دوى موخه دا نه ده  پوښتني دېېدلى؟ له ډځن ولي

 دېپه  كيړي، بلټه معلومه كېقيامت د راتلو دقيقه ن

 ديړانپاره يو بل دليل وړي بيا هم د انكار لسره غوا

ران گو دعوتاېر پيغمبران : ډچي دئې دا ئقصد مړي، ك

، خو تراوسه ېكړراغلي او هريوه د قيامت د راتلو خبره 

خته او قيامت رانغى، نو ه ړاندوينه سمه ونيوه و د هيڅ

د قيامت د راتلو ثابته : چي ووايهدقيقًا ته  وږمته 

  ږي؟ېكټه كومه ده او كله به واقع ېن
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لفظ راغلى،  (الساعةد ) كيت مبارك آي دېپه  چيورئ گ

په هر اطالق لفظ ( د الساعةد )، وىشخص شم دئخو نه 

ړي مضمون گځانپه هغه  چيپاره ل دېشي، خو د  ىدېكساعت 

ټوو، ل كيڅ په ترمضمون  دېې د همبه ئ معنىراغلى،  كي

( امهگهن)لويه  الطامة الكبرىله  كيپه مضمون دلته 

كارول  كيڅ په تربحث  دېد هملفظ دا  او دئبحث روان 

الطامة )ې د افاده كوي، مراد ئ معنى ړېگځانشوى او 

په نورو مواردو بايد  داسيهم .ټه دهېن وقوع( د الكبرى

ټوو نه ول كين په متد كالم  معنىهم د الفاظو دقيقه  كي

هغه  يوازيد لغت له كتابونو  او كيپه كتابونو د لغت 

د آيت ټول متن او د كالم  چيړو ورته غوره ك معنى

 يدوي.أيې تبرخه ئ هړوندا

د  چيستا دنده دا نه ده ؟ څهسره  دېې له ستا ئ -46

 اړه ېدپه ې او ښيټه وېدقيقه نقيامت د راتلو 

ا د چيې نه ي كيت په هغه موقعي، ته ېكړړاندوينه وو

له هللا . ېكړوته گپه ې ټه ئېاو دقيقه ن ېكړړاندوينه وو

 183په ې د اعراف د سورخبر.  دئنه  دېپه وك هيڅپرته 

 :شوىتوضيح مزيد مطلب  دا كيت آي

   

     

     

    

    

     

    

     

    

    

                                                                      
 183 :االعراف

ې كله ئد وقوع وخت  چيښتي پوړه له تا په اې ټېن دېد  

پرته ، له ده دئزما له رب سره ې فقط ئ؟ ووايه: علم دئ

په آسمانونو ندوي، گڅرنه را كيپل وخت په خڅوك ې بل ئ

پي، تا څار ناگځي م، درته نه راشوېدرنه  كي يزمكاو 

ې ئ ې، ووايه: علمې خبر يتر كيواگ چيښتي پو داسي

 ږي.ېپوهخلك نه كثر خو ا،: دئله هللا سره  يوازي

هللا تعالى ته قيامت علم د  هگه تومكررپه ت آيدا  
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 خپليپه ې فقط هللا به ئ چيتأكيد كوي  ېدپر كوي او مختص 

پرده ټ راز به پ دېكوي او له ه ېررابرس كيې ټېې نټاكل

پرته به تاسو نيسي، ۍ اطالع پي او له مخكنڅاچتوي، نااو

ټول  چيهومره ستره ده قيامت حادثه د  چيپاره ل دې د

ې ټاكلپه ې ځكه ئكوي، نو  احتوىه به زمكاو  ونهآسمان

ستاسو  ّـرسول هللا . له يران شوگدل انسان ته پوهېې ټېن

حال  داسيپه ې خبر وي، هغه تر چيدي لكه  داسي پوښتني

 ي.ږپوهېې نه پروك پرته هيڅله هللا  چي كي

ې ستا د ى ئپادا ده: اللفظى ترجمه  تحت تآي دېد  -44

مخكني سره له او له  يوازيت آي. دا دئپه لوري رب 

و ي مكلف موږمعاني ولري، خو  ډېريشي  ىدكېپرته ړاو ت

 كيڅ په ترد ټول كالم  چيې راواخلو ئ معنىهغه  يوازي

ې افاده كوي، ځاى ئاو له مخكني او ورستني آيت سره يو 

 داسيپه پيغمبره ې ته ا چيي تأكيد لر ېدپه مخكنى آيت 

څه  اړهپه ې ټېې نټاكلد قيامت د  چيې نه ي كيموقعيت 

ې هللا پاى او منتها ئوايي:  چيآيت  ېپسې، نو د وروواي

څه ويل د هللا  اړه دېپه  چيدا مطلب افاده كوي لره ده، 

پرته ۍ خبره به هغه كوي، له هللا ړۍ او وروست، لومدئكار 

ښه نه ېپړه ښه كومه وېپقيامت د  ږي،ېپوهې نه پروك هيڅ

پوهه او علم مربوط  پوري دېانسان وكولى شي په  چيده 

 كيې قادر شي، بلپه درك كولو ئړي او وك احتوى ديبان

او  يزمك، ټول كائناتپه  چيده ښه ېپستره  داسيدا يوه 

لمن  چي پېښي ستريې يو داسيكوي، د  احتوىونو به آسمان

په ره شيان به مېې شومره بې هومره خوره وي او دبه ئ

 ،دلپوهېټولو ابعادو په  پېښي دېنيسي، د  كيږ ېغ خپلي

سره ممكن محدود عقل او كمزورو حواسو  دېله انسان ته 

 ښايي.له هللا سره  يوازي، دا علم ينه د

وظيفه  ّـرسول هللا ړه د په ات د قيامت آيدا مبارك : 41

خبردارى خلكو ته منذر او  چيراخالصه كوي  كي دېپه 

پي راتلو څاله نا ورځي دېوركوونكى وي، بايد خلك د 

انذار او خبردارى د  ّـرسول هللا د څه هم ېروي، كه وو

ې باكه او ب سركښ چيپاره ل دې، خو د دئپاره ټولو ل

د كړنو پلو ان او د خگهوس بندهوى او د  چيانسانان 

او خبرداري ته  انذار هيڅپروا دي او  ېړه بپه ا پايلو

ټه نه گانذار  ّـرسول هللا نه كوي، دوى ته د  ناءاعت

پاره ته د هغو كسانو ل چي شوېځكه دلته ويل رسوي، نو 
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د قيامت له راتلو  چيې انذار او خبردارى وركوونكى ي

په نو ټه رسوي، گدغو ته  يوازيږي، ستا انذار وېرې

  .ېپاره منذر يد دوى ل يوازيته  كيحقيقت 

اعتراض، د )وخت او زمان(  د قيامت د منكرينو يو: 43

 ېرنيگانړه د دوى له غلط او خاطئ تصور او په ا

ېره ډومرو او  چيوروسته له هغه  ږي، دوى وايي:ېړراوال

ژوندي ه به بياراگڅنړو، ېره كت الندي يزمكموده تر 

تراوسه  وليرځو؟ گته به ورړني حالت لومپل ږو او خېك

ېره وده تږده مړنيو نسلونو اوپه لومد انسانانو  چي

 رښتينىژوندون ؟ كه بياونه ش ىدژونېرته راوك بهيڅ شوې

 يشوېره ې رابرسحتمًا ترسره او آثار ئوى بايد تراوسه 

ځ راشي ورهغه  چيكله  :دئدا قرآن ځواب وى!! دوى ته د 

څي او هغه ستره پااو د آخرت نه منونكي له قبرونو را

ه به ړپه اوري، نو د )زمان( گو وگپلو سترپه خامه گهن

ږده ټوله هغه اواو معيارونه غلط ومومي،  ېرنيگان خپلي

د  يوازيدا به ، ېكړېره ت الندي ودوى ترخاور چيموده 

اوس  !!ېئ رىگڼي، يوه غرمه يا مازديگنيمايي  ورځيې يو

د دوى او محدود احساس،  گتنړه د دوى په اخو د )وخت( 

ه لمجدد بعثت د ړلي او ت كي لومي خپليپه حواس كمزوري 

په سترو سترو  چيړي، هغه موده ې عاجز كمنلو ئ

ږده او ېره اوډسره برابره ده،  له هيڅ كيمقياسونو 

ې ستره ئ ديړانپه وژوندون ڼي او د بياگې انتهاء حتى ب

په  كيپه حصار بولي، دوى همدلته، د وخت د زندان مانع 

پرده ې د دغه قيد و ئگپر ستر چيږده ېپر كيحال  داسي

د شوي، ړل ت زنځير دېپه ې عقل وزرونه ئ پرته ده او د

او د ېدو په راكوزپردو د دغو  ېدو اوپه رارس ورځي هغي

تر  چيپوه شي  دېپه ېدو سره به په شلونو زنځيردغو 

د او طوالني دل هومره هم اوږكې پاتهد دوى  نديال يزمك

ې له قيامت د انكار مان كاوو او هغه ئگدوى  چينه وو 

 ڼو.اگدليل 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عبس

 يې معرفد سور

د ې دا د سور چي، دئ (عبسې نوم )سور كيمبار دېد 

له  چي دئنوم  يوازي كينه بلعنوان پاره مضامينو ل

 اخيستل شوى. تآيړي له لومږي او ېكندل ژېپې پرنورو 

ې و ئمضامينله ده، تونو سورتونه لري، له مكي آي 42

 شوېهغه وخت نازله  كيړيو په لومد دعوت  چي ږيېلوممع

 خپليسره  ّـرسول هللا ه وخته ل دېو مشرانو ال ترقريش د چي

قطع  ېړه نه وړه وركاو راكپاسته ، ناسته يآتر خبري

 .ېكړپيل ې ال نه وه ښمني ئپله داو خ ېكړ

ټول مفسرين متفق دي ړه په اشأن نزول ې د سور ديد 

بى بن ابوجهل، عتبه، اُ د  ّـ رسول هللاځ يوه ور او وايي:

و له قريشېر د څپه و شيبه اخلف، اميه بن خلف 

ې اسالم ته ډه درلوده او هغوى ئو سره غونسرداران

ا رضي هللا عنهې خديجد عبدهللا بن ام مكتوم، په څا، نارابلل

يا رسول هللا! ې ويل: ځاى ته راغى او وئ غونډي، د ىترورز

ړه(، د ده نه وكالرښووته ما  !د هللا رسوله ېا)ارشدنى 

ته نامناسب  ّـرسول هللا اخالل، مجلس  داو  گپي راتڅانا

حساس وخت  دېپه ې ښتل ئې ناراض شو، غوپر دو اوېښېوبر

د كه  چيې دا وو څوك مزاحم نه شي، انتظار ئې ئ كي

ړي نو د ې ايمان راوڅوك ئهر قريشو له دغو مشرانو 

و مسلماناني، له ېر كسان به له مخالفت الس واخلډقريشو 

ږه ږ ترلبه ومني او لت ود ده دع ،ځاى شيسره به يو 

 چيباعث شو  دېدغه احساس د ې راكم شي، مخالفت به ئ

 اعتناءته  وصناديدد قريشو سردارانو او  ّـرسول هللا 

 ېړه با په عبدهللا بن ام مكتوم رضي هللا عنهولري او د 

د هغه  او ئدټولو رب د  چيشأنه  جلهللا ړي. وك يئاعتنا

 اجتماعي حيثيت اهميتچا د  كيسبحانه و تعالى په نزد 

او يوه مكمله شو حركت ناراض  دېپه  ّـرسول هللا نلري، د 



 

 

 

 

 

                                                                                                                  عبس         

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

612 

د  السالم پيغمبر عليهړه. نازله ك هړا دېپه همې سوره ئ

عبدهللا پل رب د ې له نزوله وروسته وفرمايل: زه خسور دغي

وروسته  ورځي دغيله ړم، عتاب ك له كبله بن ام مكتوم

ته راتلو نو  د ده خواكله به هم عبدهللا بن ام مكتوم  چي

ېر احترام او عزت ډاو ړاوو ې ورته وغوڅادر به ئپل خ

جبهو  گاو د جنپل غياب په خې ځله ئ، دوه ې كاووبه ئ

مسئول چارو ې د ې منورهغه د مدين كيپه وخت ته د تلو 

و ته به ېرو لوستونكډښايي  .ځاى ناستى ټاكلىپل او خ

ي و عادابسيط يو  ولي چيدا خبره عجيبه معلومه شي 

ې يوه مكمله ه ئړپه احركت دومره جدي نيول شوى او 

خو كه د  ؟!!شوې هې سره نازللهج كيډسوره، له عتابه 

ړه او د په ايد ؤمعاند او مد ښمن او د دعوت دوست او د

د قرآن په ارتباط ډلو د معرفي د مختلفو  ټولني

ۍ په آسانځواب  پوښتني دېځير شو، د ږ ه لتنو وښوالر

 ي:ېشډلو وپه دوو رتباط خلك ا ېدپه موندلى شو. قرآن 

 الف: مستكبرين: 

ڼي، پر گړ ځان لوترنورو ښتونكي دي، لويي غو چيهغه 

و ا ياقتصادحاكم  ټولنيپر او مسلط دي او حاكم  ټولني

ړي، د دوى دوى ته ورك امتيازاتره مېې شباجتماعي نظام 

د خلكو ، ېكړې تضمين پرنورو برالسي ئاو  ، سوكالياهرف

 ټولنياو د ړى ورك كيد دوى په واك ې ئو زعامت اقيادت 

كله  چيډله دا ، دي ېولچا كيپه لمن ې د دوى ۍ ئشتمن

)درباريان او سردارن( په نامه يادوي او مأل ې قرآن د ئ

)شتمن او سوكاله( په نامه، دوى تل  ې د مترفينكله ئ

او د هر مصلح د قيام  بلنيپيغمبر د دعوت او ر او د ه

حاميان تل د حاكم نظام جدي ېدلي، مستكبرين په خالف ودر

 لهړه مذهب او د ولس وي، تل له باطل زاو مدافعان ا

د حاكم  ټولنير پړو باورونو او معتقداتو او زغلطو 

په ړيكو او مناسباتو ا يو اقتصادا ي، اجتماعيسياس

ښ واگټو ته جدي گپلو هر بدلون خوي او كع ادفكلكه 

مخالفت په ضد پاره د هر تحول او انقالب ل دېڼي، د همگ

 ړه فرمايي:ا دېپه ړي، قرآن ته مال ت
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نه پيغمبر كلي ته مو كوم خبردارى وركوونكى  هيڅو ا 

په قطعي  موږې وويل: مترفينو ئ چير دا گږلى مېل دئ

 له رسالت منكر يو.ه ستاسو گتو

اب وځاو مترفينو مأل ته د ده د قوم د  السالم عليه شعيب

 :دا وو

   

   

  

    

    

     

                                                                
 88االعراف: 

ې شعيبه! سردارانو وويل: اښتونكو د ده د قوم لويي غو

پل كلي له خ ره دي حتماً درس چيبه تا او هغه مؤمنان  يا

ې ځئ، وئرگېرته رامذهب ته ب موږاو يا به هرمرو زباسو 

  ې( كركه ولرو؟!څه هم )ترويل: كه 

د  ديړانپه وپوهنه او د اسالمي دعوت ټولند قرآن 

ړه د قرآن په اس العمل عكد نو گپرېلو ېالبې د بجامع

ران بايد گانقالبي دعوت مؤمن او چيتحليل دا حكم كوي 

يد انتظار أيد حمايت او ت ډلي دېله  ټولنيكله د هيڅ

د  چيې ونه نيسي ئ كيپه ضمن ونلري او د هغو مخاطبينو 

 ږي.ېكدو طمع ترې كېځاى ې او له صف سره د يو موافق

 مستضعفين:  -ب

په دوى ې حاكم نظام او واكمنان ئ ټولنيپه  چيهغه  

ې وسه، محروم او محكوم دي، ب ساتي، كيۍ ې وزلبضعف او 

 پيغمبرانو دناداره او ناتوانه دي، د قرآن له نظره د 

د دوى پيغمبران ين همدا مستضعفين دي، مخاطب ياصلدعوت 

تل د  چيهمدا دوى دي شوي، ل ږېپاره لل ژغورنيد 

ېدلي او د دوى د دعوت د بريا ودر كي گڅنپه پيغمبرانو 

  .ېكړور ۍقربانې پاره ئل

ڼا په ر دېيعق خپليد مخاطبين پل خر بايد گعوتموفق د

اصلي ړي، كتفكيك  منښدله ړي، دوست درجه بندي ك كي

يا  كيمخ چيته وي مخاطب هغه ې ئو التفات ا اعتناء

په چا ږي او د هغه ېكځاى به له صف سره يووروسته 

او نه قانع لجوج  چي ړينه ك ضائعپل وخت خ دياقناع بان

ښمنانو د د كيوروستي تحليل  پهاو  دئمخاطب  ىدونككې
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ځي، نه را كيپه زمره كله د دوستانو او هيڅ دئ ډليله 

ښتونكي او لويي غومستكبرين  چي ئته متوجه و دېبايد 

عدالت او برابري  كي ټولنيپه  چيكله دا نه مني هيڅ

ړي، غواامتياز  كيپه مقابل رتيا گد ملدوى تل وي، 

له نظام سره  يچاصرار كوي  ېدپه كوي،  ديړانو شرائط

 داسيڅه ونشي، هلون دد ب كيپه وضعيت مخالفت ونشي او 

ځ تفاوت او د خلكو ترمن كيپه هغه  چيړي نظام غوا

د دوى برالسي منل شوى وي،  توگهپه نابرابري د يوه اصل 

الهي  هيڅ چيڅه دي ړي او دا هغه ړوالى تضمين كاو لو

منتج  دېته اهميت وركول په  ېطبق دغي .منينه ې دين ئ

يو او مبادي او اعتقادي فكر پلوله خران گدعوت چيږي ېك

په ومني او  شرائطښتونكو ړي، د لويي غوكوتنازل اصولو 

اساسي پل دعوت له اصلي مسير منحرف شي او د خسره  ېد

پام په ټكيو ته دغو اساسي  ړي.مخدوش ك و موازينااصول 

ه مكملبهير جدي نيول شوى او يوه  غونډي هغيد  سره

 . شوې هې سره نازللهجي عتابله ره سو

عبدهللا د  چيږي ېدنگڅرهلته الزيات راموضوع اهميت  دېد 

په سره هم  السالم عليه پيغمبرپلوي له خبن ام مكتوم 

پرديو د  كي چلنپه له اقاربو سره ولرو، عادتًا  كيپام 

ږي، مخصوصًا له ېككار نه اخيستل تكلف ېر ډله پرتله په 

يوه  داسيكه په ، كيپه وخت ستقبال لمنو د اېمپرديو 

نيول التفات دومره جدي  هغه عدم ّـرسول هللا د  كيمحفل 

دا قضيه د اسالم له  چيدا معلومولى شئ  دېږي، نو له ېك

د  چيښيي ته  موږجريان څومره اهميت لري. دا نظره 

ښمن او دوست او دايد له ب چلنپه اند د يوه داعي اسالم 

ه وي، گڅنو امتياز طلب خصم سره هدايت طلب مخاطب اله 

ږي، ېكڼل گړ اشتباه ې وهره اشتباه د مؤاخذ كي دېپه 

ونو معيار په ايماني چيوي ران بايد متوجه گدعوتمؤمن 

په څه هم ټوونكى، كه پال او حقيقت لو عادي حقي كي

 چي دئښتونكو غوره وند وي، تر سلو هغو لويي غوو ړگستر

وي، كه  كيټه په لاتو ځاى د امتيازپه د حق او حقيقت 

هغو كاذب او بايد چا او وزير وي، پاقيصر، هم څه 

د سردارانو او ساالرانو  ټولنياو د  واعتباراتدروغجنو 

حاكم استبدادي نظام دوى ته  چيهغه جاه او جالل ته 

يو ښتيا په رړو، كه ته كنه ښت او اهميت ورړى، ارزورك

همدغه نظام  چيې نو ستا اصلي دنده دا ده ي يمؤمن داع
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، ستا د ايمان او ېكړ نسكوره راښتوناو د هغه كاذب ارز

 ښتنه همدا ده.غو دېعقي

د بحث اصلي موضوع همدا ده او ټول ې سور كيمبار دېد 

 څرخي.ر راوحم ېدپه همې آيتونه ئ
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 هلچي ك -2 ړولو.وا ېمخ ئ تندى اوړ ك ېتريو ئ -1

ايى ښ، شي ته خبركړېه څ -6ړوند. ورته راغى هغه 

واخلي او يا پند  -4 ړي.ځان تزكيه ك (ېئښتل )غو

 ي.ړټور كگ ېپند ئ

څوك د يوه  ړاوو؟ې واړ او مخ ئتريو ك دىا تنچ -1

 وليړه؟ ې شا كناراض شو او هغه ته ئپه راتلو ړانده 

او  دئته متوجه نه  السالم پيغمبر عليهخطاب مخامخ 

ړ او له هغه تريو ك دىتا تن چي يشونه دي ويل  داسي

ب ئد غاچلن له هغه  كيپه سر  وليړاوو؟ مخ وا ديړانده 

ږي او د وينا مخ ېبدلپه صيغه يادونه كوي او بيا لهجه 

 ړي؟ ته او ّـرسول هللا 

ټولو تر  چيېل تعبيرونه لري ېل بړه با دېپه مفسرين 

پل يوه دوست كوم د خ چي: كله دئې دا غوره او دقيق ئ

ده ته و ڼو اگو لريې ړو او د ده له شأن ئنه ك ښكار خو

له تا مو دا انتظار نه وو او ورته  چيړو دا ويل وغوا

، به دا ته كيپه وخت كار د كولو هغه  ښايي د چيووايو 

په  ،ړ شخصيتلوېر ډكار  داسيشأن او له چت اوله هغه 

ې سره هغه ته صيغې يو يپه دغسمعمواًل ې!! نه و پلهخ

 السالم عليه پيغمبرندوو. گڅر خوښيپله ناخطاب كوو او خ

ې او فرمايي: عتبنى اخيستانتباه له دغو آيتونو همدا 

و ړ( اې تريو كئ ى) تند عبس د ړم.عتاب ك ميرب ربي: 

د عتاب او  كيپه الفاظو ړاوو( ې وا)مخ ئتولى 

 دي.  دينگڅر ورايهله  نښينارضايتي 

 ونيندگڅرته ورته  دېهم  كيځينو نورو آيتونو ه پ
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  لولو: كيآيت  12په ې د سورد انعام ورو: گ

    

  

   

      

    

    

             
  12 األنعام:

ته سبا او پل رب خ چيړه مه شځانه( او هغه كسان )له 

نه ټوي، ې لرضاء ئ چي كيحال  سيداپه كوي،  دعاءښام ما

پر څه پرتا دي او نه ستا له حسابه څه د دوى له حسابه 

 ې. به شې له ظالمانو ړې شدوى، نو كه وئ

 راغلي: كيآيت 28په ې د سور كهفهمدا راز د 

    

   

   

     

   

     

    

   

                                                                                                                          
 28الكهف: 

ته سبا او پل رب خ چيړه صبر وك كي گڅنپه د هغو خلكو 

 ټوي اوې لرضاء ئ چي كيحال  داسيپه كوي،  دعاءښام ما

د دنيوي ړي، وانه ولوري ته بل  يگسترستا  ديله دوى 

چا متابعت مه او د هغه  ،كيټه په لژوند د زينتونو 

پل ړى او د خپل ذكر غافل كړه مو له خد ده ز چيكوه 

 .دئې زياتى او افراط فس او هوس متابعت كوي او كار ئن

يث دح نه هغه كيپلو تعبيرونو په خځينو  چيعجيبه ده 

 ېكړې څه ئه دېد  ړى او نه دغو آيتونو ته اوك مپاته 

شي او نه دا الفاظ د  ڼلگنه دا كار يوه اشتباه و چي

 كيپه بل صورت مان كوي گدوى  چيځكه !! دا عتاب الفاظ

د  چيځي، حال دا را الندي سؤالعصمت تر  ّـ رسول هللاد 

ښه ېر ډ كيپه دغو آيتونو  الىوگڅرنعصمت حقيقت او 

د  ّـرسول هللا  چيته ښيي  موږونه ا آيتند شوى او دگڅر

 چيساتل شوى وو  داسي كيږ ېپه غو عصمت امراقبت الهي 
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دو، كېنه او مراقبت وښوې الرئ كيام او هر حركت گهر  په

او د ده له شأن  چيدو كېې كوم كار تر سيدااحيانًا كه 

كار و بسيط ا يڅه هم عادنه وو، كه مناسب رسالت سره 

، سمالسي به الهي حكمپه  طبيعت يانساند و به وو ا

ته  مخيسره د ده الفاظو  وېكنده او صريحپرپه  الرښووني

دو، سمه كېوت قضاې به ئړه په اكار  دې، د دېكېښودل ېا

په ښوده. او د قرآن ې ورده به ئالر او د ده اصلي دن

 څه.نه بل  دئاند عصمت همدا 

  ونه لري:موريتأمي اساسدوه  السالم معليه پيغمبران -2

ټولو له  پاكول ټولنيو افرد (، د تزكيه) -الف

و ا وخرافات دړه او دماغ د انسان له ز، پاكيونا

ناهونو گې د ئې پاكول، د ضمير له صفحي تيپلو اوهام

د ده د  چيپاكول څه ې له هر هغه و وجدان ئصافول ا گزن

ې ڼه صفحه ئ، د ضمير رويړځه وې له منئفطرت روغوالى 

ځولى غور كيډ ډنپه ناولي ناه گې د ئ ه، هغيكړړه وركك

روزنه، ې او بيا ئ ېكړې ورتته ڼا ئاو د فطرت نور او ر

له  چيځاى ته رسول او هغه  ارتقاءاو معنوي  هبيتر

ښتنه ې غود ده سالم او روغ فطرت ئ پلوهعملي او اخالقي 

 معنىد پاكولو او صافولو هم  كيپه لفظ ې كوي. د تزكي

 .معنى ارتقاء، رشد او ديمضمر ده او هم د و

په ورتذكر هم پند وركول، (، وريادول او تذكر) -ب

 پيغمبرانيعني  وركول،هم پند وي او فاده كول اياد

لكو ته هغه خ چي يشوږل ېپاره رالل دېد  السالم معليه

په د انسان ړي، ېر كدوى ه چيړي په ياد كور حقائق

 الرښوونياستعدادونه او  داسي كيړه او دماغ ضمير، ز

ښودلى ېر انسان ته الر څپه څراغ ڼ د رو چي شوېښودل ېا

دا استعدادونه كه ښانه كولى شي، ې ورته رواو تيار

په ې وكارولى شي، د حقيقت ړى شي او انسان ئفعال ك

سره مخامخ نه شي،  ستونزيهيڅ به له  كيو ژندېپ

ځي او د انسان دغه را السالم معليه پيغمبران

په ښوي او د ده يراوې ، له غفلته ئڅويونه هاستعداد

 .ويفعال الرښوونيفطري  ېپرتدا  كيضمير ړه او ز

په بايد د دعوت ر گد هللا لوري ته هر بلونكى او دعوت

څوك  چيملتفت وي ي ته تل او دقيقًا ټك دې كيدوران 

ناهونو له ناولي گوالى لري، څوك د چمتودو ته كېتزكيه 

وي او اخالقي د معن كيا چپه څه كوي، ډ د وتلو هډن
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ر وركه متاع همدا گد دعوت .تنده او تلوسه شته ارتقاء

د غفلت له  چي كيچا په ، ې همدغهمخاطب ئ ه او اصليد

ل ضمير پړي د خغوا چيڅوك وري، گ څهه ېدوښيد راوخوبه 

وي، ژېرردونه وگ، غبار او گزنناهونو گد ې له صفح

ېرته پل اصل او سالم انساني فطرت ته بړي خغوا

 پيغمبر ونها آيتوشي. د اعتناءدغو ته ځي، بايد رگراو

ره ظاهله عبدهللا بن ام مكتوم  ته وايي: د السالم عليه

 كيټه په ل (تذكر) او ې(تزكيد )هغه  چيښي ېبر داسي

 كيپه ده پند( واخلي، پاك( شي او )) چيغلى ، هغه رادئ

ې ټه ترگېزمن شي، پند اغستا له  چيشته دا استعداد 

د ده  چيوي ايجابدا مأموريت واخلي، ستا پيغمبرانه 

ترجيح ته ده  ديپام سره په ړتياوو ته گځانړو دغو دوا

او توجه  اعتناءده ته زياته  ديتر نورو  وى او كړېور

ړ او و يپاملرناو  اعتناء زياتيد  ىدوى، تر هغو نورو 

ېر صراحت او وضاحت سره ډپه ونه آيتوروستي مستحق وو. 

 اصلي وجه همدا وه. د عتاب چيوايي 

    

     

    

    

     

    

نو ستا وه  -3 .كوله ېء به ئاستغنا چا چيخو  -1  

 ،نشته پر تاې ړه ئپو څه ا -3 .لرنهپامورته خاصه 

راغى  چي په تلوار څوك خو -8تزكيه.  يړځان نه ككه 

ړه نو تا ك -11 .وېري وو اخيستىو ا -2ستا خوا ته. 

 ايي.پروله هغه بې 

 شوېځور ان ېېرڅډلو دوو هغو د  كيونو يتآ دېپه : 1-11

ېل دريځونه لري او د دوى ېل بب ديړانه وپ د دعوت چي

 :شوىتوضيح  چلنو ضروري رانگدعوتد ړه په ا

 ءد استغنا چي شوېړه ړو جوگو وهغله ډله وه ي -الف

 ءاستغناڼي، دا د گپوره ځان كوي، احساس ۍ ې نيازاو ب

ړى پيدا كرا كيوى په دۍ شتمنو اثروت يا مال، احساس 

او اجتماعي حيثيت او اعتبار او يا د جالل  وايا جاه 

نشتوالي. دا  ديتند  يموندن الرد ې او د تلوس پالنيحق
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په او  ښتړجو په ټولنيخاوندان د  نيود شتمنه  چيځكه 

د  كيظالمانه او د عدالت خالف مناسباتو او روابطو 

واكمنان د مسلط  ټولنياحساسوي او نه پر بدلون ضرورت 

ړاوونه درك كولى شي، ې وزلو دردونه او كمظلومانو او ب

له بدلون سره  كي ټولنيپه خلك نه  داسي چيطبيعي ده 

و سره انقالبيونينو او مبارزتوافق كوي او نه له هغو 

 ۍړي، د عدالت او برابربدلون غوا چيرتيا كوي گمل

ټولول ضروري ټغر ۍ ې عدالتمدافعان دي او د ظلم او ب

رتيا گله دغو د ملران بايد گښيار دعوتحساس او هو ڼي.گ

ته اهميت نه وركوي  دې چيهمداراز هغه انتظار ونلري، 

ځان نده افكارو او اخالقو گژني، له ېپو باطل اوحق  چي

ېوتي پرپل په خنلري،  اعتناءپام او ه كولو ته تزكي

 كينده محيط گپل خپه ، يدفكري او اخالقي حالت راضي 

پل منفور خ دې نه شي حس كولى، ئاو بد بوى  يشوعادت 

 پلخ په، نه ديژندو عاجز ېشخصيت د كركجنو برخو له پ

له بد حالت شكايت  ټولنيحالت اعتراض مني او نه د 

ړه په احالت پل خڼي، د گڅه سم پل هر ، خديلري، مغرور 

د اصالح ضرورت نه احساسوي،  وضعي خپليكلك تعصب لري، د 

ران او قيمتي وخت د گپل خ چيښايي و ته نه رانگدعوت

د هدايت او  چيړي ك ضائع كيپه كار غو خلكو د اقناع د

نه دا د دوى دنده پل شوى، ځ كيپه استعداد  يموندن الر

ې ئي ا مغرور الروركد چيږي ېكښتل پو دېله او نه به ده 

 ړل.په سمه الر برابر نه ك ولي

دي،  كيټه په لد حقيقت  چيډله هغه خلك دي دوهمه  -ب

او  ړيست وضعيژندو تنده او تلوسه لري، له ېپد حق 

د  كيپه وضعيت  ټولنيځان او د پل د خستومانه دي، 

و انده گه پ ټولنيوي، د احساسسره شدت په بدلون ضرورت 

ه انگو افساد  لهشوى،  گې نفس تنئ كي فضاء يمتعفن

ړاوونه ونه او كدردكركه لري، د محرومانو او مظلومانو 

نده گناولي او  دېدي، له  كيټه په لعالج ي، د درك كو

د  ټولنيد ټوي، لښود الراو  هپاره الرد نجات لمحيط 

هم ېره لري، و وعواقباو  پايلوله خطرناكو  وضعي يروان

راضي نه دي او هم د  وضعيفكري او اخالقي  خپلي په

ښمن دي، ېدېشان او انپرد نورو خلكو له حالت  ټولني

د اسالمي دعوت دغو مواصفاتو سره  وپلخلك له خ داسي

پيغام و رانگدعوتدي، دوى ته د مسلمانو مخاطبين اصلي 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 عبس

 

   

 

 

 

 

 

 

631 

ري، دغو ته بايد گې ملئ كيپه مبارزه او  دئړ د فهم و

ړه سواندو ، د زځالنده مشعلدا د هدايت قرآن  وشي.توجه 

 بلي هغيئي او اعتناې ته ب ډلي دغيښود، و الررانگدعوت

 ڼي.گړ اشتباه وعتاب ي او د دجپاملرنه او  اعتناءته 

اجتماعي ړو گد و كي ټولنيې پلځې جهل په يو چيښايي نه 

 چيچا ته وشي،  چلنسره دوى  لهپام سره ته په موقعيت 

ښه موقعيت او امتيازي و غيرعادالنه نظام افاسد  دې

ورپه ې ئو وجاهت ارسوخ  ،ړى، نفوذوركو اعتبار احيثيت 

ځولى، د مال او رگاكمن ځوې واكمن او ، هغه ئړىبرخه ك

د معيارونو تر  ټولني دغيد  چينه  داسيثروت خاوند، 

ړو كو اعتناءراشو او دغو خلكو ته توجه او  الندي زېاغ

ې اهميت څوك بې هغه ئ كيپه مقابل ړو او او اهميت ورك

له خاص  چيړو او التفات ورته ونك اعتناءڼو او گو

، حاكم ېدلىو، له نظرونو لدئبرخمن نه يثيت اجتماعي ح

ې وزله بړي، پكاوي عوامل برابر كت او سذلنظام د ده د 

 نه وي او داسيبايد ر گدعوتيو مؤمن ، دئاو ناتوان 

ړي، كه نه نو ستره او نه كله دا غلطي ونكهيڅ

ځان او دعوت ته به وي،  ېكړې اشتباه به ئ كېېدونجبران

او ساده عادي يو دا عمل بايد ې تاوان رسولى وي، ئ

ړه يوه مكمله ا دېپه  چيورو گه ر نگمڼو، گونه حركت 

 ؟!شوې هنازلسوره ډكه او له عتابه 

په بهير ړلو ېڅونو د نهضتپيغمبرانو د الهي قرآن د 

او ږدو په اوتاريخ د  چيېر تركيز كوي ډ ټكي دېپه  كي

مستضعفينو او  ټولنيتل د  كيړاو پپه هر ې د زمان

ې وزلي د ولس ب ، دېكړتيا رگملپيغمبرانو محرومانو د 

ړى، ې ايمان راوپرځوانانو ېدلي او ودر كيپه خوا دوى 

د قوم و اصناديد  ،، اشراف، مألو، مترفينومستكبرينخو 

جدي  ټكي دېې، په ړلمشرانو د دوى مخالفت ته مال ت

او د دوى د  السالم معليهپيغمبرانو دا د  چيښيي تركيز 

او خصوصيت  ړتياگځاناو دعوت يوه مهمه  الريړن، كالريگت

ران گپر خط تلونكي مؤمن مبارزين او دعوتد دوى ، دئ

تفكيك په من ښد ود دوست ا ،ښوونو مطابقد دغو الربايد 

پوره بصيرت او په  كيېلولو بپه پردي  وآشنا اد و ا

او له  چلنناسم ارتباط  ېدپه ړي، زيركتيا عمل وك

 دېدرلودل، د طمع رتيا گملچا د تمييز پرته له هر 

 كيژندو ېپپه ښمن ر د دوست او دگدعوت چيشي باعث 
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له  له كبلهځايه انتظار ې ړي، د غلط او باشتباه وك

 كيپه اصل  چيچا ته سره مخامخ شي، هغه  ۍهيليأس او نا

 كيوروسته يا مخ چيړي چا ترجيح وركپر هغه  دئښمن( د)

  ږي.ېودر كي ډليپه رو گبه د ده د دوستانو او مل

    

     

   

   

   

    

نو  -12. ونه دهيادداسي نه ده، دا يوه  ،نه -11

په غوره غوره  -16ي. ړچي غواڅوك  يواخل ېترپند دي 

وو، سفراپه الس د  -11 ،يزه، پاكلوړي -14 و كي.ڼپا

 خصلته. نېك مخور او -13

پيغمبرانو د رسالت د  كيمباركو آيتونو  دې: په 11-13

او دا  شوېبيان  ړتياويگځانرسالت د حامالنو  ېداو د 

 چيهغه مخاطبان منلى شي دعوت دا  چيمطلب توضيح كوي 

ونه  ړتياويگځاندغه  چي كيچا په مواصفات ولري،  خاص

ې د ړتيا لري او نه ئرسالت د حمل و دېنه د  موندل شي،

 شرح:  دېمنلو، په 

ونه ده، ياد يعني يوهيوه تذكره  كياصل  پها دعوت د -1

په يادوي؟ آيا څه ورپل مخاطب ته خ ؟څه يادونهخو د 

او  ېكړېره ې هاوس ئ چي شوېخبره  داسيانسان ته كومه 

 خبره شوېېره څو دغه هراغلى تر السالم عليهپيغمبر 

هو؛ انسان ته  چي دئځواب دا د قرآن  ؟!ړيپه ياد كور

ړاوو، ې جوئ ىد چي يشوښودل ور كيپه هغه وخت څه  ېرډ

ې ئ كيده په ، ړىپيدا كاستعدادونو سره ېرو ې له ډئ ىد

د ده د  چيښي ېاو استعداونه ا كې، َملَ الرښووني داسي

ې ئ كيپه همغه سر  پيدايښتپاره ضروري وو، د ل الرښووني

ې رب ئ چيښودلي دا هم  گڅنېرو نورو خبرو ترډه د ده ت

پيدا  چيړى شهادت ورك دېپه ې ، ضمير او فطرت ئدئڅوك 

 چيپه سبب ده  الرښوونيفطري  دغي، د همدئې هللا كوونكى ئ

تر نن  پيدايښتهر انسان خداى مني، د انسانانو له 

دا خداى نه مني،  چي يشوليدل  داسيږ كسان ېر لډ پوري

ړه له ز چينه دا وي ه گپه توې هم د انكار نه مننه ئ
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پاره دليل ولري، قرآن پل انكار لد خ ې قانع وي اوپر

ته  ېددا يوه تذكره او يادونه ده،  چيسره  خبري دېه پ

 چيپه يادوي ور حقائققرآن انسان ته هغه  چي ېكړاشاره 

پل خ چيړي، دا هغو كسانو ته يوه يادونه ده ېر كده ه

د ېدلى، گل گزنې ې( ئصفحپه  ضميرد )ړلى، ې لئ (فطرت)

د ده فطرت  چيړى ېر كپل هغه خداى هې خپاره ئل همدې

ڼه نه شي پله بپه خ حقائق كبله دېهم لهلري،  باورې پر

له ، ېكړ هېريې ئ غوښتنيد سالم انساني فطرت ، ېدلي

 يادوني ېدپه شوي،  الريې پل طبيعي او فطري مسير بخ

ټه په خځي. د انسان رگواپل اصل ته رخړي هغه سره غوا

پاره ل ينالرښوود انسان د استعداونه  ل شويښودېا كي

وكاروي، له راكد ې انسان ئ چيشرط  دېپه  ،كافي دي

 چيږدي ې نپرځان وساتي او ې پلو ئځدو او كې پاته

ونيسي، خو انسان د  النديېز پل اغتر خې ئعوامل خارجي 

ړي، ېر كه پل اصلراشي، خ النديېز خارجي عواملو تر اغ

 ونكوښودالرپه ډكه حافظه او نو نه الرښووله الهي 

ې ږدي، له كارولو ئېپرځالنده ضمير راكد استعداونو 

 مپيغمبران عليهپاره ښولو لد ده د راويغافل شي، 

دا فطري  ړي.په ياد كور يشوېر څو هر تراشي،  السالم

شي  ىدكې، شوېژوو ته ټولو په شمول د انسان  الرښووني

پ بحري كشړي: ښانه كښه رومثال دا موضوع تاسو ته  الندي

ځاى غوره يو مناسب  كيۍ ژه پځي، د بحر له اوبو راوو

ې و ئگچوي، تر شوا كيپه ۍ گهه وكني، زمكمنه گشړي، ك

ړه په لور الېرته د بحر ب ړي اوك پټيې ئ ېښړي، ك الندي

پيدا چي راې بئ كي گيوپه هوروسته،  دېڅه موله شي. 

 بليې خوا يو يگځي، شې راووړي او ترك ماتيشي، هغه 

په لوري ډه د بحر ېر سرعت او منډپه خوا ته وشيندي او 

د ړاندي و پيدايښت ترد دوى  چيږي ېځپه همغه الر وخو

ځان پرته ډ ځنله هيڅ ړي ې وه!! غواې تللپردوى مور 

ځان ونه كه بحر ته  چيږي ېپوه ېدپه بحر ته ورسوي، 

پ دغو چا د كشا ته ووايئ: مې خوري. رسوي نو مرغان ئ

پله مور ې خئ كيپه وخت د راوتو  گيوله ه چيچيانو ته ب

 چيموندلى  دئې هم نه څوك ئ داسيې او ېدلهم نه ده ل

او بحر ته  دئځاى بحر ېدو ستاسو د اوسدوى ته ووايي: 

ځان ورسوئ كه نه مور ته  خپليژر كوئ ېدو الر دغه، د رس

په د دوى  الرښوونيه نو بحري مرغان مو خوري!! چا دغ
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 كيټه په ذات او خد انسان  ې دي؟ښېا كيړه او دماغ ز

ته ورته دي، فرق  دېشوي، ښودل ېونه اكوم استعداد چي

ېروي هې تل فعال وي او نه ئن احيود  چي دئ كي ېدپه 

ړي او كله هم پل الس غيرفعال كپه خې كله خو انسان ئ

ونه تر ادو استعدونه اانسان ظرفيتد  چيځكه ېر، دا ه

او پراخو چلي دي، د دغو حساسو، ېپحيواناتو زيات او 

ږ ېر لډپه ځ يووالى او تنسيق چلو استعدادونو ترمنېپ

ځي، د يوه د انحراف او له ځه سره له من ۍې احتياطب

و نظم ټوليا د  كيپه صورت دو كېېزمن بهرني محيط د اغ

 داسيدا د او غير فعاله، كرا ځينيډ شي او يا ډ وگ

دقيقو  وېرډد  چيپيوتر لكه يو ستر او حساس كم ڼئگو

ړتيا لري، كه ر كارونو ترسره كولو ومېڼ شگاو محاسبو 

 وليټړه شي، په ويروس ككپيوتر يوه برخه حساس كم دېد 

ې او كارونه ئ غلطيې ې ئشي، محاسب يېزمنې اغئ برخي

پيوتر پيوتر تر يوه ساده كمكمحساس دا  چي، لكه ړيگنيم

ته  يڅارنبيا بيا حدود كارونه كولى شي، څو م يوازي چي

ته ضرورت لري  دې، دئته ورته  دېنسان هم اضرورت لري، 

 يشوپه ياد شي، راكد ور يشوېر ې وشي، هڅارنه ئ چي

ړى شي كه ښراويې ې فعال شي، ويده حافظه ئاستعداونه ئ

 شي.  ړىپاك كردونه گې ې ئاو د ضمير له صفح

ټه رسولى گچا ته هغه  يوازيخو دا تذكر او يادونه  -2

ېدو ښپله د ويپه خ چيې راويښولى شي او له خوبه ئ

 دو اانسان آزاد  چيځكه اراده او تلوسه لري، دا 

د يوه د له دوو بديلونو پيدا شوى، خاوند  دېارا

ږي ېپه سر ودرد دوو الرو  چيكله انتخاب آزادي لري، 

ده  همربوط پوريپه ده  اړي، دې غوره ككولى شي يوه ئ

ږي، ېځښيي، خو عكس العمل څه ديړانپه وتذكر  د دې چي

ئي كوي، اعتناې بپند اخلي كه او وي دېر راياږي، هېښوي

پل اصل ته له ږي او خېك پاتهراضي  يوضع خپليپه 

 ډډه كوي!!ېدو ځرگرا

ې څو ئحامالنو د ړوند صحيفو او تذكر د ا دېدلته د  -6

او  وړيل، دي ميې مكرصحيف دا: شوېبيان  ړتياويگځان

عزتمن او  چي كيپه الس سفيرانو  داسيدي او د پاكيزه 

ليكونكي  ځينو د چيكار دي. سفرة د سافر جمع ده ونېك

ې، د اخيست معنىپه ى او مصلح( استازځينو د سفير )او 

سره دغه مطلب ته  ېدپه ښي او ېې دقيقه برئ معنىسفير 
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 رسول هللااو يا د ې صيحفو حامل فرشت دېد  چي شوېاشاره 

قرآن حامالن وو، عزتمن او نېك  دېد  چيهغه صحابه  ّـ

 راغلي: داسي اړه دېپه  كييوه روايت په دي. 

هللا عنها: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ىعن عائشة رض

مع السفرة  ،يقرأ القرآن وهو حافظ له ىقال: مثل الذ

 ،وهو يتعاهده القرآن يقرؤ ىالكرام البررة; ومثل الذ

واللفظ  ،فله أجران متفق عليه ،ه شديدوهو علي

 .ىللبخار

رسول هللا صلى هللا عليه  چي دئروايت  رضي هللا عنها ېعائشله 

 داسيپه او  يقرآن لول چيوفرمايل: د هغه مثال  وسلم

السفرة الكرام به له  دىې وي، حافظ ئ چي كيحال 

ې او ساتنه ئلولي  چيمثال  چاسره وي او د هغه  البررة

ه به دوه اجرونه تږي، ده ېمران تماگې پرخو  كوي،ې ئ

 وي.

 دېاو د  ړتياويگځانصحيفو ړوند ا يادوني دېدلته د 

 چيپاره راغلي ل دېتذكر د رسوونكو سفراوو مواصفات د 

څوك او له  چيښيي ته و موږند شي او گڅرښه ې خصوصيات ئ

چا بايد تذكر منلى شي او له ړتياوو سره دا گځانكومو 

رتيا گې او ملمنلو انتظار ولرو، د موافق دكتاب  دېد 

 كيپه  ړتياويگځانۍ پورتن چيطمع مو بايد له هغو وي 

اهميت  كي غونډيې ړنومو چيد قريشو هغه مشران مومو، 

 ېكړ اعتناءورته  ّـرسول هللا  چيړ نه وو و دېړى شو د ورك

په الهي پورتني مواصفات نه وو، دوى  كيوى، په دوى 

پاك نه ذليل دي،  كينه بلخاوندان  د عزت كيمعيارونو 

 دي،له بد قوله او بد فعپك دي، نه سمخور دي،  يناول

ړ، له دوى د ژمنو والپلو په خنه نېك، وفادار او 

دو كېځاى رتيا، د دعوت قبلولو او له صف سره د يوگمل

چا په  داسيځاى د په ځايه وو، بايد د دوى ې انتظار ب

  ړو.احساس ك كيه پ وړتياويۍ پورتن چيوو  كيټه ل
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 -18 ړ؟كافر ك ىد يڅه شدا انسان،  مرگ په دې -13

پيدا ، ېنطف ېړو ېيوله  -12ړ؟ پيدا كرا ېڅه ئله 

 ېبيا ئ -21. هزندااپه سم  لوړك ېړ ئجواو  ړك ېئ

خ ې ښړ، نو ئړ كم ېبيا ئ -21 .آسانه ړلهورته الر ك

هغه به  يړوغواچي كله بيا  -22گور كي. په ړلو ك

و ترسره ړك ، داسي نه ده، نه ئېنه -26 ي.ړمنتشر ك

 .گمارلى ېپروو هللا  دى چيڅه هغه 

دا  كيمباركو آيتونو  دېپه  چيورو گو: بايد 13-26

څوك د الهي او  دئته متوجه  انسانښ كوم واگعتاب او 

ږ دقت په ل؟ ڼل شوىگ و ناسپاساړه كافر په انعمتونو 

په ولى شو پام سره كپه ته باق سياق و سد آيتونو و ا

په مخكنيو آيتونو  چي دئدا همغه انسان  چي وپوه شو ېد

ورته  السالم عليهپيغمبر  چيې بحث شوى، هماغه پر كي

به باعث شي دا التفات  چيطمع  ېدپه وه،  ېكړ اعتناء

ې ولري، پاس ئړي، درناوى وك چلنكريمانه  د دې هغه چي

 ّـهللا  رسولله مخالفت الس واخلي او د ړي، ك ځ بدلپل دريخ
ړه د ده په اخو د الهي نعمتونو  دعوت ته متمايل شي.

او د ده د  ّـرسول هللا پام سره په ته  يناسپاسكفران او 

له هغه انسان دا طمع مه  چي ل شويو ته ويوارثاندعوت 

قدر نعمتونو  وستر وټولو سترپل منعم رب د د خ چيكوئ 

و ااستقبال كريمانه ستاسو  چيمان مه كوئ گنه كوي، 

ته  بلنيړوي او ستاسو وا پل مخالفتاحترام به دوى له خ

 ځواب ووايي. مثبت به 

 ديړانپه وپالونكي رب هغه پل خد  ىد چيورئ گنه ر گم

ړ، روغ، پيدا كې ې نطفړې وې له يوئ ىد چيشكري كوي نا

ژوند طريقه د  كيړ، بلې كپيدا ئ چيدا  يوازيټ، نه رم

 شرائطټول ضروري ژوند د ې ئ كي يزمكپه ښوده، وروې ئ

ړ، ې ورته وكبندوبست ئ يروزد رزق او ړل، ورته برابر ك

ې ټوي، ناشكري ئپ يگسترټولو نعمتونو څوك له دغو كه 

ې او نه ئ ږديړه ې حكم ته غا، نه ئپل رب منيكوي، نه خ

پاس ناسدا  چيده  هه ممكنگڅننعمتونو قدر كوي، د 

ي قدر او درناو اعتناء، يپاملرنې انسان به ستا د يو
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رتيا ته به تيار گستا دعوت به ومني او ستا مل ،ړيوك

ته  مخيد دوى نعمتونه  الندي كيآيتونو  دېپه  شي؟!!

 :ل شويښودېا

 ې.ې نطفله يو پيدايښتد ده  -1

ټول ضروري ړ، ا كپيدمتوازن او متعادل ې ئ دى -2

جسمي ې، ېره ئڅړل، عمر، صورت او ې وركاستعدادونه ئ

دا ې، رزق او روزي ئې، ئ توانري ځواك او عقلي او فك

 ټاكلي.پالونكي رب ورته ټول د ده 

 ښايستهړه، د ې ورته آسانه كدنيا ته د راتلو الر ئ -6

ې د ده ئ كي يزمكپه او  ېدوښوې ورئ الريژونداو سوكاله 

 هغېاو د ه زمك، ړلك ټول ضروري اسباب برابرژوند د 

تياوو او ړد انسان له فطري ا چيړ ړ كجو داسيې وضعيت ئ

د  چيړ ړ كجو داسيې ئ دىښتنو سره متناسب وي او غو

 ژوند ورته ممكن وي. كيكور  دېپل پر سر خ يزمك

ښخولو  كيور گپه ړ او وضع كهللا جل شأنه سنت  گد مر -4

په انسان او هم  دئيو نعمت  گهم مرښوده، وطريقه ده ور

ې نه وى له يو گمره كښخوي، ي ړپل مخ چيدا احساس  كي

وه، زما او ستا د راتلو  شوېډكه ۍ الدمخه ړبه نخوا 

 بليېدو، له ځاى نه وو او وار به نه رارسپاره به ل

تر  چيېدو ړاو ته رسپبد  داسيښت ړان د زسخوا به ان

 كيښت ړپه ز، ځله غوره ووپه سلهاوو  گې مرژوند به ئ

. همداراز دا دهېجوړې ۍ ترټيوه بوى ناكه بو غوښيد به 

دلته كوم ذات  چيوته كوي گپه ت درته دا حقيق گستا مر

ږي!! ما ته ېړه د هغه له لوري صادرېكپر گد مر چيشته 

ې او تا ي ىړپيدا كې ته ئ چي دئڅوك دا  ووايه:

ړ زو ناروغ او كمزورى شي، چيړي ه غواانسان ن ژني؟!!و

ځواك، ټول توان، ۍ د وخت انوځاو ومري، د  شي

هغه  وليدا ي، ړونه، شور او شوق له السه وركاستعداد

نلري او خامخا د  هه چارگله مر وليومري،  چي دئمجبور 

؟ نه شي كولى چاره گد مر ولي؟ واييلبيك ته  يداع گمر

ژغورلى ځان ولو گې له منشي او نه ئ ىدېښتې تنه تر

 چي دئنه دليل ند گڅرپاره ل دېد  گد ده مرآيا  شي؟!!

ې ئ ىد چيذات شته ځواكمن او واكمن  داسيدلته كوم 

 گاو همغه د ده د مر دئته مقهور او محكوم  دېارا

 ړه صادروي؟!!ېكپر

 ړ ده:ړخونو د توجه وڅو اقضيه له  گد مر
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ځواكونه له السه پل خړ شي، زوانسان  چيكله الف: 

د نورو د ږي، ېښو ولوپله  شي، هو ناتواناړي، ضعيف ورك

په د ده وخت  داې خوا ته راشي، ئ گمرټى شي، ېپږو او

پروت وي او هم د نورو، هم د ده خير او مصلحت  كي گمر

سنت  گمرد  پارهژوو لټولو ، د كيپالونكي رب، په عالم 

ړلي، ضعيف، عمرخو، هاتوانكمزوري، نړه، زاڅو ترښى، ېا

، ځوانوځاى پل ټي توكي خېپو ږاو د نورو د او بيمار

توكو ته  ځندهخو او نشيطسمسورو، شېرازو، ځواكمنو، 

و اانسان نه وى، سنت  يكيمانه الهحكه دا  ږدي،ېپر

او  لدكېڅومره بد برخليك سره مخامخ ې له ټولنه به ئ

 وو؟!!  يړ كړورته راوالې ړاوونه به ئاو ك ستونزيڅومره 

قاهره ذات د  داسيد يوه هغه  چيښيي  گانسان مرد  -ب

د  چي دئو محكوم امقهور  ديړانپه و ېدارا يځواكمناو 

 وليټپر ړي او ې وضع كئن سنه منونكي تغيير نعالم 

و اضعيف  ،ړي بيماره غواانسان ن حكومت كوي. ۍهست

په ې ويلي شي او ونه ئاستعدادشي، ځواكونه او  ناتوان

 و امكاناتا وسائلټول هغه  ي،محكوم ش گمرپه  كيپاى 

ور دورته مق چيټول هغه تدابير ې دي او ئ كيپه واك  چي

څه كوي ټولو ه ېدپه ې شي، كولى ئ چيڅه دي او هر هغه 

ړي، خو نه شي ږد كپل عمر اوخ او ډويځنو گپل مرخ چي

د  كي په دنياې نور ېبڅو شړي او پل اجل بدل ككولى خ

ته  گچار به مرړي، نادو موقع ترالسه ككې پاته

پراخ  چيډايان او هغه شتمن او ب ،سالطينږي، مېتسلي

 كيپه واك ې او تسهيالت ئ وسائلېر ډېر ډامكانات او 

، خوندي او مصئونو كلكو ،وگو دنگ، دنونوقصر هپدي، 

په خدمت ې ئحاذق حكيمان او طبيبان ږي، ېاوس كي يوڼما

تللو تجهيزاتو سره، مخپر، له روغتونونه ، مجهزكي

 دېدوا ورته ميسر، خو سره له  شوېاو آزمويل  هرانگ

 تېښتيد  گله مر ولي چاره!!ې ب ديړانپه و گټولو د مر

ته  تېښتي گې له مره ئچا ارادد  څه او چاره نه مومي؟

ېدونكى او نه بدلمضبوط  ،ړىدا پياو گږدي؟ د مرېپرنه 

څوك صادروي؟ قرآن ړه ېكپر گاو د مر ړىا وضع كسنت چ

  وايي:

    

    

    

     



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 عبس

 

   

 

 

 

 

 

 

632 

     

    

     :83-86المجادلة 

تاسو دغه وخت  ږي اوېي ته راورسستاسو روح ستون چيكله 

)هللا تعالى( تر  موږورئ او گ( گمر يا د نورو گپل مر)خ

او ې ېدلې طمع شلئټولو  ، )له تاسودېږتاسو ورته ن

هللا ته( خو تاسو )ما( نه وينئ، نو كه  يوازيې ئ هيلي

نه يئ،  و محكومامقهور ( ديړانپه و دېتاسو )د هللا د ارا

 !!يئ رښتينيځوئ، كه رگېرته ونو )دا روح( ب

خداى نشته او دا عالم كوم  چيدا ده  دعاءكه ستا ا

په ه سننو قاهرد ې ټولواك نلري او ته ئاو جبار  رقها

 رښتينى كي دعاءا دغي خپليپه ې، كه محكوم نه ي ديړانو

 مخه ونيسه!! گپل مرې، د خي

، ستا پيدايښتپه ې، ستا ړى يپيدا كچا  ما ته ووايه:

 كيپه تعيين د هغو استعدادونو  ټاكلو اوپه د برخليك 

چا اراده دخيل پرته د له هللا شوي، ښودل ېا كيپه تا  چي

ېز درلود او نه څه اغپر هغه پله خپه ا نه تې؟!! ورگ

ځواكونو،  ،صورت ،شكلپل پالر، په خستا مور او 

 داسيڅوك پرته له هللا  كيي و روزارزق  ،عمراستعدادونو، 

څوك وه ېمو اولري؟! دانه  كيپه ېز ډه او اغون چي مېمو

په تي ، تا ته د مور كيمخ پيدايښت ستا تر؟ شنه كويرا

په اراده دنيا ته چا  د دا كوي؟يپڅوك را دېشي كي

پيل  ديې، زوال ، كمال ته رسې، ورو ورو وده كوځېرا

 ؟ېمحكوم ش گپه مرې او ږېښت ته ورسړشي، ز

 چيښى ېا كيپه تا هم هللا تعالى و شعور اكه لَ مَ  دا -ج

 هپرته، متعفنه زمكپر جثه  ړي ورورپل مد خې ړنه غوا

 كيولو گپه منو څيرونكو حيواناتاو بوى ناكه او د 

پل ورور جنازه دفن ړي د خغواانسان  وليدا !! ېورگو

 عليه د آدم چي؟ كله ښىېا كيپه چا دا احساس  ړي،ك

 ژلې ووښته وشوه او يو ئځ ند دوو زامنو تر من السالم

بايد د  چيړى شو ته متوجه ك دېه گڅنچا او شو، قاتل 

ې وايي: يو كارغه ئړي؟ قرآن پل مقتول ورور جسد دفن كخ

خاورو  ترڅه څو ړي، تر پس كيښوم خپليپه ه زمك چيوليد 

ړي پل مه د خگڅن چيښيي دا صحنه هغه ته ړي، ك الندي

پله عاطفه اشباع سره د ده په نسبت خښخولو په ورور 

په يو تذكر او يادونه، د يوه مرغه  چيورئ گړي، ك



 

 

 

 

 

                                                                                                                  عبس         

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

631 

نه ووښې الرسره ئ دېپه همړتيا وه، واسطه، دا د ده ا

 وشوه.

ې له يو كيبلپاى نه ژوندون د  د ده گانسان مرد  -د

پيدا ې ئانسان  چيى خداهغه ، دئته انتقال  بليې مرحل

ې بيا ړه كوي، هغه به ئېكپر گړى او د ده د مرك

ه ده، گېلكوي، دا د الهي نعمتونو يوه بله ب دىژونرا

بيا  كي، بلځولىرگ دئنه  گمر پاتهې تلئ گد ده مر چي

 دېاو  ىدېك ىدونژبيا نه راانسان كوي، كه  دىژونې رائ

 چيدا  يوازيڅه طمع او هيله نه وى، نه ې ژوندون ته ئ

حالت  دېد پلوانو او مينه والو ته به ده او د ده خ

و ا ههدف ې، بىران وو او دا عالم به ورته خوشگل زغم

په هم،  لرياو انصاف عدالت له  كيبل ،ېدوښېبربېهوده 

و حقوق پهد نورو ظلم كوي،  ځيني چيوري گ كيژوند پل خ

ې او ب وې وزلخوروي، د بفساد  كيه زمكتېرى كوي، په 

نه  چي يدروم داسيتويوي، خو له دنيا  يناه خلكو وينگ

پلو جنايتونو سزا ې د خئورسره حساب كتاب شوى او نه 

حقوق مسلم انساني ږي، ېكې پرظلم  چيوري گنور ې، ليدل

 ېچا ئ چيمري  كيحال  داسيپه ږي، خو ېك النديښو پې ترئ

ړى شو. د ې ترالسه نه كپل حق ئاو خ دېېوانه ور چيغي

وري گپله سزا وهم هغه ظالم خ چيخو دا ده  تقاضاعدالت 

پاره هللا ل دېړي، د همپل حق ترالسه كاو هم دا مظلوم خ

دا دقيق  كيعالم  دې پهې، ټاكلځ تعالى د قيامت ور

ټولو د  او يڅه هدفمند هر ،و توازنانظم، تعادل 

دا  چيښيي ژور تنسيق ځ يووالى او من مخلوقاتو تر

پالونكى لري، د ده كائنات يو عادل او حكيم رب او 

انو گپلو بندقيامت راولي او له خ چيعدالت دا حكم كوي 

پل ته خړي او مظلوم ، ظالم مجازات كړيبه وكسره محاس

په سره هللا تعالى د انسان  ېدپه  چي، يقينًا ړيحق ورك

 .كړېنه يېاو لور هپېرزويننسبت يوه ستره 

پل د خانسان او ناشكر  دا ناسپاس چيورئ گخو و -هـ

څه كوي، سره سره و پېرزوينټولو نعمتونو او د غو رب د 

پل په خ، هم د ده ېكړې پرې ئ پېرزوينيره مېې شڅومره ب

برخه په غوره هم د ده  او كي پيدايښتښت او ړجو ،ذات

پر  يزمكد ، هم كيځواكونو ليك، تقدير، استعدادونو او 

په و شرائطټولو ضروري ژوند د سر ده ته د سوكاله 

!! د كيژوندون او بيا  گپه مرې هم ئ او كيبرابرولو 
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پاسه ې څومره بهغه  ديړانپه ودغو سترو سترو نعمتونو 

او عصيان كوي، بغاوت وي، له هغه ېرمنعم رب ه پلخ، دئ

ه له گڅن ،دئ داسي ديړانپه وپل رب د خ چيچا له هغه 

ې ستاسو د ورين تندي استقبال به ئ چيه دا طمع لرئ هغ

دعوت  سوله مخالفت الس واخلي او ستا چيړي ته تيار ك دې

 ومني؟!!

    

   

   

    

    

    

    

   

   

   

  

چي  -21ي. ړته نظر وكپل طعام نو انسان دي خ -24 

په بيا  -23؟ اوبه لېړگه تويولو مو راتوى كڅنپه 

و ن -23زمكه؟  اړه دشق مو ك گه شق كولو سرهڅن

و او انگور ا -28څه دانه. كي  ېده پړه راشنه مو ك

و ا -61. د كجوروو ازيتون او وني د  -22سابه. گ اس

 -62ښه. هم وا واوه ېم هم -61 ونه.باغسمسور ڼ گ

  .څارويواو ستاسو د پاره ستاسو ل متاعيوه 

 دانسان  ناسپاسدغه  كيونو مباركو آيت په دې: 24-62

ته رابلل شوى او فكر غور او ړه په اپل رزق او روزي خ

 :ېشوڅو اساسي خبرو ته اشاره  اړه ېدپه 

آسمان له ه گڅنې رب ئ چي يورگو ديدا انسان  -الف

ښت راولي، د ځپه خوه زمكړه مسره  دېپه ، اوبه راوروي

سخت  يزمك، د وركوي، وده يځوي خوړز ټوبوه د ندن هغې

بهر ، ويچتسر رااوخاورو له ټي ، تنكي بوچويقشر 

 پاڼي، ږيېودرساق  پلپه خ، ياو سمسور ش نهش، ځيراوو

و اآسمان د ړي، ووايئ: وكوه ېمو ا دانهړي، وكل گاو 

ځ، دا يووالى ترمن چتفرش او ، دا د انسان د كور يزمك
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اوبه  چيته ويلي آسمان ا چ ړى؟ځته كچا رامنډ كار گاو 

د انسان اوبو سره  دېپه  چيې ويلي ته ئ يزمكووروه او 

 دېپه  چيږي ېپوهښه كوه؟ ټوراووه مېدانه او پاره ل

وك له ډه نه لري او هيڅڅه ونوك پرته هيڅله هللا  كيكار 

 .دئشريك نه  كيكار  ېدپه هغه سره 

پاره ژوند لپل د خڅاروي  كيه او ستا په خدمت ت -ب

د  كيښت ړپه جولرئ، د انسان او حيوان خوراك ته ضرورت 

پاره همدغو توكو ل بقاءد شوي، توكي كارول  وريخا دېهم

له  چيي، خو دا نه شي كولى ړتيا احساسوته بيا بيا ا

 پرتهژورو تغييراتو له  كي ىپه هغوو مخامخ او دغو توك

د  چيپالونكي رب دا ترتيب نيولى ستا ، ړياستفاده وك

په ذريعه ستا ټو اورو دغه ضروري مواد د ونو او بوخ

او  يزمكدا كار د ړى شي، برابر ك خوراك او هضم ته

ترسره شي، له  كيپه نتيجه ډ كار گځ د دغه آسمان ترمن

ټو د ونو او بو كيړه ز يزمكد  ږي اوېبره باران وور

پاره ړي او ستا لجذب ك يپه مرسته دا توكد اوبو ړي جر

نه  چي ړيې بدل كې او دانومې يخوندور داسيپه ې ئ

پاك، لذيذ، جالب،  ،ښايسته كيړ وي بلد هضم و يوازي

، له بوى تخنوي ديړه ز چيځي، ې راپر ديمينه  چينظيف، 

 كيو وېم په دغو دانو او ...ې،ې خوند اخلئ گاو له رن

ونه، منرالر مېڼ شگو اكاربن، كلسيم، مس پنه، ساو

شوي،  بيهعت پاره ضروري توكيژوند لونه او د ويتامين

ضرورت ستا وجود ورته  چيتناسب سره  داسيپه يوه خو 

ې هضمولى او جذبولى ته ئ چي كيڼه ب داسيپه  ري اول

ې، ښلپوپوستكو ر مېڼ شگپه ې ئوه ېمو ادانه  هې، هرش

ژوند ته ونو او ستا مكروب ستره وي او دو ا هڅو پاكتر 

وه لرونكو ونو ېمكله د  چيوي،  و خونديعوامل مضروله 

 ې،ې خوند اخلښكال ئالنو له گ ڼو اوپاې، د ږتېرېخوا ته 

، شكل او ، بوىگرنړي، ا دماغ تازه كې ستبوى ئ ښايسته

ې ې خوندور او هضم ئطعم ئ، اږيځان ته راكې تا ښت ئړجو

 دېپه ، او بوټي يڅوك دا ونما ته ووايه: آسان!! 

پلو سخت او كلك توكي، د خ كيړه په ز يزمكد  چيماري گ

ې، ښكل، ښايستهد ړي او جذب ك الريو له ړجرنازكو 

ې تا ئ كيڼه په بې اندې او ومېړ هضم و او د يخوندور

هغه  دئه ې پاسبو اظالم څومره  ړي؟!!ك ديړانته و

 ېدپرته له ټه اخلي، گټولو نعمتونو غو دله  چيانسان 
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ي او د ړپل رب د نعمتونو او احساناتو قدر وكد خ چي

و اكافر  داسيله آيا  !و مرهون وي!!پېرزوينهغه د 

 چي دئځاى انتظار  رپ دا انتظار سم او انسان ناسپاس

 چيړي ېزمن كاغومره هې ئاو التفات به  اعتناءمعمولي 

په په لوري ڼي، ستا دعوت ومني او د هللا گدا يو احسان و

 ! !؟ړييا وكرتگستا مل كيسفر  دې

    

    

    

   

   

   

    

   

   

   

   

    

    

هغه  -64 .هچيغنده وورسي هماغه تچي رانو كله  -66

 هموراو له  -61ره، روو پلښتي له خڅوك تچي هر ځور

 -63 اوالده،پل ، خښځي او له خپلي -63 پالره،پل او خ

مشغولتيا وي داسي ته د دوى هر يوه به  ورځي ېده پ

 ځينيبه  ورځي ېده پ -68ي. بس و ېپله به ئپه خچي 

 ،ښاد ،دونكېېُمسك -62. ې ويڼراو  يپينس ېرېڅ

به  كيځ ور ېد چيداسي  ېرېڅاو ځيني  -41. هخوشحال

 تيارو به وي توروالي او -41 گردونه. ېوي پرپراته 

 .كافرانهمدا دي آ بدكاره  -42 .ېښلپو

 ټكيآيتونو څو ظريف  دېد ځغلنده نظر سره په : 66-42

 :جلبويځانته پام  موږز

ېزه ه او تتوند) ةصاخځ د دلته د قيامت ور وليالف: 

ې د نومولو او د سور دېد ، شوېچيغه( په نامه ياده 

ږ ړاو موندل لدا ت ړاو شته؟څه تځ اساسي مضامينو ترمن

 :داسيړي او هغه غور غوا
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 ّـرسول هللا د قريشو له سردارانو سره د  كيپه سر ې د سور

پي ننوتو، د څاد ناعبدهللا بن ام مكتوم د ته  غونډي هغي

وته شوى گپه ږ د ده مداخله او هغه غ كيځ په منخبرو 

په ې سور دان باعث شو، گۍ او خفښد ناخو ّـرسول هللا د  چي

هغه حالت ته  ورځيد قيامت پام د د مخاطب  كيپاى 

او  يتونداو له دو كېپو  له كيپه صور  چيځول شوى رگرا

او  ههيبتله  ورځي دېپيل شي، د سره به  چيغي كيهيبتنا

اخيستى وي  وېري داسيڅوك هر به  يوېرله  چيغي دغيد 

 دېږپل نپام نه وي، خچا ته ې هيپرته به ئ ځانله  چي

ې ېدلبه شل اړيكيۍ مخكن وليټېر وي، ې هم هدوستان به ئ

ځاى پناه او  تېښتيې به د صحن كيهيبتنا دېوي، له 

او  مېمقد هغيد  چيږي ېسره راته جوتږ دقت ټوي، په لل

مطلب دا ته او مخاطب ته ژور ارتباط شځ ترمن مېتت دغي

هغه عبدهللا بن ام مكتوم د  كي يډغون هغيپه  چيندوي گڅر

ږ دا هيبتناك غ ورځيد قيامت د  كينه بل ږپي غڅانا

د قريشو د دغو  كيپه هغه مجلس ڼل شي، گبايد جدي و

د هللا ځاى بايد په  يئان او نارضاگمغرورو سردارانو د خف

په  چي رولښنه وېدنا ورځي هغيې او له تعالى له محاسب

 ږي، د دغو سردارانو كاذبېكپيل سره به  چيغي يتوند

دوى  د كي ټولنيپه ظاهر او  غولوونكى ،و جاللاجاه 

ښت نه لري، د دوى د ارز ځ هيڅبه هغه ورنفوذ  واوجاهت 

ۍ اجتماعي مخكن وليټټول شوى وي، ټغر به نفوذ او رسوخ 

، مطاع هلدوست، مطيع  لهدوست ې وي، لدېبه شل اړيكي

ېرو څد ښتي، پلويانو به تپلو كمزورو واكمنان له خ

، خړيې ئ نن چيې ېرڅند شي، هغه گڅربه راماهيت واقعي 

نه  اعتناءڅوك ورته  ې،ورگاو ستومانه  پټيردونو گپه 

ې بذليل،  مخيمعيارونو له  ود حاكم ټولني پهكوي او 

ونو له معيارږي، خو د الهي ېكڼل گې قدره عزته او ب

په ، ديو مكرم امعزز لري، لت نزو مامقام  ښايسته مخي

ښاد او ډو مسكا، پر شونښانه، ې روېرې څځ به ئهغه ور

له  ۍفساد او بدكارظلم، د كفر،  چيوي، خو هغه  خوشحال

خو د جهل پك وو، او س ذليل كيونو معيارالهي په  كبله

ړى وو، ونو وجاهت او اعتبار وركغلطو معيار ټولنيې پلځ

، شرمنده او ذليل يټ سرټيې مختورن، به ئ ځور دېپه 

او ړونو توروالى ې، د دوى اصلي ماهيت او د زورگو

پين س كيپه ظاهر شي او د دوى دا  هندگڅررابه پاكي نا
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 .ړيمخ به تور ك

ښتي او ت كبله دېله ځ به يو له بله يا ور دېپه  -ب

مشر وو، نورو د ده  چيې وي لدېشلې به ئ اړيكيۍ د دوست

ړي وو، نن به ك الريې ې غولولي او باوو، دوى ئاطاعت ك

ېوانه ونه نيسي رگې تر پلويان ئ چيښتي ت وېري دېله 

بد عاقبت  دېړو او له ك الريې ب موږتا  چياو ونه وايي 

 كي، كفر او عصيان ناهگپه ړو، تا مخامخ ك ديسره 

 .ړى شيسزا بايد تا ته درك موږز ړو اوړ كتو ته اېوپر

به ځينو له ده د  كيپه دنيا  چي هكبل دې لهو يا ا

د ده لمن مو  چيې كاوو مان به ئگشفاعت طمع درلوده او 

 چيږي وېرېنن به ژغوري،  به مو د هللا له عذاب دى، ولېني

يا  غاړيتر  ىدې راشي، پلويان ئدلي ولېنه هغه غ داسي

ړي ې وكښتنه ترغو سپارښتنيونيسي، يا د شفاعت او  يلمن

نو ړي، ك ديړانو توگهپه اصلي مجرم  ې هللا ته داو يا ئ

به هومره وي هيبت  ورځي دېد  .ښتيچا ت ځكه به له هر

مجال نه لري، و التفات ا اعتناءوك به بل ته د هيڅ چي

په  الريد نجات د و وي اځان مصروف پل په خڅوك به هر 

ې يو له نن ئ چياو هغه روابط  اړيكياجتماعي  ،كيټه ل

ړى، د نفوذ او ې وجاهت وركه ئځينو تړى، ك دېبل سره نږ

ې قدر او ړى او دوى ته ئړ كې جوې تراعتبار خاوند ئ

 ډېريځ به هغه ورپه ږده ېپردا خو ړى، اعتبار ورك

ې وي، د ورور او ورور ېدلهم شل اړيكي دېږاو ن يمضبوط

دا ځ، پالر او زوى ترمنځ، د ړه ترمنېماو  ښځيځ، د ترمن

 ې وي.ېدلبه شل اړيكي وليټ

 داسيپه خلك  ځيني كي ټولني خپليپه نن  تاسو -ج

ۍ ې وزلب او لوږيې د فقر، پر مخونو ئ چيورئ گ كيحالت 

ې د به ئ كيېرو او جامو څپه پراته دي، ردونه گ

ړ ېژږي، ېكو گترستر ورايهله  نښياو محكوميت  محروميت

ردونو گپه ، ميې جاېدلې شلېدلمخ، شل ونځيگ يونځگاو 

د دوى دا د  چينه  داسينه، ي او ستوماړ، ستتانېښټ وپ

ې اهميته ئي موجب شي، باعتناې ړ حالت ستا د بترحم و

ښتانو ېېرو، وڅړو ښايي د دغو خې، ڼگې وې قدره ئاو ب

او  ، مخورستر كيپه الهي معيارونو او جامو خاوندان 

بيدار  كيجامو ړو دغو خپه ښناك شخصيتونه وي، ښايي ارز

مضبوط او  يمانړه، قوي اپاك زضمير، حساس وجدان، 

په ځ د ده په ورقيامت د ې به ئ ټ وي، حقيقتپشخصيت 
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د  چينه  داسيند شي، گڅررا كيې ېرڅښانه ځالنده او رو

ځاى په ې وزلو بغو دې او د ځورگچا ظاهري وضع معيار و

او جالب،  ښايستهې ظاهر ئ چي ېكړچا ته اهميت ورهغه 

وكالي ې د سئ كيېرو څپه  او بيعران گې او ښكلې ئ مېجا

ونه و معيار ااهر مالك وظ چيند، پام گڅراو تنعم آثار 

د  !!ېكړونه  چلنله خلكو سره  مخيله  دېاو د  ېځورگ

ته موقعيت اجتماعي چا ونه غولوي، د  ديڼه ي بظاهرچا 

ټاكه او د پام سره د هغه قدر، منزلت او مقام مه په 

كافر شوى او  چيهغه ورسره معامله مه كوه،  مخيله  دې

څه هم ظاهر كفران كوي، كه  ديړانپه و والهي نعمتون د

و اذليل  كيپه الهي معيارونو ې جالب او جذاب وي، ئ

 ديړانپه وځ به د هللا په ورقيامت  ږي، دېكڼل گپك س

د  چيي، پام كوه ېږودر ى، شرمنده او سركوزىتورمخ

صالح او  ،ايمان او كفر كياو مسلك مكتب په پيغمبرانو 

او و اعتبار احيثيت اجتماعي چا د نه  دئمعيار بد عمل 

 .قدرو اد هغه وزن  كي ټولنيپه 

ې ړ شښه الپه كرالسالم  معليهو پيغمبرانې د ړكه غوا

اجتماعي پل مخاطب ې نو د خر وگاو موفق او بريالى دعوت

او  اعتناءپام سره هغه ته په حيثيت او نفوذ ته 

پر  يچڼه گې اهميته مه څوك باهتمام مه كوه او هغه 

پكه په سنظام  يو اقتصادا ياجتماعحاكم سياسي،  ټولني

له فقر او ، چولىې اله نظرونو ئه ورته كتلي، گستر

ې پكاوي او ب، سذلت د هغه دړى، مخامخ كې سره ئ لوږي

 دئ كيټه په لړي، خو د حقيقت ې برابر كۍ عوامل ئوزل

فجور  ،و ايمانابايد كفر ى، ږد ارشاد او هدايت تو ا

چا ته هغه ، بايد ويو مالك امعيار درته  و تقوىا

ږي، ېوېر پايلود كفر او فجور له بدو  چي ېلرو اعتناء

شي  كيټه په لد حقيقت  چيڅولى ته ه دېدغه احساس هغه 

 )كافر( چيهغه ړي، پيدا كحالته د وتلو الر  دېله او 

ې نياز او ستا له ب او حقيقت( حقدي او له ) )فاجر(وا

څومره كوي، كه هر  ءو استغناا ييازن ېباو دعوت  بلني

 اهميت هيڅ، اناوندخړ اجتماعي حيثيت مخور وي او د لو

ذليل او  كيپه الهي معيارونو نه لري، هغوى ښت او ارز

ند گڅرښه ځ په ورقيامت پك مقام به د دي، د دوى س حقير

 شي.

په ټول پايه، له سره تر  ېسور يمبارك ېد چيورئ گ
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ېر اهميت لري، ډ كيپه دعوت  چيې، قضي ېړگځانهماغه 

رانو گدعوت د باايمانو كيپه كار ړى او د دعوت بحث ك

 پهې د وارثانو اسلوب ئ السالم معليهپيغمبرانو او د 

د  ړى اوتوضيح كړه په اېلو مخاطبينو ېالببد  كي ټولني

 ښودلى.ځ ړنالره او دريې د دوى كپه ارتباط ئچا هر 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ويرالتك

 يې معرفد سور

د  چي دئول( راتاو) ې نوم التكويرسور كيمبار دېد 

تونه لري، آي 22ړي آيت اخيستل شوى، ې له لومسور دېهم

ې ډ، وزن ئې لن، آيتونه ئشوې هنازل كيمكه مكرمه په 

ډ لن كيپه سر جالب او خوندور، شعارونو ته ورته، ېر ډ

 پاى آيتونه داو د  يشوږده اوورو ورو  چي، ډلن

تر يت آړي له لومشوي، ې برابره در دېږړنيو نلوم

ت ته ورته هموزنه رَ وِّ و فواصل كُ د آيتون پوريڅوارلسم 

نس ته ورته، بيا خُ  پوريتر اتلسم ځلسم پنې دي، له صيغ

كريم، مكين او مجنون ته ورته هموزنه يه اپې تر د سور

ې له د سورېكنده او قاطع، پرې خطاب ئ ،راغلېې صيغ

د  ،حالتي ئابتداد قيامت ړى لومه ورته، مضامينو سر

دل، د غرونو ېكياره ټولو ستورو تد دل، تورېلمر 

ځوروي، اندل كېېدا او د عالم د اوسني نظام متالشي ځخو

ېدو صحنه او د هللا لوري ته د تلو څپابيا له قبرونو د را

ټولو د جاهليت د دور تر  كي ېدپه او الهي محاسبه او 

جنت  ېپسښخول او ورۍ ژوندد نجونو  ناه،گستره او شنيع 

ې انسان دا درك ئبه دو سره په لي چي، تمثيلوي او دوزخ

 ېئړي وو او اوس به ډ كته راغون ورځي دېې ئڅه  چيړي ك

په استناد دا ښو د خورو ن كيپه عالم ځاى كوم وي، بيا 

السالم  عليهپيغمبر ړه د په اد قيامت  چيثابتوي  دعاءا

 چي ل شويمخاطبينو ته وي كيى پا پهده او رښتينې وينا 

وت قضاړئ او وينا له نورو سره مقايسه ك ّـرسول هللا كه د 

 .پوه شئپه حقانيت ې ړئ، حتمًا به ئوك
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 چي كله وا -2 لمر.دا  يشړى كراتاو  چيكله  -1

دا  يړى شكروان  چيكله و ا -6 .يستور غهدتياره شي 

 -1 .اوښي يبالرب يش ىدېښوپركله  چيو ا -4. غرونه

 چيكله  وا -3شي. ړى ډ كغون را يدونكېركله تَ  چيو ا

 ي.ډك ش ۍژ سيندونه تر

 ستريڅو ې ۍ مرحلړد قيامت د لوم كيآيتونو  دېپه : 1-3

 :شوې رځوې انصحن كيهيبتنا ستري

 داسيړى شي، ځان راتاو كپل به په خلمر  چيهغه وخت  -1

د لمر دا  ړي.پر سر راتاو كړۍ گپپله خ چيڅوك لكه 

خوا ته تر لرو لرو  هريد شمسي نظام نن  چي يگنړاو

ېدل بند شي او لمر ې خورئځ به په ورږي، د قيامت ېخور

 ديږ عجيب غوند بيان دا انداز لټ شي، پو گبه له ستر

ټولو ړي، تر ېل تعبيرونه كېل بې بښي، مفسرينو ئېبر

 هې راتاوڼا به پروايي د لمر ر چي دئغوره تعبير هغه 

په اهميت تعبير  دېد ږي، ېڼا نه خورې رشي، نور به ئ

سترو سترو  د لمر او نورو ځالنده چيشو  ىدپوهېښه هلته 

يه نظرتحقيقي هغه ړونكو ېڅائنات كد  اړهپه ستورو 

ېرو تحقيقاتو له ډاو  كيپاى په ۍ ړېپ ميد شل چيواورو 

 شو: دىدرلو آيت دوه تعبيره دېله  شوه. ديړانوروسته و

، ورو دئاو تود  ڼځالنده، رونن  چيلمر  موږز -الف

 كيپاى په ې كمه شي، ئڼا به ځال او رړ شي، ورو به سو

 ېر نورډلكه  داسيړ او تياره ستوري بدل شي، په سوبه 

شوي، ځالنده ول خو ورو ورو تياره  كيپه سر  چيستوري 

دو كېد راجال او نورو ستورو له لمر  چيه زمك موږلكه ز
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ړه و ورو سښانه وه، ورځالنده او روتوده،  كيپه وخت 

 يوازيڼا او تودوخه له لمر اخلي، پله رنن خ چيشوه، 

څه پل مخكنى حرارت ساتلى او هر ې خئ كيړه او تل په ز

ړه او تياره ده، ې سۍ برخه ئدي، خو بهرن يويل كيپه 

ڼا او تودوخه به برخليك اخته شي، ر دېپه هملمر به هم 

 ې ختمه شي.ئ

د  چي كيړ ل پهد هغو تحقيقاتو  ړونكوېڅكائنات  -ب

ستر  داسيترسره شول،  كيلسيزو  تيوپه وروسۍ ړېپ ميشل

ې دومره زياته او ې قوه ئد جاذب چيوموندل  ستر ستوري

نور ې وتلى، د نور ئې هم نه شي ترپل خ چيځواكمنه ده 

ې له او د قوي جاذب دىېې بهر نه شي خورئ وړانگي

په عادي  دا ستوري موږبهر نه شي وتلى، ې ولو ئگمن

ې د بليك هول ئته  غو ستوروو نه شو ليدلى، دگرست

تش  كيپه حقيقت  ديكن توريدا ړى، نوم ورك ه كنده(تور)

ېر ډې رم ئجِ  چيدي  ستوري كينه دي بل او تور ځايونه

ې قوه د جاذب درنه،و ا هېره متكاثفډې ستر او كتله ئ

نه شي، د نور هره  دىېښتې تنور تر چيي قوې دومره ئ

په وسيله ې جاذب دېد همړي تل وغواې وتر چيه گړانو

په  ستر ستر ستوري چيږي. تحقيقات وايي ېكجذب ته بېر

د قرآن له دغو  ږي.ېكبرخليك اخته  دېپه  كيخاص حالت 

حالت  داسيلمر به هم يو وخت له  چيږي ېلومالفاظو مع

ږي او د ېځان راتاوپل په خې ڼا به ئر چيسره مخامخ شي 

ړو نو ږ دقت وككه ل ي!!ږېكې نيول ېدو مخه به ئخور

او بيا ړى د لمر لوم كيمباركو آيتونو  دېپه  چيورو گ

پاره د د لمر ل، خو شوېدو ته اشاره كېتياره د ستورو 

پاره د ول( لفظ كارول شوى او د ستورو لراتاو) تكوير

ه گپه واضح تو دې، له ظدل( لفېكانكدار )تياره 

 چيراشي  بدلون داسي كيلمر  پهړى به لوم چيږي ېلوممع

د بهر نه شي وتلى او ې جاذب خپليې له ې به ئپلوش

پله په خ چي داسيمتوقف شي، خو ې ېدل به ئو خورگړانو

 كبله دې له په سر راتاو شي او بيا به ستوريبه د لمر 

  ررسي.وبه نه  وړانگيد لمر  چيتياره شي 

 موږدا مبارك آيتونه د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز ز

ژور او ستر علمي حقيقت  داسيله يوه  ږدي اوته  مخي

تحقيق  يوړېپ يوړېپپوهان، له كائنات  چيچتوي پرده او

 كيپه دغو وروستيو لسيزو ۍ ړېپ ميوروسته اوس او د شل
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د راتلونكو نورو تحقيقاتو ې پوه شول او دا ئې پر

كه دغو  .ومنله توگهپه ې علمي نظري يې دقيقد يوپاره ل

او ستورو ورو او د لمر گوپه سطحي نظر آيتونو ته 

ټولو ابعادو ، خو د مطلب ڼوگښه ودل د قيامت نكېتياره 

ړو او ټولو الفاظو ته عميقًا توجه ونكاو د آيتونو 

ه نه ورته وگپه سترړونكي ېڅنات ئمخصوصًا د يوه كا

خو كه ، ىدېپوهپه اهميت نه شو  يړاندوينو دېورو، د گ

 موږز چيو ووايړونكي ته ېڅيوه محقق، حساس او زيرك 

يو وخت به د لمر  چيۍ د مخه ويلي ړېپڅوارلس قرآن 

ې ېدل به ئپه سر راتاو شي او خورپله د لمر په خې پلوش

ږي، هغه ته د قرآن د دغو آيتونو هر لفظ دقيقًا ېودر

قرآن د لمر د  چيړو او ورته ووايو ترجمه او توضيح ك

رو د واو د ستپاره د تكوير لفظ كارولى دو لكېتياره 

 معنىالفاظو  دې، د ې د انكدار لفظپاره ئدو لكېياره ت

ېر دقت ډپه هرومرو به حيران شي او ړو، ورته بيان ك

ړي ځير شي او حتمًا به اعتراف وكسره به ستا خبرو ته 

، دا دئپروت ژور راز او سر خامخا كوم  كي دېپه  چي

ژورو تحقيقاتو او له له پوهان ساينس  چي دئهغه حقيقت 

ړنو ېڅال د  او يشوپوه ې پرړنو وروسته ېڅ يوړېپ يوړېپ

دو ېپوهد ړخونو نورو ا پهې او د قضي دي كيپه مقدمه 

په ه يوه انسان گڅندا په شدت سره مصروف دي، پاره ل

ه گڅن، ېكړخبره  داسي كيو شرائط كيمخ يوړېپڅوارلسو 

يو  چي ېكړ دعاءې دا ائه گپوه شوى، څنحقيقت  دېپه 

خوا ته  هري چي يگړانونده ځالوخت به د لمر هغه 

په سر راتاو او لمر به تياره پله د لمر په خږي، ېخور

دا ې مرجع ئ كوميړ، له پوه كچا پوه شو، ه گڅنشي، هغه 

ته نه  يزمك موږوخت زدا لمر به يو  چي ړهپوهه ترالسه ك

 ڼا وركولى شي او نه تودوخه؟!!ر

ره دو سدېځال له بند لمر د و اېدو په رارسد قيامت  -2

ې نن ئ چي ر ستوريمېڼ شگتياره شي، دا  سم به ستوري

په ې ېر ئډورئ، گښانه ځالنده او رو كيپه آسمان تاسو 

ڼا له نورو منابعو اخلي، نور پله رتياره دي، خ كياصل 

ځالنده او ڼا وركوي او د دوى د ر مېځالنده شمسي منظو

يو  كيۍ ړې كپه يوږي، د ستورو ېكدو باعث لومېڼ معرو

 هنورو تيار كيشا و خوا  خپليپه ې ځالنده ئېر ډو ستر ا

ې ب كيپه اصل ۍ ږمپوس چيڼا وركوي، لكه ستورو ته ر
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 چيكله ښانه كوي، ې روئ يگړاند لمر و، دئ ىنوره ستور

 ږي، ستوريېځال ولوې له چينځالنده سرڼا دا د نور او ر

په ويلو سره مطلب  دېد قرآن . ټ شيپو گې له ستربه ئ

پر ده ې به ئ يگړانوټ او پو گلمر له سترړى به لوم چي

تياره شي، يوه ستر علمي  به ستوري پسېراتاو شي او ور

ېر ډانسان  چييو حقيقت  داسي، ېكړته اشاره حقيقت 

پوه شو. څوارلس  ديوربان كيۍ ړېپ ميپه شلوروسته او 

ۍ او ږمپود س چيشو  ىدپوهې ېدپه څوك  كيسوه كاله مخ

 كيپله نه ده، بلڼا خاو ر رڼو ستورو نوېرو نورو روډ

د بيان ، يوينړاندو دېې اخلي؟ د و ئچينله نورو سر

پاره مطلب د بيان ل دېد  چياسلوب او د هغو الفاظو 

او ن يمحققحساس او منصف  يوازيپه اهميت شوي، كارول 

 شي. ىدپوهېپوهان 

لويه  چياو درانه غرونه  گدن گقرآن وايي: دا دن -6

پر سر او  يزمكې د او كمه ئ كيړه ز يزمكې د برخه ئ

مان نه گڅوك سره  مپاپه ې الي او ستروالي ته ئړولو

ځ ور داسيږي، ېوځوخ ىځاپل دا به كله هم له خ چيكوي 

پل پل خله خ كيږي، بلېځخوو يوازيدا به نه  چيبه راشي 

. دلته هم د قرآن يو بل علمي شيېل او روان راببه  ىځا

ښه ېپې ېدل هم يوه نويښود غرونو ږي، ېكو گاعجاز ترستر

 دئښت ړز يپوستكد هغه قشر او  يزمكې د وجه ئ چيده، 

پر له خو ورو ورو او د هغو  دئېر كلك څپه  يډبرد  چي

ړه او له له ز يزمكد  چيپه سبب سست شوى چاودنو  پسې

، برني فشار او فشار يېدونكالړې راوئ برخي كېېدونټخو

زلزلو او د  ږي او دېكځته رامن له كبلهنورو عواملو 

دا بهير او له هغه ږي. ېكېدو باعث يښوغرونو د 

له مزيد  يزمكسوكه سوكه او د به  پېښي كېېدونړراوال

د  چيږو ېپوه دېپه  موږږي، نن ېزياتښت سره متناسب ړز

، يوه كلك النديڅو كيلو متره برني خاورين قشر  تر يزمك

، د كړېۍ برخه احاطه ځنړه او منز يزمكرين قشر د بډ

په څه چته او هر ېره اوډد حرارت درجه  كيړه په ز يمكز

ږي، ېړستر فشار راوالېدو ټد دوى له خوويلي دي،  كي

 يپوستكځي، د ړي او بهر راوومات ك ړي دا كلك قشرغوا

چوي او دا ويلي مواد ړى شي، ومقاومت ونك برخي يضعيف

ې د اور ئ موږ ځي اوسر ته راوو يزمكېر شدت سره د ډپه 

له چاودنو ېر غرونه د همدغو ډورو، گېر څپه شيندونكو 
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غرونه  چيپوه شوى  ېدپه انسان اوس شوي، پيدا را كبله

ټول جامد توكي  كيپه هغه او ۍ برخه برن اد يزمكاو د 

ېدونكو موادو ځواو خ ويليپه ړه د ز يزمكد  كيپه اصل 

د  .ي يوه تختهگپر سر د لرلكه د اوبو  داسيپراته دي، 

ڼه غوره ې د ثبات او استقرار بئ كبله لهخاصو عواملو 

په قيامت به د  حالتاوسنى و ثبات ااستقرار ، د ېكړ

ږي. ېيښوو ىځاپل غرونه به له خو اړ شي ځه والځ له منور

او  ءپه اهميت هم هغه علما ونيندگڅر دېد قرآن د 

حقيقت  ېدپه ړنو وروسته ېڅېرو ډله  چيږي ېپوهمحققين 

 .شوېپوه 

د ده  يشتمنټولو غوره تر عرب  يچكواو  رائيد صح -4

 چيښه، ۍ بالربه اونه مياشتنه گتو ېړگځانپه ښ وو، او

د  ېړكه وغواپه الر وو،  يگسترې دو ته به ئېچي او شب

ې سره زمان هغيله  يټولو غوره شتمناوسني انسان تر 

عرب ته  رائيې به: د هغه وخت صحنو واي ېكړمقايسه 

ړۍ انسان ته آخري ېپ ميتوه لكه د يويش داسيه ښاوپله خ

د هم زيات غوره او بااهميته،  دېټر او تر ډل موما

 دېبه انسان  وېريد هيبتناكه صحنو له  ورځيقيامت د 

څه ته به  ړي، هيڅېر كشيان هټول غوره پل ته ورته خ

چا به هر له او  ږديېپرڅه به نه لري، هر  اعتناء

 ښتي.ت

ړي، پناه و ېدونكي يو د بل خوا تهتربه ځ هغه ور -1

ږي، د وېرېاو له انسان يو له بل  چيهغه وحشي حيوانات 

ېر ې هپردل ېوېرېره به دا يو له بل و ورځيقيامت د 

پناه ته  يږېيو د بل غله هيبته به  ورځي دېد ړي، ك

څيرونكي او ېر هيبتناك ډ يزمكد  چيځكه ، دا ړيو

ل ذلي داسيله هيبته  ورځيحيوانات به هم د قيامت د 

ې ه ترگڅنوي، بل به ټل ىځپله به پناه په خ چيي و شوي

چا هر په  چيهيبت به هومره وي  ورځي دېېره كوي، د و

ې ختم څه هيبت به ئچا او هرې سيورى خور وي، د هر به ئ

 ږي.وېرېڅيرونكي نه  ېدونكى به له هيڅتر ړى وي، هيڅك

د شاهين او  چيې وي ۍ ليدلړې مرغښايي كله به مو و

په  چيړي پناه وڅه ته هر هغه  كيوخت  پهې ې د حملښبا

مي، كه انسان وي او كه حيوان، ې موئ كيخوا  خپلي

  .ډ شيېدونكي سره راغونځ ترپه وربه د قيامت  داسيهم

په و دكېېدو او لمبه سوزد ړونكو تسجيرژباځينو  -3
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 دمطلب اخيستى:  ې دااو له آيت ئ ړىترجمه ك معنى

ې ډ شي او اوبه به ئگبه په بحرونو اور ځ په ورقيامت 

په  چيوروستنيو محققينو ويلي  ډلي دېد  .اور واخلي

يو  چيه شته، هايدروجن او آكسيجن، عنصره دو كيو اوب

 كيپه عمليه ېدو ې د سوزاو بل ئپله سوزي په خې ئ

او آكسيجن د  دئېدونكى عنصر مرسته كوي، هايدروجن سوز

نه وي  آكسيجنمرسته كوي، كه  كيېدو په سوزنورو توكيو 

په حرارت د ، ىدكېي ترسره مليه نه شعېدو نو د سوز

د  موږې ئ كيپه عادي حالت  چيهمدا اوبه  كيو ړو درجلو

ماده  ېكېدونسوزبه پله په خپاره كاروو، ژلو لاور د و

يو بل علمي په اند دا آيت د قرآن شي. د دغو محققينو 

پوه شو  ېدپه  كيۍ ړېپ ميپه شلږي، انسان ېكڼل گاعجاز 

 ېدو ماده ده.پله د سوزپه خژلو وسيله دا د اور د و چي

 مخيله  معنى دغيدل دي او د كېډ معنىخو د تسجير اصلي 

ۍ ژځ به بحرونه تر په ور: د قيامت دئد آيت مطلب دا 

ه به زمكټوله ږي او ېته راوبه چيوې ډك شي اوبه به ئ

هللا تعالى  چييو  يشوپوه  ېدپه نن  موږشي.  النديتراوبو 

ې يوه برخه ئ چيړى برابر ك داسيد اوبو نظام  يزمك د

د  كيڼه په بځو ېړو ورېپرې د وي، بله ئ كيپه بحرونو 

شكل په ې د واورو ، بله ئځيرگ ځاو آسمان تر من يزمك

ړو غرونو، يخو سيمو او د شمال او جنوب ړو لولو هپ كي

 الندي يزمكې تر يوه برخه ئ او ذخيره وي كيقطبونو 

 وليټ خپلي يځېا دقيق نظام متالشي شي، ورږي، كه دېبه

ړو سيمو او د س يد غرونو واور ،ه وورويزمكپر اوبه 

ږي، ېې د بحرونو لوري ته وبهاوبه ئ يخونه ويلي شي او

سر د  يوازيپه ه زمكشي،  النديه به تراوبو زمكټوله 

 عليهدا حقيقت د نوح قرآن دومره اوبو ظرفيت نه لري. 

ې سيمي د يو چيهم بيانوي،  كيڅ په ترد طوفان  السالم

هم تفسير دا دوهم  ،شوه هغرق كياوبو په ه زمكټوله 

ه، گېلاو هم د قرآن د علمي اعجاز يوه بله ب دئدقيق 

ېدل او ، نه سوزدل ديكېډ معنىد تسجير اصلي  چيځكه دا 

د تسعير صيغه افاده كوي نه د تسجير،  معنىېدو د سوز

د بحرونو  چيورئ گم وه كيپه سوره انفطار تاسو به د 

  :شوېاشاره  داسيدو ته كېډ

 شي سيندونه.ړى روان كچي كله و ا: َوِإَذا اْلِبَحاُر فج َرت

په  چيد ودل او كېډۍ ژتر رونو حړه آيتونه د بدا دوا
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 14 تر چي دئ مطلبېدل افاده كوي او دا هغه بهلور 

هغه دو، معلومه نه ده پوهېې نه پرهيڅوك  كيۍ مخړېپ

 ءوينا استهزا ېدپه  ّـرسول هللا څومره كسانو د وخت به 

ې يوه بل ته ويلي وي: ډو ملنډو به ئپه ملنوي او  ېكړ

د بحر  چيله و چيورو گ كيحال  داسيپه خو تل اوبه  موږ

يو وخت به دا  چيوايي ( ّـ)حمد ځي، خو مپه لوري خو

 حقائقږي!! خو دا ېځوخو يپه لور چياوبه له بحرونو د و

آيا دا يوه عاقل او باانصاف شوي، ند گڅرنن انسان ته 

 حقائقژور علمي ووايي: دومره  چيمحقق ته كافي نه ده 

 دئچت كار ېر اوډېر ډله وس  يوه انسان داسيبيانول، د 

 ،څه هم نابغه ويكه ېر شوى، ت كيۍ مخړېپۍ له اوسن چي

ه كول ممكنه نه خبر داسيچا ته پرته بل پيغمبر له يوه 

  ده.

    

   

    

    

   

   

   

   

    

    

 چيو ا -8 نه.وسنف شيړى ره جوخت كسكله  چياو  -3

 ېيو كوميپه  -2. يښتى شپوو ېشو هښخۍ ژوندكله 

 ېور ېې خوركله صحيف چياو  -11 ؟ېشوژل ناه ده وگ

و ا -12 .يآسمان ش داپوسته له  چياو كله  -11 ي.ش

كله  چيجنت و ا -16 دوزخ )بل( په لمبو شي. چيكله 

پوه  ديړو باناضركپلو حپه خ -14. يش ېدږنراوستى 

 .يشبه هر يو نفس 

ې لمرح ميد قيامت د دوه كيمباركو آيتونو  دېپه 

 :شوېتوضيح  داسيپه اختصار سره  پېښي

ړ پام ودوه د  اړه ېدپه نفسونه به سره جوخت شي،  -3

 :يشوونه تفسير
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ړي به ځاى شي او مروحونه به له بدنونو سره يو  :الف

 .ژوندي شيرا

ځاى سره يو  كيډلو ېلو ېالبپه بټول انسانان به  :ب

 په لور بوتلى شي.د هللا پاره به ې لړى شي او د محاسبك

 بيهورته دي او شسره  كيپلو په خ چيهغه نفسونه 

ېله ړى شي، بك دېږلري، دوى به سره جوخت او نمواصفات 

ړه شي، كافران له كافرانو سره، ې جوډله به ترېله ب

 ، هرو سرهمؤمنانله  مؤمنانمنافقان له منافقانو سره، 

پلويانو پلو مشر له خو هر سره ا امتپل له خ پيغمبر

 سره.

 : دوهمه توجيه دقيقه ده دالئلوڅو ه پ

به له  ونهروح چي ل شويدا نه دي وي كيت آيپه الف: 

نفسونه به  چي ل شويوي كيى شي، بلاځكالبوتونو سره يو 

د و كالبوت ته الفاظ دېړى شي، له ړه كسره جوخت او جو

د ورته او  كيو اخيستى، بلېدل او اعاده نه شځرگروح را

دل ېغونډرا كيډلو ډلو په دل او كېځاى نفسونو يو  بيهش

بل  معنىپه دغه د ازواج لفظ  كيپه قرآن افاده كوي، 

  ځاى هم راغلى:

   

   

                                              
 22 الصافات:

هم ړې ړى وو او د دوى جوې كړئ چي ظلم ئډ كهغه راغون

 .ځلهم چي دوى له هللا پرته لماناو هغه 

     

   

    

   

                                                                                                                                  
   88الحجر:

ځيني د دوى چي ړوه په لوري مه اڅه گي دي د هغه او ستر

او ږه، ېې غمجن كپرړي او مه كاو برخمن ې متمتع ترمو 

 كوز ساته.ته وزر دي مؤمنانو 

ه امثال، اشباه او پټولو درنو مفسرينو دلته ازواج 

 ى.ړاصناف ترجمه ك

 كيې مخمحاسب تردلته  چيښيي ه گډاپه ت آيوروستى ب: 

ډلو ډلو په ټول خلك به  چيځور شوى، هغه حالت حالت ان
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ځول په لوري خوپاره به د هللا ې لډ او د محاسبراغون كي

 ږيېك

په دا  چيښتى شي پوبه ۍ نجل شوې يښخۍ ژوندله  :8-2

 داسيپه وي خو  دېښتنه به له پووه؟  شوېژل كوم جرم و

 لوميېر مظڅپه ا ستا د: ې دا ويمطلب به ئ چيې صيغ

ۍ او ې رحمپه دومره بناه او گپه كوم جرم او  نجوني

  ؟!!ېو شوېړى ك النديۍ ترخاورو ژوندقساوت 

ېرونكو هيبتناكو او و د ورځيدلته د قيامت د قرآن 

دو او كېژوندي ټولو خلكو له راځورولو، د صحنو له ان

ټولو د مظلوم وروسته، تر دو ېغونډله را كيډلو ډلو په 

له  چيځوروي جريان ان مېۍ د محاكنجل هغيد انسان، 

ۍ او قساوت ې رحمېره بډپه پرته، ناه او جرم گ كومي

محاسبه به ، وايي: الهي شوېړى ك النديۍ ترخاورو ژوند

مظلومانو د  چيپيل شي  دېپه  كيپه سر او ړى لوم

چا تر هر به  كيپه دغو مظلومانو و خږي، ېكبه ښتنه پو

ى شي، د قيامت د ړك ديړان( راوشوېښخه ۍ ژوند)د مخه 

ې د صحن دېد پيل شي، ځايه  دېمحاسبه به له  ورځي

ې د صحن چي دئ داسيوالى گڅرنبيان او د الفاظ تمثيل 

و غضب قهر اد عادل قاضي  ورځي هغياو د رعب  واهيبت 

ږي ېزياتد هيبت ستروالى هغه وخت الې حنص دېد ندوي. گڅر

 چيمسلط كوي ېره الزيات رعب او و ديي بانپه ليدونكاو 

دو، د غرونو د كېد لمر او ستورو د تياره دا صحنه 

 كيپه ضمن حوادثو سترو سترو .. او نورو .او ېدوځخو

 وري.گ

پاره د دو لېپوهښه د  ديپه ماهيت بانام د جاهلي نظ

ناه او گې كول كافي دي، ب ديړانو يگبېلې يو دغي

خاورو  پهۍ ژوند كبله دېله ې فقط به ئ نجوني ميمعصو

د بل سبا به  چي، ېشو اپيدۍ نجل ولي چي ېكړ يښخ كي

ړو گپه ج چيېغور، پپاره يو پالر لې د ځه وي او دا ئښ

ټ ټيې پرۍ سر به و د كورنږي اېكپه اسارت نيول به  كي

 غاړيۍ د د كورنې ساتنه او حفاظت ئ كيړو گپه ج چيوي، 

ټي م يمضبوط چيپيدا شوى  دئهغه يو هلك نه  وليټى، ېپ

هم له  ،ځانپل هم له خ چييالى، رويالى او تگ، جنىې وئ

به  دايښتېپ د دې ۍ او هم له قوم دفاع كولى شي!!كورن

د  كيۍ په كورنكله به  چيڼو، اگ گځان ته عار او ننې ئ

 ونځيگې به ئ دىنو تن ړى شوېدو خبر وركږېزد لور 
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نده شوه، گڅررا كيې ېرڅپه ې شو، غم او غصه به ئ يونځگ

و گپه جې چا ته به ئې كاوو، ۍ احساس به ئگد شرمند

ښكلى څومره حالت د دوى دا قرآن و نه شو كتلى!! گستر

 فرمايي:  چيړى، هلته ځور كاناو دقيق 

   

   

    

     

     

     

     

        12 -18 :النحل  

( زيرى ېدوېږد ز)ۍ كوم يوه ته د نجلې ئ چي كلهو ا

په داسي حال كي چي  يې تك تور شمخ ئنو  يړى شورك

، ږيېټپقوم په وجه له  ېريې بد زد د، يزغمغمونه به 

ې وساتي ئسره پكاوي ( آيا په سايي:وځان سره )او له 

بده ده هغه ه څومر ړي!!ك يې تر خاورو النداو كه ئ

 !!ې كويچي دوى ئړه ېكپر

ۍ مشر ده، د كورنكېنل گېغور خبره پېدا د ږېلور ز د

په كور  چيد خجالت او شرم احساس كاوو  خبري ېدپه به 

 ړ سرپه لوې ده، له سياالنو سره به ېدلږېې لور زئ كي

نه  ې هغوى تهو به ئگو سترگپه جاو  دىكېامخ خو منه ش

په ذلت او  ۍ برخليك به يانجل لوميد مظو كتلى، ش

دا، كې النديۍ تر خاورو ژوندد وو او يا ژون كياوي كپس

ې فوري او او بل ئ گې تدريجي مر، يو ئگې مرړه ئدوا

په : باي ذنب قتلت)آيت  دېپه قرآن  چيحتماالً پي، اڅانا

وته گه تونو گومرړدغو دوا( سره ېشوژل ناه وگ كومي

 .ولېني

او د  ېخصشا دغيد جاهليت د دور  كي ورواياتېرو ډپه 

 :شوېته اشاره  يگبېل دغيۍ ې رحمت او بمشركانو د قساو

  يو صحابي ورته  ډليد يارانو له  ّـرسول هللا د  ځلييو

 كيما له ايمان مخې ويل: يا رسول هللا! راغى او ورته وئ

په ې يو هريې او د ژغورلېدو ښخۍ ژوندله  نجوني 631

په حالت )دكفر آيا ړي، ښان فديه وركدوه او مي كيبدل 

ړى شي؟! څه اجر او ثواب به راته راكنېك عمل  د دې (كي

هللا  چيستا اجر دا وو ! ورته وفرمايل: هو ّـرسول هللا 

 هغيپه  چيورئ گ ړ.ړو توفيق دركد ايمان راوتعالى 
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يوه  چيدا ظلم هومره خور او عام وو  كي ټولنيجاهلي 

، خو د ېژغورلېدو ښخۍ ژوندله  ينجون 631صالح انسان 

 ړي!! ښان فديه وركاوې دوه ئ كيپه عوض ې يو هري

  ېر ډ چيراغى  كيحال  داسيپه ته  ّـرسول هللا كس يو

له  !ې ويل: يارسول هللاې خوا ته ناست وو، وئكسان ئ

ې ېده، مور ئږېلور وز كيپه كور  مي كيړو مخايمان راو

ستره  كيپه بل كور ې ه، هغه ئاتلوسټه پخبره له ما دا 

ې او ړې ووپه يپي كور ته ننوتم، څاځ ناړه، يوه ورك

دا  چيړه وك ميښتنه پو، دېېگول يگستر ميۍ نجل ښايسته

د  موږوويل: ز مي يمېرمن؟ چا لور ده ۍ دنجل ښايسته

ې زما مينه او ۍ سره ئله نجل چيډي لور ده، خو اونگ

ښتيا درته ووايم نو دا ستا ې ويل: كه رمحبت وليد، وئ

 ژل شي، له تاونه و چي وېري دېما له  چيپله لور ده، خ

حالت بدل  ميېدو سره په اور خبري دېړه!! د ټه ستره كپ

ځان د  ميدا ېدو، پارراو ميشو، جاهالنه حميت او غيرت 

سياالن  ميسبا  چيڼله گېغور خبره وپپاره د عار او ل

 ميره سځان ې، له ېدلېږلور ز كيپه كور زما  ووايي

دو د مخه خبرېد خلكو له په او همدا نن ش چيله يېپتو

ترالس ونيوله او  ميې پكوم، د ش النديترخاورو  ريېچې ئ

يو  مي كيې ښوگې په يوته بوتله،  صحراء ميځان سره له 

هغه  مي چيچوله، كله وا كيپه  ميكوهى وموندو، هغه 

ږ راته ډك غ يپه دردناك او له مين هغيچوله، كوهي ته ا

 ېكدردوون دېد  ّـرسول هللا  پالر جانه!!پالر جانه!! ويل: 

ړى چا هغه سل، له صحابه وو ړژېر وډېدو سره اورپه ې قص

هومره  ّـرسول هللا ې سره قص ېدپه  دي ولي چيړ مالمت ك

 دىوفرمايل:  ّـرسول هللا ې توى شي، ئ كيښاو چيځوراوو و

په بيا ې ړي، د قصدا قصه بيا تكرار ك چي ئږدېپر

ې ېوان ئرگمخ او  چيل ړژدومره و ّـرسول هللا ېدو سره اور

 وند شو.ښكو لپه او 

 چيروايت شوى  اړهپه  هللا عنه رضيد يوه بل صحابي 

ې ې لرم، د يوې دوه خاطرې دي: د جاهليت له زمانويلي ئ

 بليږي او د ېوبه كيښو اوگله ستر ميپه رايادولو سره 

زما د ې يوه ئې اختياره خندا راشي، په يادولو سره ب

ېدو خبر نه ږېله ز دېې د ړه ده، مور ئپه اې لور يو

 كيپل كور په خهغه  ميځ يوه ورړه، ې ستره كټه ئپم، ړك

ړ، له ك راكښالس  مېپه سر ې راغله، پر ميمينه وليده، 
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ړى لوم ېهغڅوك ده؟ دا  چيړه ښتنه وكپو مي يمېرمن خپلي

ې ډه وروسته ئځنڅه له ، يوه دوست لورد  چيراته وويل 

ښتيا په رپوه شوم دا  چيپله لور، راته وويل: ستا خ

ه زمك، ېكړټه ستره پپه ې ه لور ده او مور ئپلزما خ

ې خبر پر ميسياالن  چي وېري دېه شوه، له گتن ديرابان

ړم، ك النديتر خاورو ې ژر ئ چيړه وك ميړه ېكپرنه شي 

 گڅراغ او كلنړه، يو ځان سره روانه كله  ميپه همغه ش

ې په يوېدو، ځپه لوري وخو ءصحراراسره واخيست، د  مي

وخت په ندلو يك دندلو بوخت شوم، يك پهد قبر  كيې ښوگ

او  ېكړ منډيرا ميلور نستل، ېښردونه كگږيره په  مي كي

ردونه گدا ې ږيرستا د  چيږده ېپرپالر جانه ې ويل: وئ

ځاى پل په خېرته ړل او بپاك كې ردونه ئگړم، پاك كدر

ندل يپاره كڅه لدا قبر د  چيده ېپوهناسته، نه ېښك

 النديترخاورو  كيپه دا  ې وروسته بهېبڅو شږي او ېك

 ډېريچوله او وا كيپه  ميندو، دا ي، ما قبر وككېږي

ې څومره ب موږ !ورئگ. ..،ولېچې واپر مي تيږياو  يخاور

ردونه نه گ ييرږپه زما  ميوو، لور  ړيرحمه او سخت ز

ښخه  النديږو شو زغملى خو ما هغه تر خاورو او تي

 ړه!!!ك

به  كيې په زمانيت د جاهل چيدا ده  ميخندا خاطره  د

په په سفر تلو نو معموالً به مو د كاروان د سر كله  چي

ې او د حمايڅو د هغه ر ړ، تت نصب كيو بُ  ديښ باناو

په خير وي او له كوم ضرر او مو دا سفر په طفيل  يساتن

 ېدپه  كيږو، په يوه سفر ېپل مقصد ته ورسپرته خړاو ك

، مجبور ړوړ ككوم بت جو يډبري يا گد لر چيېدو ونتوان

ې نصب او په شا ئښ ړي اوړ او د لومې جوشوو له كجورو ئ

ړو، سفر پيل كپل سفر خ النديې تر سيوري د هغه د حماي

ړه، څه مو الره وركه ك كي ءصحراپه ږد شو، او ديرابان

 ټول ختم شول اوپاره درلودل ښاك لڅمو د خوراك او  چي

رو بت چار دا د كجونا چيېدو ځاى ته ورسكار مو هغه 

مو پل خداى خ ېشو،ې ووئ كيپلو او په خ ړوراكوز ك

مو دا  هيلهپه ې او حماي مرستيد د ده  چيړ، هغه وخو

 كيځاى په هر تم، كيږدو په او الريړى وو، د پيل كسفر 

ځنه به ډ شوو، د هغه لمانبه د هغه شا وخوا ته راغون

ږي و چيخو ېوتو، پرپه سجده ې ښو ته به ئپمو كوله او 

مو  ىد كيه بلړى شوكمرسته ون موږهغه ز يوازينه  شو نو
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 ړ!! وخو

ټولو دا تر  ټولنيښخول، د جاهلي  ژوندۍڼو د لو

 ې دا دي:ئ ځيني چيډه خاص الملونه درلودل څنكركجنه 

 النديښمن تر بريد ې د دسيمه ئ چيدل ېوېر دېله  :الف

ځي او لوى ېوپر كيپه الس ښمن ې د دئ يڼراشي او لو

 ږدي.ېپرورته ېغور پدائمي 

ې لور ئ چيېده ښېپېغور خبره برورته د عار او  ادب: 

 راشي. كيد بل په نكاح 

ۍ ړاني د ضعف او كمزورېم خپليې د ېدا ئږېد لور زج: 

د  كيپه قطار ې د سياالنو سره به ئ دېپه ڼله او گښه ن

 ۍ احساس كاوو. گشرمند

ظالمانه  ځو سرهښله  چينظر دي  ېدپه مفسرين  ځيني

تر انساني حقوق ، د دوى چلنډك پكاوي او ستبعيض ه لو ا

 كي ټولنيپه  چيمحرومول  دېكول او هغه له  النديو ښپ

پله دنده پل حيثيت ترالسه او خپل انساني مقام ولري، خخ

ښخولو سره مترادف وه، ۍ ژوندله  ښځيدا د ړي، ترسره ك

په ي او شريف انسان دژونسره د يوه  هغېله  چيځكه دا 

خپلو ، د دلكې پلځې ، استعدادونه ئدهكېمله نه ېر معاڅ

د يوه  او ىې نه شو ترالسه كولئړتياوو د تجلي مجال و

 ده.كېڼل گېر څپه  ټيېپد  غاړيړي او د نورو د م

پله چا ته به خهر  ږي،ېكمحاسبه چا سره به له هر  -11

په ږي، د محشر ميدان به ېكوركول  كيپه الس ه عملپاڼ

 كيپه الس ې څوك به ئهر  چيډك وي ڼو پاهغو خورو ورو 

 لري.

نن  چيړى شي، څه ك لريپرده به د آسمان دا شنه  -11

 .ند شيگڅرټول به راړي، ټ كپو گله ستر موږز دېپر دغي

آسمان به ، يښېړو، الفاظ عجيب برږ توقف وكدلته بايد ل

پوستكى لري؟ آيا آسمان څه؟! آيا يعني  پوسته شي!!له 

د آخوا  چيپرده شته كومه  داسي ځاو آسمان تر من موږز

هم ښتنه پو؟!! راشئ دا ېكړرانه گې راته دا ئيلشيانو 

كوي، هغوى  څېړنيړه ا دېپه  چيړو له هغو محققينو وك

 داسي اړهپه د آسمان  كيقرآن په  موږز چيته به ووايو 

يوه  فضاء كېدونكېو گد آسمان دا تر ستر چيشوي، ويل 

ا دړي؟!! ټ كپو گه سترل موږې زڅه ئېر ډ چيده پرده 

 موږ چيڅه هغه : ځواب لري او هغه داته يو  موږمحققين 

د ورو، دا گېر څپه  ېدپرې ېروزه ئفې ې د يواو تاسو ئ



 

 

 

 

 

                                                                                                                التكوير      

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

622 

پرده ېر ده، دا څپه  دېپرې يوده، د  فضاءېر پچا يزمك

د ورو، گڅه ونه ېر ډد آسمان  موږ چي شوېباعث  ېدد 

نه شي  ېدپر دغيله  چيدي  داسيې شوپل ډېرينور 

له  دېپر دغيپروي د خ يگړاندا و چي، هغه ستوري دىېتېر

به  موږپرده نه وى نو ، كه دا يدىې نن نه شو لئ كبله

آيت  ېد. د قرآن دلنده ليگڅرپه ستوري هم ټول نن دا 

ښى او هغه حقيقت ېته ا مخي موږيو بل ستر علمي اعجاز ز

 كيۍ ړېپ ميپه شلاوس او  دئانسان دا  چيړى ې بيان كئ

شي، دا  څيريپرده دا ځ به په ورد قيامت پوه شو. ې پر

پوستكى به وشكول شي او هر شي، د آسمان دا  لريډ به خن

ې د پوستكى ئه او پرده دغ چيند شي گڅرڅه به راهغه 

 .ځيرگليدو مانع 

ځ په هغه ور، دئټ پو گنن ستا له ستر چيدوزخ هغه  -12

 ې.ورگند وگڅرې به ئ

 دېږې هغه به رانڼگې او محال ئ لري چيكوم جنت  -16

 ومومي.  كيخوا  خپليپه ې ړى شي، جنتيان به ئك

په لوستو او ليدو  يعملپاڼ خپليد هم به هر انسان  -14

 نځاپاره له ل ورځي دېې د څه ئ چي پوه شي دېپه سره 

پل موقعيت خد  كيبه په جنت يا دوزخ هم  ړي اواورسره 

 كيه جنت يا دوزخ ده پړي؟! ې كڅه ئ چيپوه شي  مخيله 

، د دئ كړنو ړى، دا د ده د ړ كپل الس جوپه خځاى پل خ

 كيپه جنت او دوزخ و گپلو سترپه خبه  پايلهكړنو پلو خ

 وري. گو

    

   

    

    

    

     

    

    

بيا  وړم په دغړه كنو داسي نه ده، لو -11 

ه پو ا -13و. دونكپټې وتلونك ېد په -13 و.راتلونك

 ساقسم د سباوون په و ا -18. په تلوي ش چي ېپش

. عزتمن وينا ده د استازي دا شكه بې -12 ايستو.
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هلته منل  -21 من.ځواكمخور د عرش خاوند ته او  -21

 شوى او امين.

 :ېشوړه څو شيانو لوپه  كيآيتونو  دې: په 11-18

 ( د خناس جمع خنسپه )ئې بيا بيا راتلونكى  معنى چي

هغه هم  چي ل شويوي (خناس)له دې كبله  تهشيطان ده، 

 ېښوگ بليدرومي، له ځي، وسوسه كوي، بېرته مكرر را

خناس  د دې بله وسوسه القاء كوي.ي او ږېك ديړانراو

تلونكي : الجوار: ل شويښودونه هم صفته نور دولپاره 

 دونكيپټېالكنس: او 

  ساپه  چيپه سباوون و ا كله په تلو شي. چيپه شپه 

  ايستو شي.

 :ئځواب دا دد قسمونو 

     

     

      

     

د عرش خاوند . وينا ده ياستازدا د عزتمن  چي ې شكهب 

ه ته منل شوى او امين. او ستاسو  .منځواكته مخور او 

 مجنون نه دئ.رى گدا م 

سره ئې  ځوابله  او د قسمونو معنىد دغو قسمونو په 

 خبري الندي چيشو  دىېپوهښه والي هلته گڅرنړاو په ت د

 ولرو: كيپه پام 

  و )والصبح ا)والليل اذا عسعس(  تونوآيله دغو دوو

)الخنس،  چيږي لومېډېر وضاحت سره معپه اذا تنفس(، 

ې پشله  چيشيان وي  داسيبه هم خامخا الجوار، الكنس( 

ېدونكي او ځتلونكي، خورا كيې پپه شړاو لري او سره ت

ځكه دا ، دىكېڅه نه شي پرته بل دونكي، له ستورو ېپټ

 كي، په شپه ږيېندگڅرهره شپه بيا بيا را چيستوري دي 

ند شي، له شرق گڅردل راېځخو كي په غېږ آسمان ئې د

دو ېپه رارس ورځيځي، د وېپر كيطلوع كوي او په غرب 

 او الجوار)الخنس، . كه د ټپو گسره ترشا شي او له ستر

الفاظ له دغو آيتونو بهر د لغت په كوم كتاب  الكنس(

ره مصداقونه ئې ېمېړو نو بې شڅو كياو په بل كالم  كي

او  كيمخ ېده او لخاص ځاى  ېدشي، خو كه په  دىېك

ټوو نو له ستورو ول معنىئې  كي آيتونو په غېږوروسته 
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 دېټول مفسرين په نه شو اخيستى،  ېتر معنىپرته بله 

الفاظو سره ستورو ته اشاره  ېدپه  چيمتفق دي  ريخب

  .شوې

ۍ نه ړدا ن چي يمان كوگ داسيد قيامت منكرين 

ۍ ده، په تحول او بدلون ړ، ثابته او ابدي نېكدونېبدل

ځ به دا يوه ور چيباور نه لري او دا خبره نه مني 

ړ شي. دوى ته د پيغمبرانو عليهم الوځه څه له منهر

، دا ځيقيامت به را چيبره تل دا وه السالم يوه اساسي خ

ږي، مېاوسنى حالت به ختۍ دنيا د اوسنه آسمان او زمك

له ي، ږېكه او آسمان به پيدا زمك ېنواو  ايدن ېنو

ي، سزا او ږېكمحاسبه كړنو ټولو انسان سره به د ده د 

د اثبات لپاره دلته  دعاءاساسي ا دغيد وري. گبه  ءجزا

، طلوع او غروب ئې گرات گت ځ، د ستورو: شپه ورل شويوي

حالت دلته د ثبات او د يوه  چي يوته كوگپه دا حقيقت 

به ېد بدلون او تحول شاهد يو، هره شد دوام په ځاى 

دو ېه دا د بدلگڅني، تاسو ي رابدلېږحالت بدلېږ

 ېكۍ ثابته او تغيير نه منونړن كيپه حالت دو ېرابدل

دنيا  ېدد همتحول او بدلون  چي كيحال  داسيڼئ؟!! په گ

به ېڅه هره ش، د دنيا هر دئند اصل گڅريو عام او 

دونكي ېدنگڅرخواره واره او  كيېږي، دا په آسمان بدل

 ېد، د گرات گت ورځياو  ېستوري او دا د شپدونكي پټې

ستاسو  يگبېل دينگڅردائمي او مسلسل تحول او بدلون 

پيغمبر هغه خبره تمن زه د عگڅنسره سره  ېدته، له  مخي

ڼا له السه پله رځ به دا لمر خوايي: يوه ور چيه منئ ن

 ونوځاي وړي، ستوري به تياره شي، غرونه به له خپلورك

خو دا ده  خبري ېد؟ د ده په څه به بدل شيځي او هروخو

د )ثبات( او دا تحوالت شهادت وركوي.  ورځي ېشپ هريد 

د دنيا مسلسل  چيده ټه عقيده )دوام( عقيده بې بنس

ي پيغمبر ته رگتاسو دغه خپل مل وليردوي. دا بدلون ئې 

د قيامت د راتلو خبره  چي مجنون وايئله دې كبله 

 كيند افق گڅرحقيقت په  خبري ېدكوي؟!! ده خو د 

ليدلى، دغه افق ته د نظر كولو لپاره تاسو ته هم بلنه 

ورئ، د ستورو طلوع گتلو راتلو ته و ورځي ېدركوي، د شپ

ځان سره لري، د پيغام له څه دا ورئ، گاو غروب ته و

پيغام كه د تحول او بدلون پيغام، د ده ثبات او دوام 

ېر څخو نه د كاهنانو په  دىيدوي كه ستاسو؟!! أيخبره ت
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 كيندولو گڅرپه څوي او خر خبري يد )غيب( دروغجن چي دئ

 ېنه وايي، شكران ړيائې سخت بخيل وي او هيچا ته ئې و

رو گده وينا د شيطان د ملاخلي!! د  ديوربان ېاو نذران

له  ىي او هغويڅه وا دىړئ، له وينا سره مقايسه ك

ه گڅن ېدسره له  ي؟!يڅه واپه الهام اخيستو سره شيطان 

دا د ده  چي كيحال  داسيد ده دا وينا نه منئ، په 

د رب العالمين له لوري د يوې  كيخپله وينا نه بل

س ده ته په الرښتې فاو د نورو مطاع  يځواكمن، يعزتمن

په  چي ينه كووښواو هر هغه چا ته الر وينا ده ېشوېږل ل

 د تلو تكل كوي. الري مياو مستقي ميس

 : انه لقول رسول كريمدئځواب دا پورتنيو قسمونو د 

 چيورو گبايد و وينا ده( ياستازدا د عزتمن  شكه بې)

 دعوى شهادت وركوي او دغه خبري دېپه ه گڅنونه مدا قس

د  ،خبري شوېويل  كيپه سر ې سورد  اد چيثابتولى شي 

ېر توجيهات ډ اړه دېپه ؟! ي وينا دهاستازيوه عزتمن 

بيان  كيمخ چي دئهمغه ې ټولو دقيق تفسير ئخو تر  يشو

  شو.

تل او  چياو بدلونونه  تحوالت پسېپرله دغه مسلسل او 

د  دعاءد ا ّـرسول هللا همدا د ورو، گې ځ ئپه او ورهره ش

 .دئر دليل پاره ستاثبات ل

   

   

   

    

    

    

    

    

     

   

    

     

 بېاو  -26مجنون نه دئ. گرى او ستاسو دا مل -22

نه  وا -24. افق كيگند ردئ ليدلى څهغه ئې چي شكه 

ه دا وينا د و نه دا -21. بخيلپه غيب باندي دئ دى 
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 -23 درومئ تاسو؟ يرېچنو  -23. نكوم شيطا يټل شور

چا ستاسو هغه  -28ټول عالم ته. گر ذكر دا نه ده م

 ئښتى نه شتاسو غو -22مستقيم شي.  تي؛ښغو ېته چي ئ

  ، رب د عالمونو. خداى يښتڅو نه وي غوتر 

ې د قيامت ئ ّـرسول هللا رى گستاسو مل چي خبريهغه  -22 

ېر ونه څپه د خبرو  چاهغه دا د  چيپام ړه كوي، اپه 

په او هغوى د ده  ىېريانو نيولپگمان په ستاسو  چيڼئ گ

نه دي،  خبريدا د غيب كوي،  خبري اړهپه ژبه د غيب 

 كيپه افق  نښيوينا مصداق او  دې خپليپيغمبر د 

له دقيق  اړهپه ې، د ده وينا د كائنات ليدل دينگڅر

 روږ غل كيپه وينا كه د ده ه اخلي، چينسر پوهيعلم او 

پوه شئ، ې په حقيقت به ئواورئ نو  دالئلد ده ړئ او وك

ې نه ده ځانه ئه وينا نه ده، له پلخ ّـرسول هللا دا د 

د ې ئآثار او  نښي -1 ټونه ورته لري:، دوه بنسېكړ

د هغه هللا له لوري  -2 دي. يليدل دنگڅر كيږ ېپه غآسمان 

پالونكى او واكمن د عرش  چي ېكړې دا اطالع ورې فرشتيو

 .دئ

څه د آسمان  ّـرسول هللا  چي ل شويدلته دا نه دي وي -26

ې توجيهات درړه ا دېپه ، يند ليدلگڅر كيپه كنارو 

 ځي:ته را مخي موږز

 دا توجيه نه د آيت له !ند ليدلى!گڅرې ى ئالف: خدا

وي او نه د قرآن له نورو گړخ لسره اسياق و سباق 

اديو ندونو سره تطابق لري، برعكس دا د قرآن له مبگڅر

ېر صراحت ډپه او اساساتو سره شديد تعارض لري، قرآن 

 عليه، د موسى دىوك خداى نه شي ليهيڅ چيسره وايي 

هللا  چيړه وك تمنابر پيغمېر يوه اولواالعزم څپه  السالم

ې امله له دې ئ تمناوري، خو دا گو وگپلو سترپه خ

انسان د هللا د ليدو  هيڅ كيپه دنيا  چينه شوه ترسره 

 او استعداد نلري.  توان

 چي يشوو گتر ستراو آثار  نښي داسيې ئ كيپه افق ب: 

  په حتمي راتلو داللت كوي.د قيامت 

په  كيږ ېپه غې د آسمان ئفرشته د وحي حامل ج: 

 ې.نده ليدلگڅر

 كيڼا په رونو آيتاو د مخكنيو  ىآيت له فحو دېد 

. دا يشوافاده لب امطړه دلته دغه دوا چيږي لومېمع
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د وحي حامل وه او  چيې ېدلې اورفرشت هغيې له ه ئخبر

ده  چينده وليده او دا هغه خبره ده گڅر كيپه افق ده 

ې پې دي، دا د شه ليدلگپه واضح تو كيپه افق  نښيې ئ

، راختل او گرات گبدلونونه، د ستورو ت ېپسپر له  ورځي

كائنات يوه ثابته او  چيښيي ېوتل، سقوط او هبوط، پر

او متالشي  گځه تله من چيهستي نه ده  كېونتغيير نه من

يو  چياحتمال شته  دېېبه د هره شڼو، گمحال وې دل ئكې

  ړي.ډ كډ وگڅه هر پي تصادم څاناآني او 

 :ويفاده كه اه مطلبت دوآيدا  -24

امورو او هغه  غيبيد  السالم عليه پيغمبر چيڅه الف: 

ك شي او نه در دىليې انسان نه ئ چيوايي  اړهپه څه 

په ې ئ ىداو  ل شويده ته وي الريي له وحكولى، دا د 

څه پوره احتياط او امانت سره خلكو ته رسوي، نه 

 دئېر څپه پماوى كوي او نه بخل، نه د كوم بخيل عالم س

ړيا او ده ته له څه وپه هغه ړي نور خلك نه غوا چي

نه د  پوه شوى اوې پر دى چيپرته پوه شي ې وركولو بدل

ي او څوخر خبريد غيب  چيېر څپه منجم كوم كاهن او 

 .اخليې پرې شكران

 و،كاهنانپلو هغو ړه د ده وينا د خپه اغيب د ب: 

د خلكو د  چي ړئفال نيوونكو سره مقايسه كو ا ومنجمين

څه وايي څه بل يو  اړهپه پاره د غيبي امورو غولولو ل

 كومينه خلكو ته د ، مخيخو نه د صداقت او اخالص له 

په غرض او هدايت  الرښوونيوى د دپاره او د ل رسولو ټيگ

، كيپه بدل  و(شكراند ) كيړيا، بلوو انه مفت  او

ډكوي، ب يټه او جېخ هپلخ الري دېله ې اخلي، پراجوره 

ې ب ته ئيدلو خلكو جولېد غپوه خلك غولوي، جاهل او نا

 وي. يگستر

د قيامت، حساب و كتاب،  ّـرسول هللا  چيورئ گخو تاسو  

بحث پل په خ اړهپه ېر د غيبي امورو څپه دوزخ  جنت او

پوره په  كيړي بلڅه بدله نه غواچا له  يوازيسره نه 

په ې خلكو ته رسوي او ئ يطمع كوميپرته له سخاوت او 

 الي.گړاوونه ك كيالر  دې

ښمنانو كله د چيورو گځير شو نو ږ ته لقرآن كه 

د او ړي او جادو متهم كسحر په  السالم مپيغمبران عليه

او  دئر گساحر او جادودا  چيې ويلي ئ اړهپه هر يوه 

خلكو په دوى  چيځكه دا ؟ وليدا ! ڼليگان ې كاهنكله ئ
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ېز د ژور اغد دعوت  السالم مپيغمبرانو عليهد  ديبان

پلو كولى، دوى به خ ديړانپاره بله توجيه نه شوى ول

په دغو خلكو  وليا د چيڅه ويل  اړه ېدپه پلويانو ته 

ې منلى دومره دعوت ئ السالم مپيغمبرانو عليهد  چي كي

عمل ې، افكار ئشوي، ې بدل څه ئ، هر راغلېژوره تبديلي 

ې څه ئې، هر ړه او سلوك ئړه وك ې،وينا ئې، ئې، اخالق ئ

ژور انقالب ې ئ كيژوند او شخصيت په شوي، ټه بدل له بنس

پلو په خ چي دئر گپيغمبر حتمًا ساحر او جادوراغلى، دا 

ژر او  داسي، كيپلو مخاطبينو په خې سره ئ وبرڅو خ

ې وزلو، له ب ورځيپرون ژور تغييرات راوستي، د دومره 

ستر ستر،  داسيې ړه خلكو ئې زب او وذليلغالمانو، 

ړل، ړ كشخصيتونه جو مقاوم او ړه ورانقالبي، مجاهد، ز

سخت  ديړانپه ورانو اپلو بادپرونه د ختر  چيهغه 

ې اوس ئ دئدا ، تسليم ولې ته ئ مطيع، ذليل او هر امر

 گودرېدلي، له مر ديړانپه وې، د نظام ړلبغاوت ته مال ت

آيا له يوه  په ورين تندي قبلوي!!ږي، هر خطر وېرېنه 

  څوك دا كار كولى شي؟!!پرته بل ر گجادو

خلكو ته  چيويل ې هغوى ته كاهن پاره به ئل دېد و ا

 له لوري ورته وايي د هللا چيۍ مدعي مبرپيغدا د : ووايي

 دئېر څپه د دغو كاهنانو  موږز كيحقيقت په ، شوېوحي 

پرانيستى، ې دوكان ئ كيې څكو هريپه د بازار  چي

په كوي، د غيب  كوډيچوي، تعويذونه وركوي، فالونه ا

دلو خلكو ولېې وزلو غسره له ب ېدپه كوي او  خبريړه ا

ې ئكسب  ،رونه كوياپاره دا كپيسو لڅو  ، دې اخليشكران

غيب مبران د ، كه پيغدئې شكول پيسغيب ويل او له خلكو 

 ى،خداد  ژوندون،بيا دوزخ،  جنت او دڅه وايي،  اړهپه 

.. د دوى دا ړه خبره كوي،.په اېريانو پو اروح  و،فرشت

ېر دي، زيات اهميت مه څپه د كاهنانو  موږز خبري وليټ

ې مه ئ النديېز تر اغ او ڼئگې مه ئ خبريې وركوئ، نو

 .ځئار

پيغمبر  چيورئ گ: نه ل شويوي كيځواب په غو خبرو دد 

، دئپر غيب بخيل او ممسك نه ، دئېر نه څپه د كاهنانو 

ن له دېې ې طمع نه لري، نه ئې او اجورچا د بدلله 

ځان ته حرفه او ړى، نه له غيب ويلو ړ كدوكان جو

يوه رانو گنو دعوتيښتاو رپيغمبرانو دا د قرآن  !!ېشهپ

په مقابل ې دعوت او مبارزپل د خ چيڼي گ اړتيگځانستره 
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پرته له پل اجر له هللا ې طمع نه لري، خله خلكو د بدل كي

 چيڼي گقرآن دا يو دقيق معيار او مالك ړي، چا نه غواهي

يوه حرفوي  لهر گى او صادق دعوتنيښتپه هغه سره يو ر

ورئ گشو، و دىژنېپښه څوونكي دكاندار ر او دين خرگدعوت

، كيټه په لې كه د اجور دئ كيټه په لد اجر هغه  چي

پاره د خلكو ل ىدړي كه له خلكو؟ پل اجر له هللا غواخ

پاره د ده ل چيړي قرباني وركوي او كه له خلكو غوا

 ياو هوساين ۍد خلكو د سوكال دىآيا  ړي؟!!قرباني ورك

 كيښو پپه آرامتيا او هوساينه د دوى پله پاره خل

د ده د هوسا  چيكو دا طمع لري قرباني كوي او كه له خل

پله هوساينه د الي او خگړاوونه وپاره كژوند ل او آرام

ښته، ې بدله غو؟!! كه له خلكو ئړيذبح ك كيښو پپه ده 

له هللا  يوازيې ، خو كه د اجر طمع ئدئر گيو حرفوي دعوت

، دا بايد تل د يوه دئر گدعوتپيغمبرانو وارث وه، د 

ر تر گد صادق او كاذب دعوت او توگهپه معيار او مالك 

چا متابعت ڼئ، د هغه گوسيله وپير او تفكيك ځ د تومن

ې طمع د اجر او اجورماسوى هللا  له چيړئ رتيا وكگاو مل

 نه دا ده: الرښووقرآن ړه د ا دېپه نه لري، 

                             *                              مُّْهَتُدونَ  ُهم وَ  َأجْراً  َيسَئُلكمْ  ال َمن اتَّبُِعوا

  21س:ي  

ړي بدله نه غوا له تاسو هيڅ چيړئ چا متابعت وكد هغه 

 .يشواو هدايت 

چا له پيغام او وينا د هغه  ّـرسول هللا راشئ د  -21 

شيطان مطيع او د  ل شويټد ر چيړئ وينا سره مقايسه ك

څه دا داعي  چيورئ گ، ودئ النديېز شيطان د وسوسو تر اغ

لري كه  گې الهي رنئ خبري ړي؟څه غواي؟ له تاسو واي

ځ د ر تر منگمار دعوتگاو ټ يداعد يوه صادق شيطاني؟ 

د دعوت پيغام او د دوى د بايپاره پير لتفكيك او تو

هغوى خلكو ته د  چيړو پام وكته  دېورو او گته و محتوى

ړى او د په دوى ايمان راو چيچا څه لري؟! پاره ويلو ل

د ، راغلېڅه تبديلي ې ئ كيپه شخصيت لي، په الر تلدوى 

، د رگصادق دعوت ؟دئه گڅنكړنو  رپېز د دوى دعوت اغ دې

 چي يهغه د او د هللا لوري ته بلونكي انپيغمبرانو وارث

ژمنو وفا، پلو په خحق، عدالت، صداقت، امانتداري، 

ۍ ته بلنه پاك لمناو  ىسخاوت، مروت، صبر، قناعت، تقو

نده گڅرپه  محتوىر د دعوت له گوتدع ينيښتد روركوي، 
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په ې الهام اخيستى او له الهي مرجع ئ چيږي ېلوممع

په الر درومي او شيطان د  چيران گې هغه دعوتئ كيمقابل 

د  چيورئ گهغوى به و اخلي،الهام له شيطاني وسوسو 

او تجاوز پر حق د نورو ناه، ظلم، خيانت، گ فساد،

 ژمني خپلي، بخل، تېرى، دروغ، خدعه، كركه، نفرت، حرص

غوره  الري ميپاره حراكول، د ناروا موخو ل النديښو پتر 

د دوى بلنه وركوي او د دوى  چيڅه وي كول، دا هغه 

 .ورئگنده وگڅرپه ټول به دا  كيپه شخصيت پلويانو 

په تفكيك ه د حق او باطل گڅنټولو سره سره  دېله  -23

سو دا ستا چيږئ ېپوهنه  دېپه ه گڅناشتباه كوئ،  كي

ه خداى گڅنالهي، ې او دعوت ئپيغام ، دئپيغمبر رى گمل

فاين په الر درومئ؟! ږدئ او د شيطان ېپرې پيغمبر ئاو 

 ؟!درومئ ريېچنو تذهبون؟ 

د  كيپيغام په الهي پيغمبر  دېد  چيورئ گ -23

ې خوا هغوى پند او يادونه ده، له يوپاره عالميانو ل

ې ېري ئناه او تگ له او ته نصيحت كوي، خبردارى وركوي

په يادوي ور حقائق يشوېر هغه هخوا  بليله ، منع كوي

ې يده وجدان ئده، و كيپه فطرت ې د دوى ئ هړجر چي

د  چياو فعالوي ځوي خوې ئحافظه هغه راكده ښوي، ويار

 .ېرمه دهژندو زېپد  حقائقو

په هغه  چي دئپند پاره ذكر او چا لخو دا د هغه  -28

ژندو تكل، د حقيقت موندو تنده ېپتلوسه وي، د حق  كي

ړوند له  چيه گڅنلكه ، تمنادا پوهېد  حقائقوپه او 

 چي كيچا په ټه نه شي اخيستى، همداراز گڼا نور او ر

ذكر له پيغمبر ېدو تلوسه نه وي هغه د حقيقت ته د رس

د ده ويده وجدان نه شي ټه نه شي اخيستى، گ يادونياو 

څه كوي، ژندو هېپد  الري ميد مستقي چيراويښولى، څوك 

دا پاره ړي، د هغه لتفكيك ك ميړي سمه الر له ناسغوا

د په سمه الر ې سره به ئ ېدپه ، دئپند پيغام ذكر او 

 .په برخه شيتلو توفيق 

، شوېاعتقادي موضوع ته اشاره  ميمه ډېري ېدلته يو -22

پراخو ژورو او  وېرډځ د د مفسرينو ترمن چيموضوع  داسي

 پوښتني ډېري ډېريې هغو خلكو ته ئ او ېشوبحثونو باعث 

سره آشنا نه دي، دوى قرآني مفاهيمو  له چي ېكړ يړراوال

څو د ر توي او تابع د هللا د مشيت مشيت  موږوايي: كه ز

ې ښتنه باراده او غو موږښتي زعالمونو رب نه وي غو
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نه  كيړه په ز موږزښتي څو هللا نه وي غوتأثيره ده! تر 

كار د كولو كوم د ږي او نه ېړنا راوالكومه تلوسه او تم

ړو او د څه غوا موږ چيوي  داسيكه خبره عزم او اراده، 

 كيړه په ز موږې زې كوو، هللا ئكولو اراده او عزم ئ

 ولي موږڅوي، نو د هغه كار كولو ته ه موږ ړوي اوراوال

او د مكافات او ښتى شو پوړه وپه اكار  داسيبايد د 

ې ئ موږړي ې هللا ونه غوائڅو ر ! ت؟شو ڼلگمجازات مستحق و

دو اراده نه وي كېڅو هللا د كوم كار د ر ښتى، تنه شو غو

ښتنه او د څه غود هر كولى، ترسره ې نه شو ئ موږ ېكړ

 ،چويا كيړه په ز موږهر كار د كولو اراده هللا تعالى ز

ناه نيول گ كوميپه كوم دليل په او  وليبه  موږنو 

 ېړلت پوريپه بحث  (و قدرا اءقضد )ا موضوع د ږو؟!!ېك

 چيځواب وايي ته  پوښتني دېيوه اعتقادي موضوع ده او 

 (مجبورپيدا شوى كه ) (مختار)و ا (آزاد ) آيا انسان

له استقالل او  كيكړنو پلو په خ؟ آيا (محكوم)و ا

محكوم  ديړانپه وكه د هغو مقدراتو  دئۍ برخمن پلواكخ

لى او د هر راز نيو كيولو گپلو منپه خې ئ دى چي دئ

كه د  وا ړى؟!ې سلب كې ترړاوي امكان ئمخالفت او سرغ

و اختيار ا يآزادړى حالت، نسبي گځ درېيمړو ترمندوا دې

دو ېپوهښه مطلب د  دېپه و مجبوريت؟ امحكوميت  ينسباو 

ړلو د ت پوريموضوع  ېدپه ړى لوم چيپه كار ده پاره ل

ځ ترمنړو او بيا د دوى پوه كځان  معنىپه مفاهيمو 

په د موضوع  كيپاى په ړو او ړاو درك كارتباط او ت

 :دغه ديمفاهيم  يړلت پوريپه موضوع  پوه شو.حقيقت 

ټول په  چيهغه سنن او ضوابط مراد دي  قضاءله  :قضاء

 چيحكومت كوي، همغه  برخي هريپه عالم او د كائنات 

د څه هر  چيورو گورو، گو گپلو سترپه خې مظاهر ئ موږ

محكوم او مقهور دي،  ديړانپه واو ضوابطو دغو سننو 

ي نه ش ړاوي مجالضوابطو د سرغ دېوك له هيڅڅه او  هيڅ

د دغو سننو او  هركار كيعالم  ېدپه ترالسه كولى، 

ږي، نه كوم ستر كار او نه كوم ېكترسره مطابق ضوابطو 

پراخ او ستر حركت، ښت او نه ځړ كار، نه كوم عادي خووو

ي نه ش پرتهه له كامل انقياد څه دغو ضوابطو ت هيڅ

، پيدايښت يړ توكد عالم د هر ستر او وو، ىدېكترسره 

ې د ضعف ځايه ئله هغه ، د كمال اوج ته رسېدا، ارتقاء

او  داكومېمح گپه مرپيل، ښت ځپه لوري د خوۍ او ناتوان



 

 

 

 

 

                                                                                                                التكوير      

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

412 

هغو سننو او ضوابطو ټول د  ښودل، داېپرځاى بل ته پل خ

 كيولو گپلو منپه خې ئ دا عالم چيږي ېكمطابق ترسره 

د  سنن او ضوابط هدغ كيپه قاموس نيولى، د قرآن 

 : لري برخيدوه  چيږي ېدياپه نامه  (قضاء)

 .و ضوابطاسنن پر طبيعت حاكم ، دا قضاءتكويني الف: 

هللا تعالى  چيو مقررات اقوانين  هغه ،قضاءتشريعي ب: 

پاره تنظيم ل دژوند د انسان د فردي او اجتماعي 

 ي.ټاكل

پراخ او ستر  دېد  چيحقيقت پوه شوى  ېدپه نن انسان 

 ديړانپه ود خاصو قوانينو او ضوابطو څه عالم هر 

، كېږيڅه د دغو قوانينو مطابق ترسره منقاد دي او هر 

د عناصرو تركيب  كيپلو په خ، دئ پيدايښتكه دا د توكو 

، يدل دكېاو تجزيه  گښت، مرړېدا، وده، زږېژوو ز، د دئ

ښتل دي او كه هر وي او ېوتاپرراحركت، سرعت، و د شيان

ټول د هغو ضوابطو مطابق ترسره بل كار او هر حركت، دا 

ې قرآن ئپه نامه يادوي، ې د )فارمول( ساينس ئ چي كېږي

 په نامه. قضاءد 

او د  دهو توان احد  ،اندازه معنىد قدر لغوي  :قدر

 تعالى هللا چيلى غرا معنى په دې كيحث په مبو قدر ا قضاء

ړي، د مقدار پيدا كپه خاصه او معينه اندازه څه هر 

ټولو شيانو د مقاديرو ټاكلى، د ې يو حد ورته پاره ئل

ړى، نه ځ ته كې دقيق تناسب او تعادل رامنځ ئتر من

و يړ شي، د توكځه والږدي دا تعادل او توازن له منېپر

، دوام پيدايښتڅه د د هر ، شي تزيا ياكم  مقداري ضرور

څه د ې، د هر ټاكلټه ېې خاص اجل او نپاره ئل فناء او

ښه ېپهره  او ټاكلى مسيرپاى پيل او د ې ئپاره حركت ل

  ږي.ېكځ ته رامن كيپل ثابت وخت په خ

څه عالم د هر  دېد  چيهمدغه خبره كوي ساينس نن 

ټولو هغو ه او معينه ده، له و اندازه ثابتامقدار 

ې ېبه ئهره ش چيره او مسلسل تحوالتو سره س ېپسپرله 

، بل د كيپه حالت  ېيو د تجزيورو، گخوا ته  هري

، د يوه موجود شكل بدل شي او بل كيپه حالت دو كېټورا

از بدل شي، گپه په مايع او مايع ړ شي، جامد ې جوڅه تر

ږي او ېبدلمقادير نه دا ثابت ټولو سره سره  دېخو له 

( )تقدير شته كيپه عالم  ،و توازناتعادل ځ ې ترمننه ئ

دونكي كېو گترستر كيپه عالم او  دئېدونكى نه بدل
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ېر ډ كيتقدير( ) ېدپه ې نه شي بدلولى. كه تغييرات ئ

راشي او دا شته توازن او تعادل له  تغييرږ بدلون او ل

ژوند ممكن وي او نه پر سر  يزمكړ شي، نه به د وال هځمن

 ټولږي او دا ېكڅه به متالشي عالم دوام، هر  دېبه د 

ږ اعتراف غ گپه جساينس نن  ځي!!ځه كائنات به له من

 گښت او مرړتر ز پيدايښتد عالم هر توكى له  چيكوي 

 ..پلى كويثابت او معين مسير  پوري

مبحث  ېدپه ده او  معنىپه ډ، عزم او قصد د هو :اراده

 قضاءڅه د )عالم هر  دېد  چيدا مفهوم افاده كوي  كي

ږي، ېكترسره ه اراده لى پد هللا تعاو امطابق ( و قدرا

وروسته  پيدايښتد كائنات له  چينه ده  دا يوازيخبره 

د سننو او مقدراتو له وضع كولو وروسته،  كيپه هغه او 

سره سم، د دغو سننو  لهپله او په خعالم هر كار  دېد 

 چينه ده  داسيپرته سر ته رسي،  پرېكړيهللا له تصرف او 

پل په خ پېښيشوى وي او ښودل ېپرته  مخي خپليدا عالم 

او د طبيعي سر او د دغو ضوابطو او فورمولونو مطابق 

 چيده  داسيخبره ږي، برعكس ېكځ ته رامنېر څپه بهير 

د ښت او هر بدلون او تحول ځوڅه هم هر كار، هر خكه 

پاى پيل او  ږي خوېكخاصو سننو او ضوابطو مطابق ترسره 

په لحظه لحظه  چي دئ په اراده او إذن وي، دا هللاې د هللا ئ

ټاكي او ې اداره كوي، جهت او مسير ورته ېبه ئاو هره ش

ځواب ته  پوښتني دې بايدخو ې مرتب كوي. پر نتائجخاص 

د انسان د نسبي استقالل  كيحالت  داسيپه  چيړو پيدا ك

په د يوه ۍ او له دوو الرو او دوو بديلونو او آزاد

دلته د  چيشي  ىدكېڅه  معنىه د اختيار دد  كيانتخاب 

و مقدرات امقادير  كيپاره له مخڅه او هر كار لهر 

په سنن او ضوابط  كيثابت او تغيير نه منونشوي، ټاكل 

په اراده ترسره ټول عالم حكومت كوي او هر كار د هللا 

ۍ او استقالل مجال پلواكډول خږي، دا باور خو د هر ېك

و څه مجبور اختموي او له انسان او د عالم له هر 

 ړوي!!مقهور مخلوق جو

هغه  ځينيد قرآن  چيپه كار ده مخه  دټولو تر 

ې وايي: انسان ته په يو چيړو ېر كآيتونه له نظره ت

يوه له دوو  چيړى شوى دا اختيار ورك كيې دائر يمعين

د ده دغه ړي، انتخاب كې ئښه او بد يو له الرو او 

نو پلو عملوپام سره هغه د خپه اختيار او استقالل ته 
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په دا مطلب وري: گې ړه لري او سزا به ئپه غامسئوليت 

و گېلپه دوو بدلته  موږ چيراغلى  كير آيتونو مېڼ شگ

 راغلي: كيې سور كيپه مبارد كهف كوو.  ءاكتفا

      

    

    

    

    

   

    

   

    

    

     

 
  61 -22الكهف: 

دا ستاسو د رب له لوري يو حقيقت دئ، نو  او ووايه:

ښه وي خوچي چا ړي او د راو ړي ايمان ديغواچي څوك 

پاره داسي ږ د ظالمانو لمونچي ې شكه بشي،  كافر دي

چي  او ويې راتاو پرې والونه به ئېدچي ړى اور تيار ك

ږ ې غاوبو به ئپه داسي ړي نو ږ كپاره غل كله د مرستي

دي  ي او بويناكيې، تورټېدونكخوچي ويل شي وځواب ته 

څومره بد ښاك او څاو مخونه وريتوي، څومره بد 

ړى او صالح ې راوايمان ئچي ې شكه هغو ب او !!ټوبىټا

د چي ع كوو ئچا اجر نه ضاږ د هغه ړي، مونې كعملونه ئ

 ښه وي.ي عمل له مخ

ه ېر صراحت او وضاحت سرډپه ونو آيتمباركو  دېله  

 چيشوى  ىړانسان ته دا اختيار او واك ورك چيږي ېلوممع

ړي او الر غوره كاو صالح عمل ښه يا د ايمان پله خوپه خ

 له كبلهيا د كفر او ظلم الر، د همدغه واك او اختيار 

وري، گبه سزا  مخيوالي له گڅرند پل انتخاب او د خ

 لولو. كيپه سوره داراز د النبأ هم

     

    

                                                       

  33 :النباء

 يپه لور پل ربد خ يړغوا چيڅوك ده، نو ځ وررښتينې دا 

  ړي.ك غورهالر  گد ورت دي
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د  چيړه لري ا پوريپه انتخاب يعني دا هم د انسان 

ړي او د صالح عمل ته د ورتلو الر اختيار ك يلور پل ربخ

 ړي.د هللا خوا ته غوره مقام ترالسه ك كيپه نتيجه 

: چيدا هم ويلي قرآن  گڅنآيتونو تر  دېد  چيخو دا 

څو د تر  ئښتى نه شتاسو غوو ماتشاءون اال ان يشاء هللا: 

ه د انسان گڅنمطلب به  اد ي.ښتعالمونو رب هللا نه وي غو

ه گڅنڼو او گاو اختيار سره متصادم نه  ۍآزاد له نسبي

 :دئا دې ځواب ئږي ثابتوو، سره همغآيتونه به دا 

ېل نه مستقل او له نورو ب ،ورتهته  دېكه دا آيت او 

ټول هغه ړو او ېڅو گڅنترهغو آيتونو ټولو د  كيبل

مشيت ، ېد، قدر، اراقضاءد  چيولرو  كيپام په آيتونه 

دل پوهېې په مطلب ئنو راغلي،  كيپه او اختيار مفاهيم 

، وشو دىكې پاته خوندي خطأاو له خبط او دي آسان 

ډ نظر خاوندان دا د لنو كسان االرأى ي بادمتأسفانه 

 دېه هملړي، ېڅپرته پامه او نورو ته له  يوازيآيت 

دا  چيكوي مان گران شي او گدل ورته ېپوهپه مطلب  كبله

عدم اختيار داللت  ۍ، مجبوريت اوې وسپه بآيت د انسان 

 دېد  كيآيتونو  دېپه  چيته نه دي متوجه  دېكوي، دوى 

په نورو ې ئ برخي ياو نور شوېړل ېڅډه څنموضوع يوه 

پاره دو لپوهيښه ه موضوع د په كار ده پ، كيآيتونو 

له ۍ غلط دغيد ونيسو،  كيپام په ړوند آيتونه اټول 

ه ويلي څ داسيړه په ااو قدر  قضاءځينو كسانو د  كبله

، ېكړرانه گې هغه مزيد ځاى ئپه دو ېپوهپه موضوع د  چي

ښمنانو ته ړي او دپيدا كشكوك او شبهات راې خلكو ته ئ

قرآن هم ووايي:  چي ېكړكولو موقع ور خبري دېې د ئ

ړه ې كڼي او هم ئگې اختيار او مجبور مخلوق انسان ب

مجبور مخلوق د  چي كيحال  داسيپه ړ، ې وړه د محاسبو

مسئوليت نه لري، د مجبور مخلوق  ړه هيڅپه اكړنو  پلوخ

ې ئ دى چيړه وي په غاچا و مسئوليت د هغه نړكټولو د 

څه ويلو له  اړه ېدپه نور بيا  ځيني ړى!!ورته مجبور ك

او قدر  قضاءد  چيار وي گټينې ئ دېپه ممانعت كوي او 

ډډه ې له ننوتو موضوع بايد مجمل ومنو او تفصيل ته ئ

دا يوه مهمه اعتقادي موضوع  چي كيحال  داسيپه ړو!! وك

پرته  پوهي، ايمان له علم او ې ضروريپرده او ايمان 

انتهاء او  پوهي د كيپه حقيقت ، ايمان ىدېكنه شي 

په او  كيڅ په ترر آيتونو مېڼ شگده، قرآن د  پايله



 

 

 

 

 

                                                                                                                التكوير      

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

413 

او قدر  قضاءپه ې. كه ړلېڅتفصيل سره دا موضوع ېر ډ

ږدو، د يوه ېكته  گڅنيوه بل  ټول آيتونه دمربوط  پوري

 كيڼا په رټولو او د ځوو پامه ونه غورپاره بل له ل

دل راته ېپوهنتيجه راوباسو، نو نه به په اصل مطلب 

 .ږوېكمشكل سره مخامخ ران وي او نه به له كوم گ

 چيپام وي ته  دېپه ارتباط مو هم بايد موضوع  دغيد 

 كيير نه منوندلته تغي چيې خوا دا ويلي قرآن كه له يو

د و او قدر مطابق ا قضاء او قدر شته، هر كار د قضاء

 دېهللا تعالى د  چيسره مراعات و په و ضوابطا وسننهغو 

او  كيپه محدوده ړي، د الهي مقدراتو پاره وضع كعالم ل

خوا  بليږي، له ېكپه اراده او إذن ترسره د هللا تعالى 

ړى ختيار وركانسان ته نسبي واك او ا چيې دا هم ويلي ئ

ړي، كولى شي شوى، هغه كولى شي له دوو الرو يوه غوره ك

پر قرآن د ړي، له دوو كارونو د يوه د كولو اراده وك

ړو خبرو ايمان په دوابه  موږ چيښتنه دا ده ايمان غو

ړو او ار وكگټين ېهغپر ې ومنو او يوه ئ چينه دا لرو، 

چا هغه ځوو. ې وغورپامه ئړو او له ك پټي يگستر بليله 

خبرو ړو دوا دېد  ،ړيږ غور وكل كيپه قرآن  چيته 

نتيجې  دېسره  ۍېره آسانډپه او  دئران كار نه گتلفيق 

او واك وركول او اختيار انسان ته د نسبي  چيږي ېته رس

د يوه د انتخاب قدرت او صالحيت وركول، له دوو بديلونو 

لى يوه برخه ده، هللا تعا (قدر)و ا )قضاء(الهي  دېد هم

 كيځينو مواردو په انسان كولى شي  چيړى دا سنت وضع ك

پل مشيت او د خ كيړ گپه ان دېمحدو خاصيې او د يو

كه دا الهي سنت نه وى او د ړي، مطابق اقدام وك غوښتني

او قدر جزء نه وى نو انسان به د  قضاءده دا اختيار د 

ې اختيار ه محكوم او بگپه كامله توېر څپه و جمادات

!! ښه نه شو ترسره كولىپله خوپه خې څه به ئ وو، هيڅ

اراده  داسيهللا تعالى تللى،  داسيمشيت خو د هللا تعالى 

او  ي واكنسب ديانسان  چيښتي غو داسيهللا تعالى ، ېكړ

څه كوي انسان هر  چيپاره وايو ل دېولري، د هماختيار 

ې كوي، هللا تعالى ورته د په اراده، إذن او اجازه ئد هللا 

عزم او د يوه كار د كولو توفيق وركوي. د  پرېكړي ېيو

اختيار  ېانسان ب چيدا نه ده  معنى (قدر)او  )قضاء(

او  ينه د انتخاب اختيار لر چي، دئمخلوق  ېدارا ېاو ب

د ده اراده او عزم څه  كينه په خپل تقدير او برخليك 
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او قدر ډېر غلط او ناسم تعبير  قضاء. دا د يز لرېاغ

دلته د هر څه لپاره خاصه او  چيدا  ييعن (قدر)، دئ

دا  ييعن (قضاء) او شوېاندازه ټاكل  ېكتغيير نه منون

دلته هرڅه د ثابتو سننو او ضوابطو مطابق ترسره  چي

 ېد، انسان ته د همدغو سننو او مقدراتو په محدويږېك

د انتخاب واك او اختيار وركړى شوى، په سم انتخاب  كي

او خراب انتخاب ئې خراب نتائج  يږېكئې سم نتائج مرتب 

 ي. وركو

او روايات  كوم آيتونه چيړه په ااو قدر  قضاءد 

ل ېشډلو و دريوپه ې مسلمانان ئ كيپه تعبير راغلي، 

 :شوي

ې واكه، ب داسي ديړانه ومقدراتو پد انسان  چيهغه  -1

ټاكل  كيې له مخبرخليك ئ چي ڼيگمخلوق مجبور او محكوم 

ړه توان نه لري، د ده افعال او ك د بدلولوې ئ دىشوى، 

پل ې د خږنده دي او نه ئېز دېارا خپليړه نه د ده د و

 دېې د هللا تعالى د اراراده ئځواك ، اذاتي توان او 

په جبريه ډله د ، دا دئې الهي توفيق ځواك ئتابع او 

 او باور خالصه دا ده: دېيد دوى د عق .شوېنومول  نامه

  دئپلواك نه خ كيپلو افعالو په خانسان. 

 شقي او بد  ځينيانسانان سعيد او بختور او  ځيني

 .يشوپيدا بخت 

 د  ځينياو  يشوپاره پيدا انسانان د جنت ل ځيني

 پاره، دوزخ ل

  ،جنتي به خامخا د جنت كارونه كوي او دوزخي د دوزخ

 پل برخليك بدلوى شي او نه هغه!نه دا خ

  نه  ښتنهپودا  ږيېلته دوزخ جنت يا څوك  تعالى هللاكه

ږي، ولېته ټول انسانان دوزخ ؟ كه ولي چي دىكېې تري ش

ې عدالتي ږي بېولټول جنت ته ړى او كه ك دئې نه ظلم ئ

وك څ چيڅه ته وايي  هغه مظل چيځكه . دا ېكړې نه ده ئ

ټول د ده انسانان ړي، ېرى وكت په مال او حقد بل 

ړه ېكپرړه هره په ا، د دوى دئټولواك ې ئ ىدمخلوق او 

 .دئد ده حق 

په انسان  ،ده كيپه مقابل  ډليۍ پورتند  چيهغه  -2

افعال ټول ڼي، د ده گپلواك مستقل او خ كيپلو افعالو خ

بولي، د دوى له نظره جنت د  ږندهزې دېارا خپليد د ده 
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ي، او دوزخ د ړې بايد ترالسه كخامخا ئ چي دئمؤمن حق 

شي،  ورسره مخامخبايد  چيكافر د بدو عملونو سزا ده 

او مجبورونكى تقدير او برخليك عقيده  ډليۍ د مخكن دوى

 چي، ېږيپه نامه ياد، دوى د قدريه ڼيگد الهي عدل خالف 

 ې دا ده:د باور خالصه ئ

  هم بد دئپله د ده له لوري په خد انسان هر عمل ،

ډله د ۍ ېك عمل، مخكنښه كوي او هم نپله خوپه خعمل 

ټول نسوبوي او دوى ال هللا تعالى ته معټول افانسان 

 انسان ته منسوبوي.

  ړى ې كد جنتيانو عمل ئ چيڅوك درومي جنت ته به هغه

د دوزخيانو  چيځاى وي چا د هغه به وي، او دوزخ 

 ړي.ې كعملونه ئ

په خاصو او  كيړ په مالت دېعقي خپليد  ډليړه دا دوا

ړ د استناد وړو نصوصو استناد كوي او د مقابل طرف گځان

ې د ئې يا نه مني او يا او روايات ئ آيات تأويلوي

 تأويلوي. ېرڅپه آيتونو 

ۍ الر ځنمن ډلي ميدرېي كيپه مقابل ډلو ړو د دغو دوا -6

محكوميت  يپه نسبي اختيار او نسب، د انسان ېكړغوره 

ږي او ېدپه نامه ياباور لري. دوى د اهل سنت و جماعت 

 ړوي. امت اكثريت جو د

انسان نه مجبور  چيه دي عقيد په دېاهل سنت و جماعت 

د  كي دېې محدوپه يو كياو نه مختار مطلق، بل دئمطلق 

ړه دا په اد دوى له نظره د انسان ، دئاختيار خاوند 

 ه محكوم او مجبورگپه مطلقه توهغه  چيعقيده درلودل 

ندو نصوصو سره گڅرهم د واقع خالف خبره ده، هم له  دئ

انسان  چيورو گالً متصادم، او هم د الهي عدالت خالف، عم

 داسي، او نه دئې واك او محكوم ېر بڅپه جماداتو  نه د

ړى شي، ې كړي وئړه وغواې زڅه ئهر  چيفعال مايشاء 

ځينو كارونو د كولو واك او د  كينه ده بل داسيخبره 

، د دئ ځينو له كولو عاجز او ناتواناختيار لري، او د 

حاسبه له هغه سره م له كبلههمدغه واك او اختيار 

كارونو كول ممكن دي د هغوى له  كومود  چيږي، ده ته ېك

 چيانتخاب  ېدپه خو د ده ځه د يوه انتخاب كولى شي، من

 هللا تعالى كيپله نه بلپه خې ئ دى، ږيېكمرتب  نتائجكوم 

ړو له كومو لو ىد چي كيالر  دېپه ې مرتب كوي، پرې ئ

ان بهر شي ټول د ده له واكږي دا ېكژورو سره مخامخ 
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ې اختيار وى نو نه محاسبه كه هغه مجبور او بدي، 

چا د هغه  چيځكه ې مجازات، دا ورسره صحيح وه او نه ئ

د اختيار  چي دئد عدالت خالف كار مجازات او تعذيبول 

ړ شوى وي، په كولو ااو واك خاوند نه وي او د هر كار 

ه به هغه گڅنانو ظلم نه كوي، گپلو بندپه خ هللا تعالى

خو د  تعالى هللاړى وي، ړ كناه ته اگبل  چيذيبوي څوك تع

هم انسان ته كار  رامح كيپه وخت مجبوريت او اضطرار 

  .ىړك روا

آيت تر هر  دېپه پاره د اثبات ل دېعقي خپليجبريه د 

 څه زيات استناد كوي:

    

                                                                                       
 23الصافات:

و ړي يئ اپيدا كاو هللا هم تاسو  كوي: داسيې ترجمه ئ چي

 هم ستاسو عملونه!

 كيپل عملونه ترسره كوئ بلخ چييعني دا تاسو نه يئ 

ږي!! د ېكپيدا له لوري  تعالى هللاستاسو عملونه هم د 

 ې كوي!!ئ تعالى هللا ړه تاسو نه كوئېكپرپلو عملونو خ

 بايد ووايو: اړهپه او استدالل  يړژبا دغيد 

  ړه ناسمه او د آيت د مراد او مقصد خالف ده. ژبادا

د  چيورو گځير شو او وږ آيت الفاظو ته ل دېد راشئ 

د  كيپه اصل دا  ،آيت دقيقه او سمه ترجمه كومه ده

 چيجامع وينا يوه برخه ده  هغيد  ابراهيم عليه السالم

ې ئ معنىاو  ېمپه صحيح ترج، ېكړې پل مشرك قوم ته ئخ

ې او تردا آيت  چي وشو ىدېپوهسم  كيپه هغه صورت 

و ترتيب ړو آيتونوادد ونيسو،  كيپام په ځاى نى يو مخك

 :  دئ داسي

    

      

                            
 23-21الصافات: 

)په ې ئتاسو  چيڅه عبادت كوئ ويل: آيا د هغه ې وئ

ړي يئ پيدا كهم تاسو  هللا تعالى چيئ؟ حال دا تراش (پلهخ

 .ئړوې جوتاسو ئ چيڅه او هم هغه 

په ماتنحتون د دوى بتان د  كيمخكني آيت په دلته 

 (ماتنحتون)همدا  كيپه وروستني آيت او شوي، نامه ياد 
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هم تاسو  تعالى هللا يعنيپه صيغه راغلي، د )ماتعملون( 

ړ پل الس جوپه ختاسو  چيړي يئ او هم هغه بتان پيدا ك

 ړي.ك

 كيآيتونو  النديپه لكه  دئ داسي (ما تعملون)دلته 

 :ىراغل چي

    

    

    

                        :31يس 

ورته اروي څهغه  موږ چيړى ك دئپام نه ې ته ئ دېآيا 

ې دوى ړي، او اوس ئړ كالسونو جو موږز چيړل پيدا ك

  خاوندان دي.

  :او يا دا آيت

    

    

                                         
 61يس: 

پلو السونو په خدوى  چيوخوري څه وه او هغه مېې ئڅو تر

 ړي، نو آيا شكر نه كوي؟!ړ كجو

َوَما ( دا الفاظ )َوهللاَُّ خََلَقكُْم َوَما َتْعَمُلونَ ) آيت دې د

عملونه  نانساد  تعالى هللا چيتعبيرول  داسي(  َتْعَمُلونَ 

مخكنى ې هماغه ، صحيح تعبير ئدئلط تعبير ، غپيدا كوي

: شوېاشاره ورته  داسيهم  كيپه يوه حديث  چي دئتعبير 

ې ړي، يعني هم ئپيدا كړه صانع او مصنوع دوا هللا تعالى

له ړوي، ې جوانسان ئ چيڅه ړى او هم هغه پيدا كانسان 

 هيڅ كيپل عمل په خانسان  چياخيستل  انتباه اآيت د دې

 ټه انتباه ده. ې بنسېره بډ ه لرياستقالل نراز 

 ېر استناد كوي:ډروايت  دېپه ډله همدا راز دا 

حدثنا رسوُل هللا  صلى هللا عليه وسلم قال: »عن عبِد هللا ِ قال: 

َعَلقًة يكون إن أحَدكم ُيجَمُع في بطنِ أمِّه أربعيَن يومًا، ثم 

َمَلكًا  ِمثَل ذلك، ثم يكون ُمضغًة مثَل ذلك، ثمَّ َيبعُث هللا ُ 

 فيُْؤمُر بأربع: بِرزقِه وأجَلِه، وشق
 
أو سعيد. ثم ينفخ  ى

فيه الرُّوح. فَوهللا  إنَّ أحَدكم ليَعمُل ِبعمِل أهِل النار، حتى 

ما يكوُن بينه وبيَنها غيُر باع أو ِذراع، فيَسبُِق عليه 

الكتاُب، فيعَمُل بعمل أهل الجنَّة فيدخُلها. وإن الرجل 

ِل الجنَِّة حتى ما يكوُن بيَنه وبينها غيُر َليعمُل بعمِل أه

ذراٍع أو ذراعين، فيَسبِق عليه الكتاب، فيعمل بعمِل أهِل 
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 رواه البخاري  .«النار فيدخلها

رسوُل هللا  صلى هللا عليه  چي دئروايت  هللا عنه رضيله عبد هللا 

تاسو هر يو د س چي: يقينًا ړهته دا خبره وك موږ وسلم

ږي، بيا ېكځاى رايو ورځيښت ېلوڅ كيپه رحم مور 

ژوول ى وي، بيا همدومره موده ړند توكځوهمدومره موده 

ږي ېوليوه فرشته را ته ورته وي، بيا هللا تعالى غوښي ېشو

د ده رزق، امر ورته وشي: )د ليكلو( څلورو شيانو او د 

)بختور(، به وي كه سعيد)بد بخت( شقي  چياجل، او دا 

ستاسو يو كس به  چيپه هللا قسم  پو شي، نو كيپه بيا روح 

د ده او دوزخ تر  چيد دوزخيانو عملونه كوي، تر هغه 

خو )د وي،  پاتهټن وا السنيم يا يو الس  يوازيځ  به من

شي، نو د جنتيانو  ديړانې وپرې به ئڼه پامقدراتو( ليك

يو كس به  چيړي نو ورداخل به شي، او يقينًا عمل به وك

ځ به د ده او جنت تر من چيهغه د جنتيانو عمل كوي، تر 

خو )د مقدراتو( وي،  پاتهټن وا السنيم يا يو الس  يوازي

دوزخيانو عمل به  شي، نو د ديړانې وپرې به ئڼه پاليك

   ړي نو ورداخل به شي.وك

 ړ دي:پام وټكي د  النديړه په اروايت  دېد 

  نه ه گتوپه د حديث ت اته ورته رواي دېقدريه دا او

 ې اسناد.او نه ئمني متن ې مني، نه ئ

 دىكېي نه ش مستمسك يوازيپاره نه دا د جبريه وو ل 

 چيځكه په بطالن داللت كوي، دا  ېدد دوى د عقي كيبل

ړل ت پوريپه عمل د انسان  گدلته جنت او دوزخ ته ت

: فيعَمُل بعمل أهل الجنَّة ل شويوي كيپه ، او ىشو

له عمل  دېمړي او د هنو د جنتيانو عمل به وك :فيدخُلها

فيعمل بعمِل أهِل النار به جنت ته داخل شي،  كبله

په  دېړي او د هم: نو د دوزخيانو عمل به وكفيدخلها

 سبب به دوزخ ته داخل شي.

 كتابت  ؛ئد فرشتو دا كتابت، كتابت بالحكم نه د

سعيد يا  ديدا  چينه ده  داسيې ، ليكنه ئدئبالوصف 

يا شقي وي، دا  دا به سعيد چيده  داسي كيشقي وي، بل

په له خلقت او  كيه بلن كيې له خلقت مخكتابت ئ چيځكه 

ده  داسيدو وروسته شوى او دا كېپو د روح له  كيده 

ا يا خوراكي توكى كومه دو چي كي كېېې فابرپه يولكه 

د پاسه مربوط هيئت د هغه له  كېېتوليد شي او د فابر
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ټه گ، خصوصيات ېد: د چيړي خبرو د ليكلو هدايت ورك دې

ې ټېن كوميومره او ترڅې عمر ئ ،څه ويبه او تاوان 

پل اصالت او خصوصيات له السه وركوي او د وروسته خ

  ږي.ېك پاتهړ نه و ېداستفا

 د هر انسان  چيږي ېدا خبره ثابت يوازي روايت دې له

دوى  چيي او لكه ژېښتيا وخد فرشتو ليكنه ربه  اړهپه 

ي يا ځدوزخ ته  كبلهله پل عمل به يا د خ داسيليكلي هم

 چيږي ېلوملفظ دا نه مع هيڅروايت له  دېجنت ته. د 

 پيدا شوى.ې اختيار او مجبور انسان ب

 ېر استناد كوي:ډروايت هم  دېپه جبريه 

عن أبي هريرة أن النبي  صلى هللا عليه وسلم  قال احتج 

آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من 

موسى الذي اصطفاك هللا برساالته وكالمه  الجنة قال آدم أنت

ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق   فحج آدم 

 واه البخاري ر   .موسى

رسول هللا صلى هللا  چيروايت شوى  هللا عنه رضيله ابوهريره 

په  السالم ماعليهوفرمايل: آدم او موسى  عليه وسلم

وويل: ته  مالسال عليهړه، نو موسى وكمناظره  كيپلو خ

و آدم ا، له جنت وايستل دياوالد  پلخ چيې خو هغه آدم ي

په  هللا تعالى چيې ورته وويل: ته هغه موسى ي عليه السالم

، خو بيا ړپل رسالت او كالم سره تا ته غوره والى دركخ

زما  كيمخ پيدايښتزما له  چيې په هغه كار مالمتوما 

   عليه وسلمرسول هللا صلى هللا پاره مقدر شوى وو! نول

 ړ. ړ كپ السالم عليه؛ موسى السالم عليهآدم  چيوفرمايل 

 :ئولر كيپام په  خبري النديړه په اروايت  دېد 

  په نورو كتابونو دا روايت له بخاري عالوه د حديث

څه له  كيخو په الفاظو او راويانو هم راغلى،  كي

  پير سره.تو

  په ې ومې هغيد  آدم عليه السالم چيجبريه وايي

 كيپه تقدير او برخليك  دهد  كيړ شوى، له مخړلو اخو

 دىځكه وه وخوري، نو مېحتمًا دا  دي ىد چيوو  ل شويليك

د اعتراض حق نه  السالم عليهمالمت نه وو او موسى 

  درلود.

 ڼيگې اسناد صحيح قدريه نه دا روايت مني او نه ئ .

ره له يوه بل س يرېچ السالم ماعليهوايي: آدم او موسى 
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ذكر  دې؟ د شوېرته واقع ېچليدلي او دا مناظره كله او 

 .كيپه تورات راغلى او نه  كي قرآنپه نه 

  ړه د جبريه له په اروايت  دېاهل سنت و جماعت د

دا اعتراضات تعبير  ېدپه موافق نه دي او  تعبير سره

 لري:

ه گپه مكرره توېرو صريح الفاظو او ډپه  كيپه قرآن  -1

پله آدم په خړى شوى، كار مالمت ك دېپه  مالسال عليهآدم 

ڼي او له هللا گناه گې هم دا كار ي بي ئاو ب السالم عليه

 ښتنه كوي. د معافي او مغفرت غو تعالى

ته د  ې خوا آدم عليه السالمله يو تعالى هللاه به گڅن -2

ې د خوا به ئ بليړلو امر كوي او له ې د نه خوومې هغي

يو شريف خو  رهكا داسيله كوي؟ ړ ړلو ته اې خوومې دېهم

 نسبت كوئ؟!! دېته د  ه هللا تعالىگڅنډډه كوي، انسان هم 

نه شو اخيستى  معنىابه دا ځوله  السالم عليهد آدم  -6

په  چيځكه ڼلى، دا گيا برئ ه مالمتلځان پل هغه خ چي

ې ئ معنى، دئپروت ته  مخي موږد ده اعتراف ز كي قرآن

ستاسو ايستل  له جنت چي دىېكڅه نه شي پرته بل  دېله 

 هللا، ېكړ تعالى هللاړه خو ېكپرخو زما كار نه وو، دا 

او د  ته دركوي؟.! تاسو سزا ۍ د غلطزما  وليبه  تعالى

هللا  چي دئ لريېر راض كول ډتاع داسيله شأنه خو  چاهغه 

 ړى وي!! ورته د رسالت مقام او د كالم افتخار ورك تعالى

د  چيړى شي چا سره مرسته وكه هغمثال له  النديښايي 

مقدرات؛ يو  ل شويټاك كياو له مخانسان نسبي اختيار، 

په ه گڅن چيښي ېرانه برگڼي او دا ورته گد بل منافي 

له مقدرات تغيير نه منونكي شوي، ليكل  كيلوح محفوظ 

 :  انسان اختيار او واك نه سلبوي؟

او والونه ېد گج گج چياغ خاوند يئ ب داسيتاسو د يوه 

ږي، ېكې ه مضبوطه دروازه لري، ښه ساتنه او حفاظت ئگدن

باغ ته  دېپرته ې وك نه شي كولى ستاسو له اجازهيڅ

ځي باغ ته ننو چيپل يوه دوست ته اجازه وركوئ ځي، خننو

ي وركوئ او ورته وايئ: ې كلې وخوري، د دروازوه ئمېاو 

 هاو هر تىسره ننو ېدپه استفا كلي  ېده باغ ته ل دې

باغ اختيار ستا  ېدوروسته د  ېده ، لېى شړلې خوئ هوېم

ڼ لوري د باغ كي چيپام وي  يدته  ېد، خو دئ كيپه الس 

او  ښايستهې ئ گوو رنېمد  چيدي  يړوال يون داسيته 

ځاى تاوان په  ټيگد ې ړل ئې ښه، خو خوجالب، خوند ئ
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ستا صحت او سالمتيا ته تاوان رسوي، كه دغو ي، لردرته 

ې نو دا به ې ونه خوروه ئمېې او نه ش دېږونو ته ورن

ښه دا ده ټه او زما د رضايت باعث شي، زما خوگپه ستا 

ې ې وخوروېمهغه  يدا نور چيږي ېكېرزو پپرتا  مياو دا 

ې پروم او ښزه درته خوې دي او هم ئ يټورگهم تا ته  چي

ستا . ېځووڼ ټ له بسره به روغ رم ېدږم او په ېكراضي 

 دېپه  چيڅه ، هر يځته ننو ڼجازه بپه ادا دوست ستا 

او په اجازه نو ستا خوري  چيوه ېمكوي او هره  كي ڼب

ړى، تا ورك چي ې خوريئسره  دېپه استفاله هغه اختيار 

په اراده، إذن او اجازه او له هغه ستا  كيپه حقيقت 

تا  چيسره عمل كوي  ېدپه استفاهغه اختيار او صالحيت 

تيا او سالمتيا ته تاواني ړى، كه مضر او د ده روغورك

ري او ستا د رضايت خالف كار خووه ېمخالف  خوښياو ستا د 

ستا د  چيڅه كوي هغه و اوه خوري ېمټوره گيا  كوي او

په إذن، اجازه، ې ستا ړه كاره ئږي، دواېكرضايت باعث 

تا دا موقع، توان، توفيق او ړي، اراده او توفيق ك

وه ېم خوښي خپلي ځي او دباغ ته ننو چيړه اجازه ورك

نه باغ ته ننوتى  ېكړكه تا دا اجازه نه وى وروخوري، 

ې تاواني او ئې سم او بد كار كولى شو او نه شو، نه ئ

خو  ېكړپه اجازه ستا ې غلطي ئړلى شوه، وه خومېټوره گ

 پلپه خ چيكبله  دېله ، دئ ړهپله غاپر خې ئمسئوليت 

ې ئ حيتو صالااختيار  ، لهېكړې اشتباه ئ كيانتخاب 

ې وه ئمېشوى او  ېدږو ونو ته ن، هغېكړغلطه استفاده 

ان گد خف ڼوالپاره تاواني او د بد ده ل چيې ړلخو

 ينوموړى كس هرڅه كو چيته له ننوتو وروسته  ڼبباعث. 

وه ېم، هم مفيده دئمسئوليت ئې د ده په خپله غاړه 

د انتخاب واك وركړى  چيځكه دا او هم مضره،  يى شړخو

، ښه انتخاب ئې ښه يالگپل انتخاب نتائج به شوى، د خ

په سر د انسان  يزمكاو بد انتخاب ئې بد. د  ينتائج لر

د هغه محكوميت او  دياو قدر په وړان قضاءخالفت او د 

وركولو او واك صالحيت  (انتخاب)او  (اختيار)ده ته د 

 ده. داسي هم معنى

، ېئ كلي والونه، دروازه او ېدد باغ  كي مثال دېپه 

وركول، انتخاب اختيار پل دوست ته د خ د خاوند اجازه،

ي او ښد باغ د خاوند خوې تاوان، ومېد  يد ممنوعه ون

 ،كيپه صورت  دېوو د استفامېاو مضر  دله مفي يښناخو
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د هللا پل بنده له خ، (، ) د هللا اراده(قدر)، (قضاءهم )

هم )د و ضيح كوي اښه تو، و عدم رضايتارضايت تعالى 

ښه  (د انسان اختيار او واك كيه حدودمپه او قدر  قضاء

له بيانولو  يډڅن خاصيې ې د يوقضي دېخو د  ،ځورويان

 ې كله ستا دوست د باغ د درواز: چياو هغه دا  دئعاجز 

ځي، نو ستا له واك او ړي او باغ ته ننوترالسه ك كلي

ډول سلطه  هيڅ ديوروسته ته وربان دېله ځي، ې ووادار

ه سره د هللا دبنله  چي كيحال  داسيپه ، رېلاو واك نه 

، يساتنله ېبه د هغه شهيڅ نه ده،  داسيتعالى معامله 

ږدي د هللا  كيمخ چيام گې نه شي وتى، هر اداراو  يڅارن

ښه او بد كار توان هم ږدي، د ې په توفيق او مرسته ئ

 .هغه وركوي

څه  داسيكه انسان له  چيپام وي ته مو هم بايد  دې

د ده له اختيار او واك بهر دي، د  چيږي ېكامخ سره مخ

او  او حوادث پېښي ،ېټه ئېن گاو مر پيدايښتده عمر، د 

دا ې كوي، پل انتخاب او اراده ئپه خ چيڅه  داسيكه 

په كسان  ځينيشوي، ليكل  كيپه لوح محفوظ  كيټول له مخ

د انسان د نسبي واك او اختيار دا ليكنه  كيلوح محفوظ 

 يپوهيا ناې دا يوه مغالطه ده، وجه ئ چيڼي، گمنافي 

 چيوري گته نه  دې!! دوى ښمنيده او يا له اسالم سره د

انسان نسبي واك  چي ل شويدا هم ليك كيپه لوح محفوظ 

پاره او اختيار لري، كولى شي له دوو الرو يوه د تلو ل

ته  چي كيپورتني مثال په ده لكه  داسيدا  ړي اوغوره ك

وركولو  كلي پام سره ده ته د په ته  د هغه دوست وضعيت

څه  كيباغ  دې پهبه  دى: كېځان سره وليله  كيپه وخت 

ې به وخوري، ستا دا ليكنه ومې كومي كوميړي او څه وك

ستا  چيڅومره ندونه كوي، هر گڅراو علم  پوهيستا د 

ړه ستا د ړه وپوهه دقيق وي همدومره به د ده كعلم او 

پلواكي سلبوي كنه نه د ده خستا ليژي، ېموافق خ ليكني

د پله په ختا  چيځكه دا ړ كوي، په كوم كار اې او نه ئ

 ديړلو اختيار ې خوومې هرياو د  كړېور كلي باغ 

دا ته ورته ده،  دېليكنه  كيړى، په لوح محفوظ ورك

پل اختيار ه خپ چيړه په اد انسان د هغو عملونو ليكنه 

 ، نهدئوصف تقدير بالې ترسره كوي، ئ خوښي خپلياو 

د ده حالت  كيبل دئړ شوى نه ې اپر دىتقدير بالحكم، 

ښودنه علم غيب ړ پد بش تعالى هللادا د بيان شوى،  كيپه 
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ړي او ې سلب كترد انسان اختيار  چيڅه د هغه كوي، نه 

   ړي. ړ كې جويو محكوم او مجبور مخلوق تر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االنفطار

 يې معرفد سور

د  چي، دئدل دېچاوې نوم االنفطار: سور كيمبار ېدد 

په  تونه لري،آي 12ړي آيت اخيستل شوى، سورې له لوم

ې ېر ئڅپه ې ، د تكوير د سورشوې هنازل كيدور  مكي

او خوندور،  ښايستهېر ډې ډ، وزن ئډ لنآيتونه لن

ټولو طول او د پرته شعارونو ته ورته، له آخري آيت 

، آخري په اندازهكلمو  ريودد ، دئږدوالى يو شان او

دوه  ديږد نورو آيتونو ن چيړ شوى وآيت له دوو فقرو ج

ې له او د سورېكنده او قاطع پرې خطاب ئږي، ېكبرابره 

 پوريځم پنړي آيت تر له لومېر متناسب، ډمضامينو سره 

ځو آيتونو پن ېدپه انفطرت ته ورته وزن لري، خو فواصل 

انفطرت، انتثرت،  چي ياوه ځله راغلوزن الفاظ  د دې كي

م ، اوږمپش پهفجرت، بعثرت، علمت، قدمت او اخرت دي، 

د غر ك، خلقك، عدلك او ركبك، وزن غالب  كياو اتم آيت 

دولسم او ړولى، له ې سيورى غوټولو الفاظو ئپه او  دئ

دين او ې د پاى صيغآيتونو پرته د نورو آيت نولسم 

پاى ته لون په تفعنعيم ته ورته وزن لري، دولسم آيت 

په هلل  وشيئا ا ې دړه فقرد آخري آيت دواېدلى او رس

  .شوې ميهموزنو الفاظو خت

ې ۍ مرحلړد قيامت د لوم كيآيتونو  دريوړيو ه لومپ

، د ستورو تيت ودېدچاوښو، د آسمان ېپسترو سترو  دريو

په ، شوېته اشاره ېدو د بحرونو روان او دوېكپرك 

ې، دوه مرحل ميد دوه د قيامت كيځم آيت پنڅلورم او 

ېدل او ړپقبرونو سدو سره د ېكژوندي په راړو د م برخي

شوي، ځور ېدل انو ته د ده عملونه ودرگچا سترد هر 

پالونكى پل خ چيلى انسان مخاطب شوى غولېدهغه  ېپسور

دو له حقيقت مخېړى او له هللا سره د مخاېر كې هرب ئ

ې ږېكښتنه پوې ترې لهج كيډپه انكار كوي، له حيرانتيا 

 چيې ړه غولولى يپه ارب مهربان پل هغه د خڅه كوم  چي
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صورت  ښايستهپه ، متعادل او متوازن او ېكړپيدا ې ته ئ

انكار  ورځيحساب و كتاب له د  ولي، كيښت ړجوغوره  وا

پله ځي، ستاسو هر يو به خځ به خامخا رادا ور ؟!ېكو

 .دوزخ ته ځينيبه جنت ته درومي او  ځينيوري، گسزا 

 

   

 

   

   

   

   

   

     

   

كله و ا -2 ود شي.چاچاود دا آسمان چي هغه وخت  -1

چي كله و ا -6 .يشتيت تيت ټول  يستوردا  چي

 لړپقبرونه وسچي او كله  -4شي. ړى سيندونه روان ك

 او ړيك مخكي چيڅه په كوم به څوك هر  -1 شي.

 پوه شي. ووې ړي ئوروسته ك

په يو وخت به  چيپه بيانولو سره مطلب  دېد : قرآن 1-2

ي خواره تورسبه  سېپپيدا شي او ورچاودونه را كيآسمان 

 چي ېكړژور علمي حقيقت ته اشاره  داسيواره شي، يوه 

ډه ېره لنډړۍ د مخه انسان ته نه وو معلوم او ېپ دېتر 

ه گڅن. لكه يشوپوه ې پر يړونكېڅكائنات  چيي ږېكموده 

دو خبره ېپراخاو مسلسل  ېپسپرله د عالم د قرآن  چي

دا  چيي لدېنتيجې ته رس دېړونكي هم ېڅكوي، كائنات 

په هر ، يد كيپه حال دو ېپراخځ د ورپه ځ كائنات ور

پله په خيو له بله او ستوري  كيستور ليكي )كهكشان( 

دا به پراخېږي، دا مسلسل ېك لريستور ليكي يو له بله 

ځ دا د د ستورو او ستور ليكو ترمن چيباعث شي  دېد 

ړ شي او ځه والجذب او فرار اوسنى تعادل او توازن له من

ږي ېشي او وشل يسستدليل  ېدپه يا  اړيكيځ دوى تر من د

ې شي او كمزورې قوه د جاذباو لويو ستورو د مركز  چي

ټن زيات شي او مركز ځ واد دوى تر من چيپاره ل دېيا د 
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پل پل خپه خستوري  كيپل ماحول په خي كولى نه ش ېئ

ټولو ستورو د همدا به د  وساتي او گټين كيمدار 

  .ېدو باعث شيخور

او  هتلپاتد عالم دا موجود نظم  چيمان مه كوئ گنو 

ه ر نگمځي، نه را كيپه بدلون به  او هيڅ دئدائمي 

ځي او كله هلته بل ېوپرلته يو ستورى رادكله  چيورئ گ

د  كيږ ېپه غ فضاء پراخيځي او د پل مدار ووله خ

د سماوي اجرامو دا ږي، ېځپه لوري وخونامعلوم مسير 

د راتلو خبر راكوي  ورځي داسيه د گډا پهو سقوط اهبوط 

په ږي او ېونه وشلپيوندځ به ټولو ستورو ترمند  چي

په  يړاندوينو دېد قرآن د واره شي.  هبه خوار كي فضاء

ه هغو پې كلونه كلونه ئ چيشي  ىدپوهېڅوك هغه اهميت 

لويو لويو په ستر ستر او  چيوي ړي ېر كت كيرصدتونونو 

په پونو د دغو تلسكو ري اوه لپونعدسيو مجهز تلسكو

ځينو اسرارو په پراخ عالم  دېد  چيدلي ېمرسته توان

ې ړونكو نظريات ئېڅكائنات نومياليو د  چيپوه شي، هغه 

نتيجې ته  دېله كلونو كلونو تحقيق وروسته  لوستي او

 دېدا به د پراخېد عالم مسلسل او سريع  چيرسېدلي 

پل ې شي، له خكمزور اړيكيځ د ستورو ترمن چيباعث شي 

ړي او همغه ي، يو له بل سره تصادم وكځپل مدار ووخ

 .ېكړړاندوينه ې وقرآن ئ چيحالت راشي 

موجود نظم مختل شي،  كي فضاءپه عالم  دېد  چيكله  -6

اختالل  ېدپيدا شي، د رابه هم اختالل  كينظم په  يزمكد 

د  چيد اوبو رسولو دا اوسنى نظم  چيښه به دا وي يوه ن

، دا دئړلى ت پوريژوند ورو وژټولو نورو نو او انسانا

د  يزمكد  چي ئدباعث  دېد نظام اوسنى  ،به مختل شي

 كيڼه په ب، بله د واورو كيبحرونو ه پو يوه برخه اوب

يوه لويه ، كيغرونو او د شمال او جنوب قطبونو  په

ځ ترمن يزمكد آسمان او  كيپه شكل ځو ېې د وربرخه ئ

ې د خلكو د ئاو يوه برخه  الندي يزمكې تر وي، بله ئ

 كيېزونو چينو او كارنهرونو، پاره په ل ېاستفاد

 چيسبب شي  دېبه د اختالل  كيم ادقيق نظ دېږي، په ېبه

ۍ ژې تر زي شي، د بحرونو كاساوبه بحرونو ته راكو وليټ

پيل شي او ېدل ې د اوبو رابهپه لوري ئ چيد واو  كيډ

هم د قرآن يو بل ستر  . داشي النديه تر اوبو زمكټوله 

حساس ساينس  يوازيپه اهميت هم  دې، د دئعلمي اعجاز 
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ټولو ېړۍ تر پ ميد يويشت چيږي، هغه ېپوهښه پوهان 

ځ ورله دې كبله تودوخه  يزمكد  چيڼي گلويه مسئله دا 

 شوېې پرځاى ځاى پرده زون هغه ود ا چيږي ېزياتځ په ور

ډه لويه ونهم  كيپه متوازن ساتلو د هوا  يزمكد  چي

و د راتلو گړانته د خطرناكو او تاواني و يزمكلري او 

 چيده  له كبلهازونو گهغو د او دا  ،هم كيپه مخنيوي 

 چيږي. دوى وايي ېكپورته ځينو فابريكو آسمان ته له 

ې زيات شوى درجڅو حرارت  يزمكد  كيېرو سلو كلونو په ت

وسته څو لسيزي ور وشي ن امونه وانه خيستلگاو كه عاجل 

ژوند ممكن نه وي، دوى د وروستيو پر سر  يزمك دبه 

، طوفانونه او د بحرونو البونهېسشديد بارانونه، كلونو 

 !!ڼيگ پايليهم د دغه اختالل دل ېلوړ يد اوبو د سطح

ته  مخي موږصحنه زې هغه مرحل ميدلته د قيامت د دوه -4

ړي به له او م ړل شيپقبرونه به وسټول  چي شوېښودل ېا

دفن شوى له همغه  يرچې چيڅوك چت شي، هر رونو رااوقب

ږي، ېځپه لوري به وخوپورته شي او د محشر ځايه به را

بيايي  ديړانپرومخ  دى چيسره له يوه سايق او بوونكي 

و به شهادت نړټولو كپر د ده  چياو له يوه شاهد سره 

د مخكني متالشي  چيوركوي. او دا به وروسته له هغه وي 

ځاى به نوى نظام، له نويو سننو او ه پنظام  يشو

پيدا شي، او آسمان سره را يزمكې ضوابطو سره او له نو

پل ږي، خېكژوندي ېرته ران بړه انسانابيا به ټول م

په هر لكه  داسيځي، ړي او بهر به راوپقبرونه به س

په دي،  النديترخاورو  چي ړيړه زټو هغه مد بو كيپسرلي 

چوي ړه وز يزمكړي، د ه وكږي، ودېځيوه باران سره وخو

 ځي.بهر راوو كيڼه بپه ټي بو ښايستهاو د 

له ټول عملونه، ځ به انسان ته د ده ور دېپه  -1

او  يكمڅه ې، له ئ ې سرهټېځاى او ن، يالوگڅرن

 ديړانپه ود ده ه، گپه دقيقه توپرته،  واليزيات

ټول  كيرست هپه فپلو عملونو به د خ ىدشي او  ىدښوكې

 :چي ادهد معنى دېوري او د گو ت و اخرت(پل )ما قدمخ

 كي، كوم مخړىڅه وخت ك ،څه وختې كوم كوم كار ئالف: 

 او كوم وروسته.

د  چيې كوم او هغه ئ يې كوم دعملونه ئ يشوترسره ب: 

له او نورو عواملو  گې درلوده خو د مركولو اراده ئ

شول او د كولو فرصت  پاتهې ې موفق نه شو، ترپر كبله
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 ړ.ې ترالسه نه كئاو توان 

ژوند پل په خ چيوري گهغه كارونه به و يوازيج: نه 

ده له د  چيوري گڅه به هم وهغه  كيړي بلې ترسره كئ كي

مسجد، كوم شوي، مرتب كړنو په  وروسته د ده گمر

 الرښوونيد خلكو د  ړى وو،ړ كجوې ئ و سركاپل روغتون، 

ې ئ پارهل بلنيو لوري ته د دوى د ښېگڼاو هدايت او د 

 چيښي ېپرراث ميپه ې څه ئ داسيليكلى وو،  كوم كتاب

په ثواب ې ئ دىاو  ېكړچته ټه اوگې سلونو ترراتلونكي ن

 چي يشو پاتهې څه تر داسييا  ورسره شريك شوى او كي

ورسره  كيناه گې په ئ ىداو  يشو الريې ې بنور خلك پر

 مجسم شي. ديړانپه وې ټول به ئشريك شوى، دا 

 ټول مطالب افاده كوي.دا  (رتما قدمت و اخ)

   

   

    

    

    

  
؟ ې غولولىڅه يړه رب په اپل د خ ه!انسان ې! اآى -3

او متعادل رابر ې بښه ئ او كړېپيدا ئې  چيهغه  -3

 .كړېتركيب ئې  ،ېئ لښتوغ چي بڼي هريپه  -8. ېكړ

 شو: ىدمبارك آيت دوه انتباه او تعبير درلو دېله  -3

ده، خاص  ېدنهاو غولېرونه يو فريب ى هالف: خدا

ړي ې كه ئعقل ې، بويانسان وغول چيشي باعث  دېد عوامل 

او  نيووغول دېكه انسان د ړي. ېر كه دياو هللا وربان

مشاعرو پلو ټولو په خرانشي، هللا به  الندي زېفريب تر اغ

و توازن اتعادل هغه وجود او پل د ده خړي. كدرك سره 

ښكال او  ښايستمراعات شوى، هغه  كيښت ړپه جوده  د چي

د ده  چي پېرزوينيره مېې ش، هغه بشوېړى ده ته ورك چي

ړه او ټول به د ده ز، دا ېكړې پرمهربان او كريم رب 

 ړي.متقاعد كپه شته والي د هللا ، عقل او شعور دماغ

 چيباور ڼل او دا گانكار او هغه دروغ  قيامتله ب: 

پلو پيداكوونكى رب به قيامت نه راولي، له خد انسان 

انو سره به محاسبه نه كوي، مكافات او مجازات به گبند

سزا نه وركوي، دا كړنو پلو نه وي، انسان ته به د خ
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ړه له يوه فريب او په اد هللا  چيېرنه ده گان داسي

قل د انسان ع چي كېدو داسي ېله يو، شوېړه اشتباه راوال

نيسي او د قيامت انكار او تكذيب ته  النديېز پل اغتر خ

د و او توازن ادقيق تعادل نو هغه نه ړ كوي. كه ې ائ

ښكلي او په د انسان  چيمظاهر ښكال او كمال هغه  ،ښايست

ږي، هغه كريمانه او له ېكو گترترس كيښت ړمتوازن جو

ې ټېړۍ نله لوم پيدايښتد ده د  چيپالنه ډكه و پېرزوين

په برخه ده او هغه مهربان نامرئي پايه د ده ژوند ترد 

ې پالنه كوي، وده وركوي، كمال ته ئده د تل  چيالسونه 

او  وړتياويونه، ېر ظريف او حساس استعدادډرسوي، 

پله ثابتوي په خټول ا په برخه كوي، دې ئ ړتياويگځان

ښتي، د پوكړنو پلو له خ هللا تعالى به حتمًا انسان چي

په حق د تېري د نورو عدول، د و خط احد  لهانحرافاتو، 

دا ه كولى شي گڅنعقل  د انسان سزا به وركوي.او تجاوز 

په هللا به له انسان سره محاسبه نه كوي،  چيخبره ومني 

خداى د دقيق او د حكيم او كريم  چي كيحال  داسي

ټول عالم په  وري،گو گپلو سترپه خ نښيحكيمانه تصرف 

 چيو توازن اتعادل هغه و توازن، اتعادل دا دقيق  كي

وري، گ كيښت ړپل جوپه خ يگبېلاو  نښي، ې مظاهرئانسان 

په د هللا شوي، پيدا څه سم وري هر گ چي دېسره له 

ى، دا نه شي موندل عدم توازناو  نقص ،خأل كيمخلوقاتو 

ظلم  ديانو گدپه بند ده  چيراضي شي  دېپه ه گڅنهللا به 

 ديبنده ړي، د ده ښتنه ونه كپوې ئ ىدېرى وشي او او ت

ورسره محاسبه ونه  دي ىداو  د جفا او ظلم مرتكب شي

سره  و توازناتعادل ېرنه له هغه گان ئخاطړي؟!! دا ك

ې ئ كي برخي هريپه پراخ عالم  دېد  چيوي گړخ نه لا

 . رووگ

دليل دقيق او  ېدپه ې ړو تعبيرونو دوهم ئله دغو دوا

په  داللت كوي او ېدپه همو سباق اسياق د آيت  چي دئسم 

ږي، ېكورته دا آيت له مخكنيو او وروستنيو سره سره  ېد

ړه بحث په اآيتونه د قيامت او وروسته  كيمخ تآي دېله 

ات مكافد يوم الدين ځوروي، د ې انې ئصحن كي، هولناكوي

پل عملونه څوك به خهر  چيي او وايي وخبره كو مجازات ا

آيت د بحث موضوع به هم  دېد  چيوري، طبيعي ده گ

ځ ړه وي، د آيتونو تر منپه انوروته ورته او د قيامت 

دلته به هم د  چيدا ده  تقاضاد تنسيق او يووالي 
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د هللا د شتون د نه وي  يشو ديړانو دالئلقيامت د اثبات 

 .ئلدالاثبات 

ړه په ا پيدايښتد انسان د  كيت مبارك آي دېپه  -3 

 :شوېمسئلو ته اشاره  دريو

 .پيدايښتو اخلقت د انسان الف: 

 ې. ښت ئړسم او برابر جوب: 

مراعات  كيښت ړپه جود ده  چيو توازن اتعادل هغه ج: 

  .شوى

 چيړه اشتباه كوي په اپل هغه رب ه د خگڅنانسان دا 

ټول ې رسوي، دا وركوي، كمال ته ئ ړى، ودهپيدا كې ئ ىد

 ديړي، د دغو استعدادونو د وده ته ورك ېونه ئاستعداد

ورته برابروي، د ده رزق او  شرائطپاره الزم ځال لاو 

ضروريات و دوام وسائل او ا بقاء روزي او د ده د

شهادت نه  په دې پيدايښتخلقت او د ده ر گم وي؟!تأمين

هغه صفات، ر گملري؟!!  پيداكوونكىمرو يو وهر چيوركوي 

په  يشوړى ده ته ورك چيونه استعدادغوره و ا وړتياوي

ذات  داسيې له پالونكى ئرب او  چيداللت نه كوي  ېد

په همدغه غوره صفاتو په  چي دىكېڅوك نه شي پرته بل 

 كيصورت ؟! دا په هيڅدئه متصف گاتمه او اكمله تو

 چيفت وي كوم غوره ص داسي كيپه مخلوق  چينه ده  هممكن

او اكمله  هپه اتمهغه  دي كيپيدا كوونكي په د ده 

 ديدا انسان  چيكوم عقل دا خبره منلى شي ه نه وي، گتو

ې ڼ او بړوند، كوپرته او يا د پله، له كوم خالق په خ

 ؟!!وي پيدا شوىپه الس بيعت طعقله 

ې سم هغه ئ كيړ، بلپيدا كې ئانسان  چيدا  يوازينه 

ټول هغه ضروري ړ، پيدا كټ ، روغ او رماو سالم

سالمتيا او د ده ، ړ ووورته ا چيړل ې وركونه ئاستعداد

پاره ژوند لپر سر د  يزمكښتنه كوله او د ې غوئ بقاء

 و نقصاعيب  كيښت ړپه جوې ئنه  ،ې ورته ضرورت درلودئ

 ي.ضروري او غيرڅه اضافكوم نه شو او  دىمون

ړ، دا ك ړجومتوازن او متعادل  هغهې ئېره ربس دېپه 

په شكل ورو او هم د ده گ كيښت ړجوپه ده  تعادل هم د

په انساني خصلتونو ې د ده او هم ئ كيې ېرڅاو صورت او 

هغه وخت و توازن اتعادل دا دقيق . كيونو استعداداو 

 كي برخي كوميپه د انسان د وجود  چيښه احساسولى شو 

څو ې وسوزي، فقط څو تارونه ئانو گړومثالً د بامختل شي، 
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 ښايستد ده  يوازينه سره  دېپه  چيې ورگښتان، ېنازك و

 يگستر كينازاو  يد ده حساس كيږي بلېسخته صدمه ورسته 

وي او له ړ ښ والتل وي چيشي  برخيې ساتونكو ب داسيله 

د  يوازي، نه ې شيپرږ ې غوكه ئ ې ساتي،شيانو ئ تاواني

يد ښه او بد، مفد  كيته تاوان رسي بل ښايستښكال او ده 

تشخيصولى، كه  يږ سمت او استقامت دقيقًا نه شاو مضر غ

ي او د ځځه ې له منئ و توازناتعادل ي، قطع شې الس ئ

ږي، ېكله ستونزو سره مخامخ  كيپه كولو ېرو كارونو ډ

ې ړي، كه ئغلبه وك ۍړه سوي او مهربانپر زې غصه كه ئ

ېره ې وكه ئاو محبت درنه شي،  يپر مينكركه او كينه 

ڼ گې د دغو او غالبه شي، كه ئړه ورتيا زو ات جرأپر 

ځ تعادل او ونو ترمنخصوصيتونو او خصلتنورو  شمېر

ړي، يو د بل پر بل غلبه وكيو ړ شي، ځه والتوازن له من

به له كومو انسان  چيده پلو باعث شي، معلومه نه ځد 

ې او څه به تر ړي!!سره مخامخ ك پايلوكومو خطرناكو 

توازن  ږدئ دا ضروري تعادل اوېپر خوانسان  ړي؟!!ړ كجو

ورو، گ كيژوو ټولو او  برخي هريپه پراخ عالم  دېد 

 يښښاخ ې يو كه ئ چيړى ك دئپام نه ر دغو ونو ته مو گم

 ړخ تهڼ اكيڅو سانتي متره بر ې ږي بل ئېكټوړخ ته راوا

ړه شي ې تعادل تأمين شي، لوسره ئ دېپه  ږي اوېكټوراو

ې له يوه كه ئشي، پاته  ونديېدو خږكې خوا ته له او يو

 داسيپه پرهار پل خ يوازينه  وكړې پرښاخ ړخه كوم ا

ې ساتي له مكروبونو او تاواني حشرو ئ چيښي پوموادو و

نوى  كيړخ په همغه اژر ېر ډ كياو هغه موميايي كوي بل

ې پرښاخ د د يوه  چيڅو هغه تعادل رټوكوي تښاخ راو

ران شي او بل ېرته جبځه تللى بله من له كبلهدو كې

 ړي.وك ىيونخېدو مږد كلوري ته 

ژوند د د انسان  چي ېكړړه جو داسيه زمكهللا تعالى دا 

د  چيړى ړ كجو داسيې ځاى وي او انسان ئپاره مناسب ل

ې فرش ه ئزمكچت او ې آسمان ئ چي كيكور  ېدپه  يزمك

ښت، ړد ده جوژوند وكولى شي، ده، سوكاله او آرامه 

ژوند  كيځي تم دېپه  چيځولى رگ سيداې ئطبيعت فطرت او 

ړى ښت بدل كړكول ورته مقدور او ممكن وي، كه د ده جو

تبديلي  كيو شرائطپه محيط ځي او تم دېد شي، يا د ده 

ځ دا شته تعادل او توازن له ړو ترمندوا دېراشي او د 

ښ سره مخامخ واگژوند له جدي ړ شي، د انسان ځه والمن
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 كيپه بل هغه ستوري ولى ك يانسان نه ش ولي. دا كېږي

ېر نه دي؟! دا څپه  يزمكد  شرائطهلته  چيړي ژوند وك

ژوند كولو ضروري او الزمي د  كيپه هغه محيط  چيځكه 

انسان  چيدا ده  معنى خبري دېد  ونه نه لري،استعداد

ې د ئ كيټه او فطرت په خد ده  چيړى ړ كجو داسيې ئ

ښي ېونه ادټول ضروري استعداكولو  ژوندپر سر د  يزمك

ې ځي كه ئتم دېپه  چيړي ې ده ته وركڅه ئاو هر هغه 

 ورته ضرورت درلود.

په ې ئانسان  ،ښتلپله غوپه خهللا تعالى  چيه گڅن – 8

او  ښايستهړ، د انسان د ړ كجو كيهمغه شكل او صورت 

ې د ظريفو ېرڅ ياو جالب يتركيب او د جذابي صورت ښكل

د ده  چيلطيف هنر  ژور اوني هغه وَ گخطوطو ترسيم، د رن

كارول شوى او له  كيه نَ وَ گپه رنېلو برخو ېالبې د بېرڅد 

ټول ړى، دا ړ كاو كامل مخلوق جو ښايستهټولو تر ې ده ئ

 ښايستهې، موزونه او ښكلدي، دا  پېرزوينيد هللا تعالى 

ړ، نه پيدا ك، هغه اشرف المخلوقات ېكړهللا تعالى ور ېرهڅ

ېز درلود او نه څه اغ كي ېدپه اراده  روو مار الپد ې ئ

 ېو انچا، پرته بل له هللا تعالى  كيټول عالم په 

دا  وليړى؟! ېر كپل رب هخ دي ولي ه!!انسان ىدلولېغ

 ىدژونبيا نه را ديهغه به  چي شوېپيدا اشتباه در ته 

  او له تا سره به محاسبه نه كوي؟  كوي

    

   

   

   

     

 تكذيبوئ.دين دغه  تاسو كيبله، داسي نه د، نه -2

 -11 پر تاسو حافظان. يد ل شويمارگ چيحال دا  -11

 .ېئ كوئ چي يږېپوهڅه په هغه  -12 عزتمن ليكواالن.

پل خ دته انسان  چيه ده ن داسيخبره  كيپه حقيقت  – 2

مكافات او په عملونو ران دي او يا د گژندل ېرب پ

باور كول ورته محال او ناممكن او د ده  ديمجازات بان

څه جدي  اړه دېپه  چينه ده  داسيد عقل خالف خبره، 

، كېږيې سره مخامخ ستونزه لري، له اشتباه او مغالط

ړ اته  دې دى هوس واد ده هوى  كيبرعكس د ده عقل نه بل
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ووايي او له عمدًا دروغ  ړي اوك (تكذيب)حقيقت  چي ىړك

قانع ې پر ماغړه او دزد ده  چي ړيانكار وك حقيقتهغه 

په او سابقه ډكه ناهونو گ، د ده بده او له دئ

ې و قصد ئد فسق او فجور د ارتكاب عزم ا كيراتلونكي 

د مكافات او مجازات اصل ترديد او  چيړ كوي ته ا دې

ړ جو دالئلپاره جعلي او دروغجن ل دېړي او د ب( ك)تكذي

 ړي. ك

 هيڅو تكذيب استا ترديد  چيې پوه ش ېدپه خو بايد  -11

ډولى شي او نه ځن گتقيامت راد ټه نه شي دررسولى، نه گ

پر تا مخنيوى كولى شي،  مېمحاك يحتمي او قطع دستا 

په هر تل او  چي ل شويمارگڅارونكي ساتونكي او  داسي

څاري او په دقت ړه ړه وټول كدرسره دي، ستا  يكځاى 

 د ښو او بدو مراقب دي.ستا 

څارنه كوي او ستا د ستا  يوازيڅارونكي نه دا  -11

ه ستا هر كار دقيقًا او ل كيبلنو مراقب دي، ټولو عملو

مخور ليكواالن دي  داسيدوى ې ليكي، فو سره ئئټولو كوا

نه كمى، هر  څه زياتى كوي اونه  كيليكنو پلو په خ چي

عمل او ړ ېر دقت سره ليكي، ستاسو هر لوى او ووډپه څه 

 ليكي.ړه هر حركت ستاسو د ز

له كړنو ېره دوى ستاسو د عملونو او ټولو سرب دېپر  -12

په هدف ې ورته معلوم، فو خبر دي، محركات ئئټولو كوا

او نه  دئټ پې ماهيت ترې ږي، نه ئېپوهې او مقصد ئ

ظاهري  كېستاسو د عملونو غولوون يچنه دي  داسيښت، ارز

ړي گښايي عام وړوي، پور جوپل راپام سره خپه ته  بڼي

 ښكاريښه  كيظاهر په  چيښه ووايي ستا هغو عملونو ته 

ښه ته  چيمان كوي گپام سره په ته  بڼيد عمل ظاهري  او

 دېد ښايي ښه او صالح، خو  يداو عمل  ېانسان ي

او بد اغراض مضمر  يموخ ولېظواهرو ترشا نا ونكوغولو

پوه د دغو  وخټ دي، پو گډنظره خلكو له سترد لن چيوي، 

 .دىكې پاتهټ نه شي نظره پڅارونكو له 

 كيپام په ې ئ نتائجاو  څېړنيهغه ۍ ړېپۍ كه د اوسن

ږ، حركت او د غ كيپو او امواجو څپه  فضاءد  چيونيسو 

ږ د انسان هر غ چياو وايي  شوېړه مناظرو د ثبت په ا

او د تل  كېږيدقيقًا ثبت  كيپو څپه  فضاءد حركت او 

كشف د ، كه د ساينس دا كېږي پاته كي فضاءپه پاره ل

وت قضااو  ږدوېك گڅنپه  گڅنوينا سره  دغيقرآن له 
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وي؟ وت به څه قضااو د هر با انصاف انسان  موږ، زړووك

ړۍ ېپڅوارلس قرآن  چيه نن علم همغه خبره كوي گڅندا 

 داسيپه انسان ته  چي ېكړ كيو شرائط داسيپه او  كيمخ

د ساينس دا كشف د  چيممكن نه وو، كله ل دېپوه حقائقو

ړه ټول كد انسان  چيوينا سره ورته مومو  هغيقرآن د 

په واسطه ضبط او څارونكو او ليكواالنو( پوه ړه د ) و

دا قرآن  :چيڅه ويلى شو پرته بل  له دې، آيا كېږيثبت 

ټولو اسرارو د عالم له  چيلى مرجع راغ داسيحتمًا له 

 ؟!!دئخبر 

     

    

   

    

    

    

    

    

     

    

    

 ېبو ا -14 .كينعيم  يبه وكان ېن چيشكه  ېب -16

ځ به په ورد سزا  -11 .كيبه وي جحيم شكه بد كاران 

 ې نه وي.ېدونكي به تر، غائبوا -13 .كيهغه  يځننو

ده. څه ځ د سزا دا ور چي كړېبر څه شي ته خاو  -13

ده. څه  ځ د سزادا ور چي كړېخبر ته څه شي بيا  -18

په واك څه ته چا نه لري بل څوك به  چيځ آ ور -12

 ځ مختص هللا ته.ور ېدپه )واك به د هر( كار وي  او كي

به  نېكان چي ل شويېر تأكيد سره ويډپه دلته  14 -16

او  دئډك تونو له نعم چيوي  كيهغه جنت  پهخامخا 

 هډكاوره له  چيوي  كي ديكن هغيپه حتمًا به بدكاران 

څوك به ، هر كېږيمرو ترسره وبه هر محاسبه، يعني ده

ځاى ته مناسب پل وري او خگپلو عملونو سزا خامخا د خ

طعيت او قاتأكيد په دومره  چي دعاءا داآيا به درومي. 

ې اره ئپكه د اثبات ل ده او دعاءيوه ا يوازي، شوېسره 
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څه پاره د اثبات ل مدعى دېد ؟! يشو ديړانهم و دالئل

خامخا نېكان به  چيړو ه كولى شو ثابته كگڅن لرو؟ دليل

 ؟هرومرو دوزخ تهبدكاران جنت ته درومي او 

د  چيورو، گوت( خصلت قضاد ) كيهر انسان په  موږ

وت كوي، كه دوه نفره قضا اړهپه ښه او بد عمل نورو د 

ې ظالم او يو ئ چيوري، گو كيپه حال  ړيگجاو  نښتيد 

 كيړه پل زپه خنسبت  پهفورًا د ظالم ې مظلوم وي، بل ئ

عاطفه او  اړهپه كركه او نفرت احساسوي او د مظلوم 

له ولري حتمًا او فرصت ې توان كه د مداخلړه سوى، ز

كوي ې او مرسته ئ كېږي ديړانپاره ورومظلوم د دفاع ل

ې ې او له ظلم ئمتوي ئاو ظالم له السه نيسي، مال

له ظالم كركه، له مظلوم  ،خصلت وت(قضاځوي، دا د )رگرا

د ظالم مالمتول او له مظلوم دفاع، د ږي، سره خواخو

حتمًا  چيوته كوي گته دا حقيقت په  موږانسان دغه خصلت 

پيدا ې ان ئسان چيصفت متصف وي  دېپه به هغه ذات هم 

د نورو د  موږ ښى، كهېا كيپه ده ې ړى او دا خصلت ئك

يو، د دوى قدر كوو، تاسنېكان كوو، وت قضاړه په اكړنو 

مالمتوو، بدكاران  ړو اوې نازوو، انعام وركوئ ړوغوا

ځينو ته )ابرار( او ړو، او سزا ورك ټوې رړو وئغوا

دا خصلت او صفت د هغه ذات  موږزځينو ته )فجار( وايو، 

 يو اوړي پيدا كې ئ موږ چيه ده گېلد صفاتو مظهر او ب

ې وت كوقضاته  چيه ومنم گڅنړى، ته راك موږې دا خصلت ئ

په او ېبه وت نه كوي؟!! زه خو هره شقضااو ستا رب به 

 (شي يشوړ د هر )جو چيورم گدا  كيهر مصنوع او مخلوق 

ه وي، هندارړوونكي( د صفاتو مظهر او خصلتونه د )جو

د صانع او خالق د  كيېره څپه و مخلوق اد مصنوع  موږ

د ړى او پيدا كې ئ انسان چيخداى ورو، هغه گ نښياتو صف

ړى، هغه به هرومرو د ې وركاو خصلت ئصفت كولو(  وتقضا)

وت كوي، نېكان به جنت ته او قضا اړهپه كړنو انسان د 

 بدان به دوزخ ته بيايي. 

پلو عملونو هم انسان ته د خ كيپه دنيا هللا تعالى  -11

ترسره و مجازات ا مكافاتسزا وركوي، دلته هم نسبي 

ې پاره ئړ مكافات او مجازات لپاو بشكامل ، خو د كېږي

ې ه ئنامپه  (د )يوم الدين چيې ټاكلټه ېن داسي

الهي ځ او له ور دېبه په و بدكاران افجار ، ېولنوم

 ږي.ېلو كيجهنم په ه ې وروستمحاسب
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نه به  چيې راتاو شي پر داسيې ې به ئاو لمبجهنم  -13

له  چيي مر كيپه ه شي، نه ب ىدېبئې غاېبه تريوه ش

ور نو د ن چيسوزي  داسيې خالص شي او نه به عذابه ئ

 ړي.ېدو درد احساس نه كسوز

دا د هللا له ؟ دئڅه  (الدينيوم )دا  چي ېپوهيږ -12 - 13

 شوېټاكل ه پارې لمحاسبالهي و احساب و كتاب لوري د 

 :ونه لريدوه عمده خصوصيت چيټه ده ېن

ځان د پل وي، د خځان مصروف پل په خه څوك ب الف: هر

نه به بل ته د  چيړى وي مصروف ك داسيبه  هڅي ژغورني

او  ژغورنيكولو مجال لري او نه د بل د  اعتناءپام او 

ټه رسولى شي او نه به كوم گچا ته توان، نه به  مرستي

 كولوكار د  ټه د هيڅگپه د بل ې دفع كولى شي، عذاب تر

 .لري به نهو توان ااختيار 

ه وي، هغه به تواكمني او اختيار به مختص هللا ب: 

ټولو كارونو اختيار به له ده ټولواك وي، د نى ييواز

څه  كيۍ په واكمنوك نه پرته به هيڅسره وي، له ده 

، كه نن او كيپه ترسره كولو ډه لري او نه د كارونو ون

د عالم  چي كېږيو گدا حالت ستاسو تر ستر كيپه دنيا 

كامالً مقهور او محكوم  چيورئ گڅه هغه  كي برخيې په يو

الر فطري پله پله خپه خپل كار بوخت او پل خپه خدي، 

منحرف شي  الري خپليږدي او له ېپرپل كار درومي، كه خ

ورئ گخوا ته انسان  بلي، خو كېږيسره مخامخ  ۍله تباه

له دغه واك هغه ړى شوى او )واك( او )اختيار( ورك چي

د سره ظلم كوي، فساد خوروي،  دېاستفاپه او اختيار 

ر څېپه خو د هغو نورو ، كېږيناه او عصيان مرتكب گ

وجه  ېد، د وريگپله سزا نه ه خگړه توپپه بشفورًا او 

ړي د انسان هغه نسبي واك او هللا تعالى نه غوا چيدا ده 

ړي، فوري سزا د هغه نسبي واك او ې سلب كاختيار تر

ړى شوى، د هللا تعالى ته ورك انسان چيمنافي ده اختيار 

پله الر ښه خپله خوپه خانسان كولى شي  چيړه ېكپردغه 

ړ مكافات او پد فوري او بش كيپه دنيا ړي، غوره ك

پاى ته ۍ ړځ به دا لپه ورد قيامت  ه، خودمجازات مانع 

ه ږي، د انسان د هغه مخكني واك او اختيار موده بېورس

 كيپه الس اختيار د هللا به ټول واك او ځ پوره شي، هغه ور

او نه د  بل واكمن وينه پرته ځ به له هللا وي، هغه ور

د مكافات او مجازات مانع شي او د  چياختيار خاوند 
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 ډ.دو خنكې يپلعدالت د 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المطففين

 يرفمعې د سور

 چي، دئ موونكي(ك)ې نوم المطففين سور كيمبار دېد  

تر ې آيتونه ئسوره ده،  كيآيت اخيستل شوى، مړي له لوم

ږدوالي ې له اوږده خو د سورږ اولدوو مخكنيو سورتونو 

ږونو څلورو غاو و كلمو ياكثرًا له در او يسره متناسب د

په مطففين او يستوفون ختم ړي دوه آيتونه لومشوي، ړ جو

 مېۍ كلړو د وروستغو دوادد هم ټول آيتونه  پاتهشوي، 

په وزن او ېدلي، كله د مطففين پاى ته رسپه وزن سره 

ځاى )م( په خو كله د )ن( په وزن، كله د يستوفون 

ږ له ړه هم د غدا دوا چيراغلى، لكه عظيم او مرقوم، 

ږ او اوزانو پلوه مطففين او يستوفون ته ورته دي، د غ

له ې ، د سوردئاو خوندور  ښايستهېر ډې جذر ئمد او 

 كيړيو په لومد مكي دور  چيږي ېلومه معگډامضامينو په 

ېر كم وو، ډر مېد مسلمانانو ش چيهغه وخت ، شوېنازله 

پالر پل ، باغي او د خالريې ، بهلېو ملنډيې پرقريشو به 

ې ه به ئگپكه سترپه س ڼل اوگې ئښتي به ن اوله دينيكه 

دا سوره  چيكوي مان گمفسرين محترم  ځيني ورته كتل.

د  چيځكه وي، دا  شوې هنازل كيمدينه منوره په بايد 

 اړهپه ېر د اجتماعي امورو څپه رودلو ېپپلورلو او 

موندلى  كيپه مدني سورتونو  يوازي الرښوونياحكام او 

په تللو او له تطفيف  چيعقيده دي  دېپه شو، دوى 

څو دليله په  رأيه، خو دا ئكمى مراد د كيپيمانه كولو 

 ې ده:كمزور

په دا سوره  چيكوي تأكيد  دېپه الف: اكثر روايات 

ڼي او هغه گكي ې م. جمهور علماء ئشوې هنازل كيمكه 

 ري.مېشدا سوره مدني  چيروايات نه مني 

 كيپيمانه كولو تللو او  پهد جنس  يوازيب: تطفيف 

ېري ته نه ت كيپه حق دونكي وېرپپلورونكي او كمي او د 

پاره لښت او نقصان مكد  كينورو مواردو ه پ كيبلوايي 



 

 

 

 

 

                                                                                                                  المطففين   

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

462 

چا د هغه  كيپه يوه روايت  چيږي، لكه ېتعمالهم اس

اهمال كوي،  كيځه په لمان چيپاره دا لفظ كارول شوى ل

پوره اهتمام نه كوي او يا ته  الفاظو او حركاتوې يا ئ

كوي،  ءپه حضور سره نه اداړه خشوع، خضوع او د ز لهې ئ

 قرطبي ليكي:

فَّى روى عن سالم ابن أبي الجعد قال: الصالة مكيال فمن وَ 

  ُوفِّي له، ومن طَف َف فقد علمتم ما قال هللا في الُمطَفِِّفين؛

 الزهد البن مبارك و المحلى

ځ هم ې ويل: لمونوئ چيله سالم بن ابي جعد روايت شوى 

اجر به ړه، پوره كپيمانه ې ئ چيچا  ،دئې سره پيمانپه 

ړ، نو په وك كيپه څه كمى  چيچا ړى شي، خو پوره وركې ئ

ويل فرمايلي: )هللا تعالى عز وجل  چيږئ ېپوهڅه خو هغه 

   !!په كموونكو( افسوس للمطففين

د مادي توكيو او  يوازيهم  (كيل)وا (وزنهمدا راز )

د  كيبل، كېږيپاره نه كارول شيانو د كميت او مقدار ل

پاره قدر او قيمت ل ،ښتونو او شيانو د اهميتمعنوي ارز

ېر ډوايو:  اړهپه چا د  موږ چيږي، لكه دا ېهم استعمال

او  دئړ ېپر چيمو مقصد دا نه وي  له دې، دئړى دروند س

وك ، هيڅدئړى پك سيا وايو فالنى س او دئې زيات وزن ئ

ړي وزن موون د چيا مطلب نه اخلي دوينا  له دې موږز

ې ې وقار او بب چيې اخلي دا مطلب تر كيبل، دئپك س

وقار، چا د پك الفاظ د ، د دروند او سدئړى اعتبار س

پاره كارول اجتماعي اعتبار، متانت، هيبت او حيثيت ل

دا  چيي ښيدل كېاعمالو وزن د ځ په ور، د قيامت كېږي

پاره هم ښتنو د معلومولو او تعيين للفظ د معنوي ارز

 ي.استعمالېږ

د  چيسره شهادت وركوي صراحت ېر ډپه ې متن د سورج: 

ي قدر الفاظ د خلكو د معنو (كيل)و ا (وزن) (،تطفيف)

ټوله سوره او ټول شوي، پاره كارول او منزلت د تعيين ل

ې خوا فجار له يو چيڅرخي را ېدپر ې آيتونه ئ

ښيي را پايلي دي)بدكاران( او د دوى بد خصلتونه او ب

صفات او نېك خوا ابرار )نېكان( او د دوى  بلياو له 

ېرلو او پد  كيآيت  په هيڅې وي، د سوروته كگپه عاقبت 

د اسالم  او نه تلويحًا. شوېادونه نه صراحتًا پلورلو ي

ېره ډ ې داپه ناحقه وخورچا مال د  چي دېله نظره تر 

د  چيه گڅنلكه  ېكړې تېرى وپه عزت ئ چيناه ده گستره 
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تر ، دئد ده عزت او شرف  ټولو غوره شتمنيانسان تر

ېرى ت ديپر عزت او حيثيت بانېرى هم د ده ټولو ستر ت

يو شريف  چي دئاو بد مطفف هغه  ټولو ناكاره، تردئ

وري، ځان گه وگه سترپكسپه ړي، هغه ته انسان تحقير ك

اجتماعي )او  (ړتياووڼي، د ده د )ذاتي وگچت وتر ده او

ړي، تېرى او تجاوز وك كيوت قضاپل په خړه په ا( اعتبار

 چيڅيزه، خو هغه وخت ې ناښت ئښيي او ارزد ده وزن كم و

پل وزن، د خ كي ټولنيپه او ړتياوو پلو واو د خځان د 

نو ړي، وت غواقضاد نورو  اړهاعتبار او حيثيت په 

پيمانه ې وشي، ېره ستاينه ئښه ډ چيې دا وي ئانتظار 

، پاك او مبراې ئ ړي، له هر عيب او نقصډكه كې ورئ

 ډېريې ئ وړتياويړ او ذاتي ېر لوډې اجتماعي حيثيت ئ

ي او يماردغه خطرناكه ب كيره وس دېڼي. په گو اوچتي

 .شوېړل ېڅناه گستره 

 

 

   

 

   

   

   

    

    

   

   

    

  

   

ځان كله چي  آ -2 .ه )حال(پ واى د كموونكوواى  -1

نور  چي وا -6. يړپيمانه غواډكه ډكه  ي،په نورو تل

دغه آيا  -4. يكو ى، كمييا ئې وتل يړپيمانه كيا 

ې د يو -1. ى شيلڅوپاحتمًا به چي ي مان نه كړگډله 

رب العالمين ته به  چيځ هغه ور -3 .پارهځ لستري ور

 .خلك ېږىودر
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 پهړه اه پتونو آيو يړيو درې د لومسور دېد : 1-6

 : تعبيرونه موموړ پام ود  ېدر كيمعتبرو تفسيرونو 

د  چيمراد هغه خلك دي مطففين وايي: له  ځينيالف: 

پوره د خلكو حق  كيپه وخت  يكړور كړيپلور او راېر پ

 كيپيمانه په وزن او چل ول سره ټه او پپه نه وركوي، 

ې وهي، ډډن كيې مانيپاو  تليپه او  ،كوياو غبن كمى 

ړي خو ډكه غواپيمانه  كيپه وخت څه اخيستو له نورو د 

د څه راكموي. حتمًا  كيپه وخت څه وركولو ته د نورو 

الفاظ د  (وزنوهم)و ( اكالوهمد ) ينو دا ډلهمفسردرنو 

اخلي او دلته  معنىپه  (وزنوا لهم)و ا (الوا لهمك)

د نورو  چيكله  :ترجمه كوي داسيڼي او آيت گمقدر  (ل)

څه پيمانه كول او تلل كوي نو تاوان رسوي او پاره ل

تصرف ونشي او د )ل(  هيڅ كيپه الفاظو !! خو كه كموي

پلو ډډه وشي نو د آيت د خڼلو گړو او مقدر له راو

پيمانه كوي او دوى  چيكله ه دا ده: الفاظو دقيقه ترجم

 ې تلي نو تاوان رسوي. يا ئ

د  چيباور ده  دېپه ډله د درنو مفسرينو دوهمه : ب

د  كيصحيح نه ده بل يوازيڼل نه گزياتول او مقدر )ل( 

كالوا د كالوهم  چيصحيح نه ده ، دئاحتياط خالف كار 

 معنىپه وزنوا لهم د و وزنوهم واخلو ا معنىپه لهم 

ړ پبشپلوه له  معنىهم د  چي كيپه كالم ړو، د هللا جمه كتر

يو ډول تصرف ، دا مخيد الفاظو له هم او  دئاو كامل 

دوى دلته ې باكي ده، ځايه جرأت او حتى بې ناسم كار، ب

د  چيته ترجيح وركوي  دې ،هم كيپه نورو مواردو هم او 

هر تصرف ډډه وشي، ډول تصرف له هر  كيپه الفاظو قرآن 

ې ب كيپه شأن كار او د الهي بليغ كالم مناسب نا

د قرآن الفاظ  چيكوي  تأكيد ېدپه ڼي او گاحترامي 

احتياط سره پوره په او پرته څه كمي او زياتي له  بايد

 (وزنوهم)و ا (كالوهمدوى وايي: دلته د ) ترجمه شي.

وته گپه ړخ يو ظريف ا ېد قضي چي شوېځكه كارول ې صيغ

او د د مربوط شيانو  پوريپه خلكو : چيړي او هغه دا ك

په پيمانه كول او تلل ړ شوو توكيو په الس د جودوى 

پيمانه كول دي، دا پله د دوى تلل او په خ كيحقيقت 

هنر او ذهن او فكر، ې د دوى ئ كيپه توليد  چيځكه 

ه ستاينه څد هر هغه شوي، پوهه كارول تجربه او ، كمال

هغه د جوړوونكي او د  كيپه حقيقت ړى ړ كانسان جو چي



 

 

 

 

 

                                                                                                                    ېپلوش قرآند 

 المطففين

 

   

 

 

 

 

 

 

461 

توليدونكي ستاينه ده او هغه ته د هر عيب او نقص 

ړوونكي ته عيب او نقص د هغه جو كيپه حقيقت منسوبول 

 (كيل)و ا (وزنڅه هم )ډله مفسرين كه منسوبول دي، دا 

 اړه په دېڼي او گپيمانه كول پلور تلل او ېر او پد 

 ڼي.گي خو )ل( مقدر نه دسره متفق  ډليړۍ له لوم

 دېد  چينظر ده  ېدپه ډله ه د مفسرينو درېيم: ج

د تطفيف موضوع نه  كيپلور ېر پپه آيتونو د بحث موضوع 

په انسان د بل وت قضاظالمانه انسان ه د يو كيده، بل

 كيخطرنا ډېريې سره د انسان يو دېپه ړل شوى او ېڅ اړه

ڼل(، گځان معيار پل خ)، شوېرواني بيمارۍ ته اشاره 

 ستاينيڼل(، )له نورو د گپك او نور س)ځان دروند 

ړتياوو ټولو وپه هغوى د  چي كيحال  داسيپه  انتظار

ړتياوو او پلو واو خځان پل د خ چي، كله ټوي(پ يگستر

او ړي نو انتظار وت غواقضاله نورو  اړهړتياوو په گځان

ې مطابق به ئ ود ده د معيارون چيې دا وي ئتوقع 

د ده له انتظار سره و پوره ابه پيمانه ستاينه كوي، 

وت كوي، د قضا اړهپه د نورو  چيوركوي، خو كله ډكه سم 

په دوى د ذاتي استعدادونو او اجتماعي وزن او اعتبار 

ې ډډن كي تليپه پيمانه كموي او حتمًا څه وايي نو  اړه

ي ده، ېره خطرناكه بيمارډدا وهي، غبن او خيانت كوي، 

او دا ړى كبحث ې پر كير آيتونو مېڼ شگپه قرآن  چي

 .ېكړې ورته مختص مباركه سوره ئ

 دالئلڅو مضبوط  كييد أيپه ت رتعبير او تفسي د درېيم

 :لرو

ه ترجمه همدا تعبير دقيق والفاظونو د آيتد الف: 

 يدوي.أيت

وي، گړخ لټولو آيتونو سره اې له دا تفسير د سورب: 

موضوع بحث  دغيهمپه ټوله سوره  چيورو گنده گڅرپه 

سره د ېر صراحت په ډ چي آيت 66تر  22له صوصًا مخكوي، 

كوي او فرمايي:  ديړانړيو آيتونو شرح او تفصيل ولوم

 او وو ړىې راوايمان ئ چيهغو خندل  ربه پ وارانگنهگ

ې به ئ كيپلو په خدل نو ېتېرپر دوى كله به  چي

ېدل نو ځرگرووۍ ته به كورن خپلي چي كونه وهل اوگستر

يدل ې ولهغوى به ئ چيېدل او ځرگرووپه خندا خندا به 

ې پردوى  چيدا دي، حال  دوى الروركيې: ويل به ئ

 !!ل شويږېڅارونكي نه وو ل
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ي او مك شوې هنازل كيمكرمه مكه په سوره دا ج: 

وو تر نورو زيات تركيز ياقضا داسيتونه اكثرًا په سور

او و توهين اتحقير كافرانو لخوا د مؤمنانو د  چيلري 

په ړول ربو اتعذيب مو مسلمانانو ومظل په الس دد دوى 

ېر څپه د غبن او خيانت  كيپلور ېر پپه شوي، ړل ېڅ كي

 نه شو موندلى. كيسورتونو  دېپه يا قضا

په لفظ ترجمه واضح او كه د قرآن د آيتونو لفظ د: 

واضح  له دې چي، دا سمه نه ده صريح مفهوم افاده كوي

ښه پ دېحدوطار او مد الفاظو له إ ېر شو اومفهوم ت

څه مقدر ړو، السوهنه وك كيپه تركيب وو، د آيت آخوا وغځ

الفاظ تركيب او  يد آيت اصل چيړو مان وكگڼو او گو

پراته دي، اصلي ته  مخي موږز چينه دي لكه اوس  داسي

له مصلحت د خاص وايم،  چيلكه زه  داسيې بله ده، ڼه ئب

 ېڼه ئۍ باو اوسن يشواو كلمات حذف  توري ځيني كبله

 چيوي ړ د منلو و او شي  دىېككار هلته  ا!! دېكړغوره 

رفع د اشكال د  څه اشكال ولري اوپه لفظ ترجمه لفظ 

چاره پرته بله  له دېړ وو او اته  (تقدير)پاره كولو ل

، حذف شوى، دئووايو: دلته دا تورى مقدر  چيونلرو 

په بالغت او د هللا د كالم مراعات شي!!  كيپه ترجمه بايد 

په  چيخو دا ده  تقاضاد ايمان او اعتراف  ديت بانعظم

كمي او زياتي هر راز له  پوره احتياط او دقت سره او

په ې د دغو آيتونو ړو. د مطففين د سورې ترجمه كپرته ئ

وزنوا ) (وزنوهم) چيضرورت نه لرو  ته هيڅ دې كيترجمه 

 معنىپه  (كالوا لهمد ) (كالوهم)ړو او كترجمه  (لهم

پلو په خ اړهپه تل د انسانانو  موږر گمواخلو، 

تاسو  چيكله ته ورته الفاظ نه كاروو؟  دې كيوتونو قضا

 اړهپه چا د وجاهت او اجتماعي اعتبار او حيثيت د يوه 

نفوذ او  كيپه خلكو ، دئمخور  چيوت كوئ او وايئ قضا

ې قدر كوي او ټول ئخلك ورته احترام لري، ، لريرسوخ 

تاسو  كيپه حقيقت لفاظو سره ا دېې اوري، په ئ خبري

 پوه، ،دئښه انسان وايئ:  چياو كله  ىړپيمانه كهغه 

ړه سواند او د ده نور ذاتي زې خاوند، د حوصلښيار، هو

ړه په ا. د نورو سره تاسو هغه تللى دېپه صفات بيانوئ 

د  چي دئتطفيف  ،وتقضااو ظالمانه  لريله عدالت هر 

، كېږيڼل گرى او ظلم ې، لوى تناهگستره  هنظر اسالم له

   :راغلي چي كيروايت  دېپه لكه 
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من  عن سعيدبن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

 رواه احمد .عرض مسلم بغير حق يأربى الربا االستطالة ف

رسول هللا صلى هللا  چي دئروايت  هللا عنه رضيله سعيد بن زيد 

ېرى تحقه په نات زپه عوفرمايل: د مسلمان عليه وسلم 

 . دئستر سود 

ناه د اسالم له نظره تر ربا او سود هم گدا  ييعن

 ېدپه خو  ړوېده، په سود سره بل ته مالي تاوان استره 

او اعتبار او  ېكو النديښو پكار سره د ده عزت تر 

پل كه دا كار د خمخصوصًا ، ېړوې تاوان احيثيت ته ئ

ځان زت د ، د بل عېكړپاره ولچتولو اعتبار او حيثيت او

د كاذب حيثيت او اعتبار  ،ېكړپاره قرباني ت لزد ع

 ېدپه يا  او كړې النديښو پثيت ترپاره د بل حيټلو لگ

وت قضا داسيچا ړه له هر په اځان د  چي ېو كيحالت 

په هغو صفتونو مو ړي او ډكه كۍ ژپيمانه تر  چي ړېغوا

 : ييرمافقرآن  چيلكه نشته،  كيپه تاسو  چيوستايي 

…     

  ….                                                                
 188آل عمران:

ي ې دنه ئ چيل شي يوستاڅه په هغه  چيښوي او دا خو... 

 . ..ړيك

تحقيق  كيپه ما تراوسه  چي كيټولو هغو مواردو ه پ

ضعيفه ېر څپه پورتني مورد د  مي رأيهړى د هغو كسانو ك

تصرف كوي،  كيپه الفاظو د آيت  چيې ې موندلاو كمزور

ري او كله مېمحذوف شې مقدر او ڼي، كله ئگكله څه زائد 

ې غوره ئ معنىنه اخلي او غير اصلي  معنىپه اصلي ې ئ

   .كوي

 چي كېږيړوبه له هغه اعتقاده خ جرړيبيمارۍ  دېد : 4-3

په لري،  اړهپه ات او مجازات ې د آخرت او مكافوى ئد

بيمارۍ  ېدپه آخرت او مكافات او مجازات نه باور دوى 

به  ديړانپه ود هللا  چيباور نلري  دېپه ړي، اخته ك

دغه ، كېږيې سره به مخامخ ږي او له الهي محاسبېودر

وتونو قضاپلو په خ چي شوېالمل  دېد  ېرنهگكافرانه ان

د ړه اپه د نورو  يچړي مان وكگې باكه وي او دا ب كي

 داسيمني او ې خلك به ئځاى نيسي، وت به قضادوى هر 

او  ووتونقضااو ظالمانه  ودروغجند د دوى  چيڅوك نشته 

 ړي.ډ كو حقيقت بربناتءافترا
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ڼه د بدكارو پاليك چي شكه  بې، داسي نه ده، نه -3

څه دئ دا  ې چير كړخب ېده پاو څه  -8 سجين كي. وي

په ځ ور ېه دپواى  -11. كتابيو ليكل شوى  -2؟ سجين

ڼله د سزا گچي دروغجنه ئې  آ -11ڼونكو. گدروغ 

 رى كوونكىر هر تېدروغ، مگڼي گې نه ئو ا -12ځ. ور

 ،ورباندي مو آيتونهولوستى شي  هچي كل -16ار. گنهگ

بلكي ، داسي نه ده، نه -14 د مخكنيو!! ېقص: وايي

 .ړنوالس ته راود دوى  و،ړونپر زهلى دئ د دوى و گزن

ځ به محجوب ور ېشكه په د ې، داسي نه ده، بنه -11

په جحيم بيا به وي ننوتونكي  -13رب. پل خله وي 

چي دروغ دئ څه  غهمدا ه بيا به وويل شي: -13 كي.

 ڼلو.گبه مو 

په صيغه و بدكار افاجر د مطففين  كيت آي دېپه  – 3

د  چي دئكار چا عمل د هغه تطفيف د  چي ښيياو  يشوياد 
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نورو د د حقارت احساس كوي او  له كبله و فجورۍ ابدكار

و او ڼگښېتېري سره او د دوى له  پهپه عزت او حيثيت 

ختم احساس ړي دا د حقارت غوا الريله ړتياوو د انكار و

په شخصيت د نورو  كيړي، په حقيقت ښت جبران كپل كماو خ

ې شخصيته وي، باعزت بپك او س چي دئ چا كارېرى د هغه ت

نور  چيوي احساسڅه ضرورت ته  دېخلك نه  با شخصيتاو 

د حقارت او  ديړانپه وړي او نه د نورو ې ستاينه وكئ

پر عزت او حيثيت د څو د دوى تر ټيټوالي احساس كوي 

كاذب  كي ټولنيپه ړي او چت كپل حيثيت اوخ الريېري له ت

دوسيه كړنو بدكارو مطففينو د د دغو . ړيوجاهت ترالسه ك

زندان  د چي شوېدرج  كي كتابپه هغه و اې ته تللزندان 

د دوى و و نومونه ازندانيانپروت وي او د  كيدفتر په 

 وي. ل شويليك كيپه ف ئكواد جرمونو 

څو نور كركجن  ډلي دېد كي  ونوآيت 16 رت 11له: 11-16

 :يشووته گپه خصلتونه 

پلو خ په اړهپه نورو د ، جن ديدروغ دوىالف: 

 .كوي ناهگجرم او تطفيف  ونو سره دوتقضاجنو دروغ

افتراء كوي  ،په باب دروغ واييد نورو  يوازيب: نه 

 (يوم الدين) كيبل ېرى كوي،ې تئحيثيت په عزت او و ا

 ڼي.گې وي او دروغ ئتكذيبهم 

ځاى ته دوى هغه  (ناهگ: اثم)و ا (ېرى: تتعدي)ج: 

يعني ڼي، گځ( دروغ ود سزا ور :يوم الدين) چيرسولي 

و اله آخرت او د عملونو له مكافات  وجه ېدپه دوى 

كافي، قانع كوونكي او معقول  چيانكار نه كوي مجازات 

دي:  خبري يدوه نورې وجه ئ كيبلورته نه لري،  دالئل

 كيحق او حد قانع نه دي، مخپل په خدوى  چيې دا يوه ئ

ېري هم د ت كيلونكي په راتړى او ك ىپه حق تېرې د بل ئ

ړلي دي، تر ناهونو لگپه  چيې دا بله ئو ا اراده لري

وروسته هم د  له دېړي او ناهونه كگې هم د مخه ئ دې

ناه( له آخرت د دوى گ)ېرى( او ناه اراده لري، دغه )تگ

 .دئد انكار المل 

 (اثيم)و ا (معتد)وايي فقط  چي ديړانپه وت آي دېد 

ږ توقف وي، بايد لنكار كاې محاسبله آخرت او الهي 

ېرى كوونكى ت يوازي وليه او گڅندا  چيورو گړو او ووك

ېرى ته گانكار كوي؟!! څن ېبار له الهي محاسگناهگاو 

و امكافات د  چيځاى ته رسوي هغه  انسانناه گاو 
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 له دېڼي؟!! گحقيقت ونه مني او آخرت دروغ ومجازات 

انسان ار گناهگېري كوونكي او د ت چيږي ېلوممع آيت

ې انكار، ي محاسبآخرت نه باور او له اله پاره پهل

سره  ستونزي داسيذهني محرك لري نه عقلي دليل، هغه له 

نه  چيړي ځان ته دا خبره تلقين كبايد  چي دئمخامخ 

نه مكافات او مجازات،  و كتاب اوانه حساب  شته،آخرت 

 چيڼي، گښه ېپپاره يوه خطرناكه لځان قيامت د  دى

په ، وي كيدردنا ډېريې ده ته ئبه  پايلي عواقب او

په چار بايد ځوروي، ناې سخت آخرت د باور تصور ئ

ځان ۍ ېشانپراضطراب او  له دېدروغجنو تلقينونو سره 

وونكو او غولوونكو اغفالپه ژغوري، انسان عادتًا و

ځان له سره  په دېونو سره محتمل خطر نفي كوي او تلقين

  . وريژغۍ ېشانپرذهني اضطراب او 

 كي چلنپل په خله خلكو سره  يوازيدا كسان نه د: 

له امپه معندو الهي آيتونو سره گڅرله  كيمطفف دي، بل

 ونهآيتي اله چيورئ گ دئدا  دي،هم مطفف  كي

 :وومعنىڅو په ڼي، گاساطيراالولين 

ېرو دا ډې، ېدلاور ډېريمو  خبريدا د آخرت آخرت  – 1

ژوندي رته به راېب ،دئقيامت راتلونكى  چي ېكړخبره 

نه تر اوسه ورئ، خو گپلو عملونو سزا به ږئ او د خېك

 راغى او نه د دوى وعد او وعيد ترسره شو. قيامت 

، يوه لىڼگمجموعه قومونو د قصو ېرو د تې ئقرآن  -2

د هللا  چيدوى نه دي  يوازيدا  !!تاريخي كتاب ته ورته

امتونو  ويلي، مخكنيوې اساطيراالولين كتاب ته ئ ښودالر

ورئ گو دئ، دا ېكړهم له الهي كتابونو سره دغه معامله 

 چيړه كڅه معامله وهغو خلكو له تورات او انجيل سره 

ورئ گراشئ بايبل وكوي،  دعوىكتابونو د ايمان  دېپه هم

ې قصمسخره  داسي، شوېړه ې جوو مجموعه ترقصد مسخره  چي

نسان ا، ورځيې پرښيار او عاقل انسان ته خندا هر هو چي

دا له مسخره  چيېږي حيرانچا عقل او شعور ته د هغه 

پيغمبرانو نازل په ډك كتاب د هللا تعالى له لوري و قص

و خلكو ېرو هغډهم ڼي، له قرآن گشوى كتاب 

د  چيڅوك كوي،  دعوىد ايمان  چيړى ړ كجواساطيراالولين 

 پوريې زمان هغيپه ې قرآن بحثونه، وعد او وعيد ئ

 چيمان كوي گنازل شوى او  كيپه تاب ا كد چيمحدودوي 

 و نصرتاتأييد ي د الهله مؤمنانو سره دا  كيپه قرآن 
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، د يېرزفتح د بري او احكام،  و جهاداهجرت د ، دېوع

د حتمي بريا او برالسي او د مؤمنانو  ماتيښمن د حتمي د

ڼي، د گمربوط  پوريې زمان يپه همغ وليټ، يړاندوينو

ېرو او د څنورو تاريخي و اون و فرعا السالم عليه ىموس

ونه تاريخي قرآن بحثد  اړهپه ښو ېپد ې دوى د زمان

پاره تاريخي ڼي، نه د الهي ثابتو سننو لگبحثونه 

ړ جواساطيراالولين  قرآندغو هم له  كيپه حقيقت ، يگبېل

د ې ړوند قصا پوريپه دوى ې او ېرڅدا قرآن ړى، ك

ابوجهل د  ّـ رسول هللاكوي،  ديړانېر وڅپه و گېلتاريخي ب

 ڼي:گپل امت فرعون خ

قال فلما وقف عليه صلى هللا عليه وسلم .. .عن ابن مسعود

 رواه الطبراني  .قال هذا فرعون هذه األمة

پيغمبر  چيې ويل: كله وئ چي دئله ابن مسعود روايت 

ې ېدو نو وئودر د ده د جسد خوا ته صلى هللا عليه وسلم

 امت فرعون وو. دېد  ىد :ويل

ې ئ كيپه مقابل لري او  فرعونځان ته زمانه ه هر هو!

يعنى  د امت فرعون ابوجهل وو. ّـرسول هللا يو موسى، د 

ه ده، گېلب تاريخيه يو كينه بلېره څي تاريخيوه فرعون 

د تاريخ ، هگېلب و كفرااستبداد، اختناق، فساد  د ظلم،

شته،  كيزمانه ه هره پقرآن فرعون د ړ شوى خو مفرعون 

چه هم، د په ك ته او سبا به هم وي، د كلينن هم ش

پرون چه هم، په كړۍ ن وليټچه هم او د په ك هېواد

 عمر. دئفرعون وو او نن جورج بش يو فرعون  ژنف يوبري

ه وښتو دپخو خفالني د  چيړى شوه ته اطالع ورك هللا عنه رضي

د  چينه كاوو  ميمان گې ويل: ړى، وئړ كمنزله كور جو

پيدا را كوم فرعونهم به  كيامت په  السالم عليه محمد

و قصر راته ښتپخو خې وويل: د هامان ته ئ چيي، هماغه ش

ېره څيوه تاريخي صحابه وو فرعون  چيورئ گ ړه!!ړ كجو

په اند د قرآن د دوى  ڼله،گه گېلب يتاريخ يوه كينه بل

ړى شوى، وركتجسم و ته عيني مفاهيم قرآند  كيو قصپه 

و گو ته ترسترعقائدوي، شتمثيل  كيپه الهي سنن 

يوه  كيڅ په ترې قص هريد شوي، ړى دونكي هيكلونه ورككې

ښه څو شوى، تر ديړانو مثالاو عملي  دىته ژونمفهوم 

 دېد قرآن  .دل آسان شيپوهېې پرچا ته ند شي او هرگڅر

د حق او  چيړي پوه كښه  دېپل مخاطب په خ چيپاره ل

يو ړه گځ جنترمو مظلوم ځ نزاع او د ظالم اباطل ترمن
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نن شته او سبا به پرون وه، ړه گ، دا جدئدائمي سنت 

او او د باطل زوال ې نتيجه د حق غلبه وي، خو تل به ئ

خو دا مطلب او وي،  هماتپالو او د باطلبريا پالو د حق

 عليهد فرعون او موسى پلو مخاطبينو ته ې خټول جوانب ئ

 مجسم كوي. كيڅ په ترې د قص السالم

 هلېو وگې او زنړللصفحه و د ضمير ففينمطد دغو  -14

نورو بدو عملونو او و ا، اثم ءكذب، اعتداده، فجور، 

ړه ېپرتوره او  داسيړه او دماغ پر زونو د دوى ناهگ

ړي، د ې وربدل كټول معيارونه ئد دوى  چي ولېړپرده غو

نيولي او د دوى  النديېز پل اغتر خې وتونه ئقضادوى 

ونه آيت ندگڅرد هللا تعالى  چيځاى ته رسولى ې هغه كار ئ

ونو سره دا آيتد هللا له  چيڼي، څوك گواساطيراالولين 

قيامت  چيخبره ده  عاديېره ډكوي، هغه ته دا معامله 

 پټي يگسترړتياوو و او وښېگڼكو له د خلڼي، گدروغ و

 .يشمرتكب تطفيف  د كيوتونو قضاپلو په خاو  ړيك

ې د محاسب چيت ځ، هغه وخورپه دوى به د قيامت  -11 

ږي، ېودر ديړانپه وړى شي او د هللا تعالى پاره حاضر كل

ې له شرمه به ئ يگستر چي معنى ېدپه وي، يا محجوب 

، مخناولي  له دېپورته به نه شي كتى، وي،  ولېچا يټيټ

 ږوپر اوټى ېپينو عملونو گړلي وجدان، د ننړه، لتور ز

 تعالى ته هللا چيه جرأت كوي گڅنړه سره به وهلي ز گاو زن

د  چيلي وي ليدمجرمان به مو  كيپه محكمو  ؟!وريگبر و

ږه، ړه كټ، غاټيړ وي؟ سر ه والگڅن ديړانپه وقاضي 

او د كتو جرأت نه كوي  هپورتد په لور،  يزمكد  يگستر

 ېدپه او يا ډډه كوي!! ړولو و له اگپه لور د سترقاضي 

 ى شيړورك كيڼ الس په كيې له شا ه به ئعملپاڼ چي معنى

 گزن ړونوپر زد دوى  كيپه دنيا  چي معنى ېدپه او يا 

پرده د ځ به دا په ور، د قيامت ېدپرې و ئگپر ستروو، 

 ځ حجاب شي.دوى او هللا تر من

ناهونه گپل ، خدئجحيم ځاى پاره مناسب د دوى ل -13 -13

: دا كېږيځاى ته رسوي او هلته به ورته ويل  دېې به ئ

په مجازات تاسو د عملونو و، لڼگدروغ مو  چيهمغه  دئ

ې ستاسو د عملو سزا، تاسو دوزخ نه باور نه كولو، دا ئ

تاسو له الهي ې دوزخ، ې تاسو او دا ئمانو، دا ئ

 !!يعملپاڼې ستاسو دا ئې انكار كولو، محاسب
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كانو به ېنڼه د پاعمل شكه  ې، داسي نه ده، بنه -18

 ړى چيپوه كته ې يڅه او  -12 كي وي.ړو ړو لولو په

تماشا  -21. ليكلى يو كتاب -21 ؟ړړ لولو داڅه دي 

 يچي ابرار به وشكه  بې -22مقربين.  كويبه ئې 

. يړونو باندي ناست به تماشا كتختپر  -26 نعيم كي.

 -21 .نعيم تازه والى د ېڅېرو كي به ئې مومپه  -24

به  هرمُ  -23 .ونوشرابشوو هر سرمُ  وخالص پهېږي بوړخ

 -23سياالن.  يړوك يكي دي سيال ېپه دئې مشك وي، نو 

په خوا ې ئچي نه چيآ  -28ډونه. او له تسنيم ئې گ

 مقربين كا.ښل څ كي

پلو ناروا په خ چيپوه شي  ديمطففين دا بد عمله  -18

او  يښېگڼد نېكانو او ابرارو نه وتونو سره قضا

ې مقام او منزلت كولى شي او نه ئ يېزمناغ وړتياوي

ځاى ته ړ ړ نه لوه تر لوعملپاڼټيټولى شي، د دوى را

چا د نه  چيړى ړ كه لوې دومرې او د دوى مقام ئېدلرس

وستى شي، را كي پهنه تغيير او بدلون الس وررسي او 

پلو ناروا تبليغاتو سره د دوى په خئ كولى نه ش تاسو

 ړئ.ټه كټيړ مقام او مرتبه رالو
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 كيپه ه عملپاڼد ابرارو  چيې دا )عليين( ږپوهي: 12-21

د هللا  چي دئدا هغه ليكل شوى كتاب  ؟دئڅه ، كېږيساتل 

په تماشا بوخت وي، هر يو ې ئبه د دربار مقربين  تعالى

په ه عملپاڼد نېكانو وري، گو كيې مخئړي تر بله غوا

ې مقربين ئ ديړانپه واو د هللا  شوېدرج  كيړ كتاب لو

چ پوبه ستا  كيصورت  دېپه شاهد او ناظر، نو ووايه: 

 ړي؟ ې وكپرڅه تأثير تبليغات 

پورته لوار په سرعت او ت يعملپاڼد نېكانو ې فرشت

او  يعملپاڼدا ې فرشت يمقربد عرش خوا ته كله  چيړي، و

له دې كبله وري گد انسان نېك عملونه و كيپه هغه 

زو او ئغراټولو هغو له ه گڅنانسان  چيشي  يحيران

څوي لور ته ه يناه او بدگد عصيان،  دى چيمحركاتو سره 

ورته كمين  كيام گشيطان په هر چي كيحال  داسيپه او 

ناه او گې وسوسه كوي، خو هغه له ېبه ئولى او هره شني

ړى، نه د شيطان د وسوسو ې غوره كځان ساتلى، هللا ئعصيان 

پل هوى او هوس ته تسليم راغلى او نه خ النديېز تر اغ

ې د هللا پل مال ئړى، خې كځ ئ، لمونولېې نيه ئژشوى، رو

ى، ړقرباني ك كيپه الر ې د هللا ځان ئپل ړى، خپاره وقف كل

 ليوه ب كيپلو په خبه  پاڼيشي او دا  يحيرانبه ته  دې

 . يښيته 

له فقر او  كيپه دنيا  چيان گبند نېككوم : 22-24

ته و متاع امال ې د دنيا مسكنت سره مخامخ وو او يا ئ

 كيپه الر ې د هللا ۍ ئشتمن خپلينه درلوده،  اعتناءېره ډ

سبب  دېمپه هې قناعت كاوو او څه به ئږ په لاو  ولېوقف

او د دوى  هلېې وپر ملنډي ومطففيناو بدكارو  وبه فاجر

ڼو، نن به هغوى له اگړ خندا او تأسف ود ې حالت به ئ

شاهانه تختونو ړو وي، په لو كيډكو جنتونو نعمتونو 

ېرو څپه ړي وي او ناست، راز راز نعمتونو به احاطه ك

 وي. دينگڅررا نښيې د نعمتونو به ئ كي

ې مهر وي، له ئسر به  چيو شراب داسيې له ښاك ئڅ -21

ې به ئڅكلى وي او نه چا خوند ې نه به ئ كيدوى مخ

تمايل ته  دېې وي، هلته به د انسان ېدلگې لپر يشونډ

په څوك د ده  كيړي له ده مخغوا چي كېږيځواب ويل هم 

د  يوازيږدي، هلته به نه ېنښې خوله كپيالجام او 

 كيسرونه بند وي بلو او جامونو ښښاك د لوڅجنتيانو د 

 شوى وي.ې وهل پرمهر هم ه به سپاد 



 

 

 

 

 

                                                                                                                    ېپلوش قرآند 

 المطففين

 

   

 

 

 

 

 

 

441 

. نه عادي الك و عطر وي،ې د مشكبه ئو الك امهر خو  -23

 كيپه ښايي له نورو سره انسان ته  چيڅه دي دا هغه 

ې ړي، نه د دنيا كاذب وجاهتونه او بوكاو رقابت سيالي 

د جنت د دغو  وليې، مال متاع ئښته ې ارزاو بښته يپا

 كيپلو په خپاره ړو لسترو نعمتونو د الس ته راوسترو 

 سيالي نه كوئ.

مفسرين )بها( د )منها( يا )عنها(  ځينيدلته  :23-28

 دېد ترجمه كوي، مقربين به  داسينيسي او آيت  معنىپه 

 رأيهد هغو درنو مفسرينو  موږښي، خو څاوبه ې چين

رااخلي او  كي معنىپله اصلي په خالفاظ  چيڼو گمضبوطه 

ې چين دېبه د  كيپه رحيق مختوم د ابرارو دلته وايي: 

خوا ې چين لوړي دغي دډوي خو مقربين به گيوه برخه ور

ځاى ته چت ړ او اولوتسنيم ښي، څښاك څپل خاص خ كي

اوبه به وي او  كيځاى ړ په يوه لوچينه به وايي، دا 

انسان  چيڅه ځي، هغه ېوپررا النديځايه ړ ې له همغه لوئ

ې اخلي، دا وند ترخښي او ېبر ښايستهب او ېر جالډته 

نو د وځايړو ړو لوله لو چي دئهم يو انساني تمايل 

د به  كيپه جنت ې خوند اخلي، ېوتو له منظرپرد رااوبو 

 .شي وبهړخې هم ده دا تمايل هم اشباع او دا تنده به ئ
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خندل  ه،نوجرموو  يړچي ئې كشكه هغو خلكو  ېب -22

چي خوا  -61ړى! چي ايمان ئې وو راوپر هغو به ئې 

ځ پل منپه خوهلو گك به ئې ل، ستروتېرش ته به ئې

ل، گرځېداهل او كهول ته پل كله به خچي و ا -61كي. 

وليدل، چي كله به ئې و ا -62 گرځېدل.په خندا به 

 -66. يالرورك شكه دي ې لهدوى خو ب ويل به ئې: دا

 -64 څاركوونكي. يل شوپردوى نه وو لېږچي دا  حال

خلك چي ايمان هغه  يپر كفارو باندي خاندنو نن به 

ونو باندي ناست به تماشا تخت پر -61 ړى.راوئې وو 

چي څه و ته ثواب د هغه راړى شو كفا وركآي -63. يړك

 دوى كولو؟

 كيړي آيت په لوم چيښيي سره صراحت ېر ډپه دا آيت  -22

په . دي ملنډي واتمسخر مراد همدغه  (تطفيفله )

پر نېكانو او ابرارو و به مطففينغرق  كيناهونو گ

ڼل گپك او ضعيف ې سفيه، حقير، سبه ئ، دوى هلېو ملنډي

  .ې بللړ به ئېري واو د هر ظلم او ت

دل، نو يوه ېتېر كي گڅنپه  ومؤمنان دكله به  چي -61

له ك واهو، گسترپاره د استهزاء او تمسخر لبه بل ته 

 چيۍ معلومولى شو ېره آسانډپه ونو او مخكنيو آيت دې

وي  شوې هزلنا كيو شرائط داسيبايد په دا مباركه سوره 

 :چي

پل ايمان خ چي يشوېر ې تمرحل هغيله  الف: مسلمانان

پل خ چيدي  كيو شرائط داسيپه ټاوو او اوس پې به ئ

  ژني.ېپښه ې ړى او كافران ئند كگڅرې ايمان ئ

ډو بسنه او ملناستهزاء  ،تمسخرپه  يوازي وب: كافران

ولو ئې الس نه وو كټپه تعذيب، وهلو كوله او د دوى 

 ړى. ك پوري

په پرته ې مرحل خاصيي دور له د مك ړتياويگځاندا 

دا د هماغه ابتدائي  نه شو موندلى او كينورو مراحلو 

مسلمانان د يوه نوي دين د  چي دئړاو پ ىوروست ېمرحل

شك مجال  د هيڅ كي دېپه ند شول. گڅرېر راڅپه پلويانو 

 هنازل كيې مرحل دغيپه همدا سوره به  چي كېږي پاتهنه 

ړتيا دا ده گځانوي. د قرآن د سورتونو يوه ستره  شوې

د شي او هم  ىدلومېې هم شأن نزول معئ محتوىله  چي
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ړ كالم سره همدا پله يوه بليغ او بش او ،نزول مرحله

ځينو درنو او ه گڅن چيېر تعجب كوي ډښايي. انسان 

په ر گ. مېلڼگنومياليو مفسرينو دا د مدني دور سوره 

 ديپه مؤمنانو بان چيكولى شو چا دا جرأت  كيمدينه 

 ووهي؟!!! ملنډي

له پس د مؤمنانو له توهين او تحقير وروسته او  -61

ۍ كورن خپليې، و هلېو ملنډي ډېريې به ئپر دوى  چيهغه 

ې ږ به ئغ گپه ج چيېدل ځرگراو كيحال  داسيپه ته به 

فخر  ديړانۍ په وكورن خپليې د ئړو به پلو كپه خخندل، 

او پلرني دين او مذهب دفاع پل ې له خئكاوو او دا به 

ښه كولو نغيرت د شونو  پاتهميراث او په د نيكونو 

  له!!ڼگ

و تكبر اغرور ېر ډپه به  كي په خواو مؤمنان د -62 

ڼل او يوه بل گاو الروركي  الريې بې دل او دوى به ئېتېر

پالر پل ، د خېكړې عقلو الر وركه دغو بې ويل: ته به ئ

چ او د پو، ېكړې شا ښى، دنيا ته ئېرپې نيكه دين ئ

 د هيڅڅه له السه وركوي، پل هر خپاره و لاهدافو مبهم

و اضعف  ټول له دېچوي، ا كيپه خطر ژوند پل لپاره خ

ځواكمنو او پلو پر خ چيمان كوي گۍ سره سره كمزور

ې مرسته و به برالسي شي او خداى به ئمنانښزورورو د

د كافرانو  چيورئ گ !!پوهي او سفاهتړي!! عجيبه ناوك

 دئپوهي او سفاهت په اند دا نامجرمينو  واو بد ضمير

 خپلي پارهڅلو اهدافو لېپړو او سړو لوڅوك د لو چي

پل ړي او خپرته عمل وكپامه آرامتيا او سوكالي ته له 

په الر ېدو څلو اهدافو ته د رسېپاو س كيپه الر شته د هللا 

 ړي. قرباني ك كي

پر او د هغوى  يڅارنمؤمنانو د  چا ددوى ته ر گم -66

آيا د دوى وظيفه دا ده  ې؟!!پارلد مراقبت دنده سكړنو 

 اړهپه ړي او د هغه څارنه وكد نورو د عملونو  چي

 النديمؤمنان تر مراقبت  چيچا ورته ويلي ړي؟! وكوت قضا

دي او د دوى  ېپسور داسي چي ،ې كوئڅارنه ئونيسئ او 

څه تاوان دوى مؤمنانو له دغو تبليغات كوي؟!  اړهپه 

ې پر ملنډيږدي، ېپرې آرام نه ېبه ئيوه ش چيېدلى ته رس

 ڼي؟!!گې ئ الريې وهي او ب

مغرور كافر او دا  چينن او له هغه وروسته : 64-61

 كيپه جنت ، مؤمنان خالفانتظار پل به د خبدكاران 
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د به ځان ړو تختونو ناست او ړو لولوشاهانه پر وري، گ

 پايليماهيت او كړنو چا د ر هو د ا كيپه تل دوزخ 

و دردناكه كافرانبه د هغو مؤمنان ، نو شوې دينگڅررا

ې ځان په حقه ئ كيپه دنيا  چيڼي گړ وضع د خندا و

ې فخر كاوو ئ ېپه هغ و اووضعي راضي و خپليڼو، له اگ

پر ، نن به د مؤمنانو ې منتظر ووته ئ پايلواو غوره 

ښمنانو د و د داو بريا موسكا وي ا فتحيډو د شون

 ۍ تماشا به كوي.رسواي

 ړ؟!!ترالسه كثواب پلو عملونو و د خآيا كافران -63

ه توجيه و لطيفه اظريفېره ډيوه كلمه  (ثوابدلته د )

 چيجزاء ته وايي او ې بدل هغيثواب  :چيلري او هغه دا 

ټولو له  و، كافرانكېږيوركول  كيپه مقابل عمل ښه د 

ثواب طمع ې او ې بدلښجاوز د او تري ېهغو نارواوو او ت

ې هغوى ې كول، كه ئئ كيپه حق و مؤمناند  چيدرلوده 

پر مال، ې د دوى ، كه ئهلېې وپر ملنډيې ځورول، كه ئ

ڼل، گې د ثواب كارونه ټول ئېرى كاوو، ځان او عزت ت

په ې ئكړنو پلو سم، له خې پل مذهب ئپه حقه، خې ځان ئ

وده، نو آيا دا درلمع ط پايلوښو د  كيدنيا او آخرت 

په ور نتائج پوريړه په زړ؟ آيا هغه ې ترالسه كثواب ئ

تظار ې انئدوى ته  چي( ثوابهمغه ) ،برخه شول؟! )جهنم(

 كاوو!!
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االنشقاق

 يې معرفد سور

له  چي دئېدا( )شلم االنشقاق وې نسور كيمبار دېد 

ې د نه د سور ئدې نوم اخيستل شوى، دا د سور تړي آيلوم

ه پتونه لري، د مكي دور آي 21پاره عنوان، و لمضامين

او ږم پډ، له شډ لنې لن. آيتونه ئشوې هنازل كيړيو لوم

ږونو ږدوالى او د غټولو اوپرته د  ځه ويشتم آيتپن

هم ونه ځه ويشتم آيتپناو ږم پ، خو شدئر سره ورته مېش

ېر څ پهآيتونو نورو د  چيدي  ېږونو مجموعغ داسيڅو د 

ې انشقت ته ورته هموزنه صيغځم آيت فواصل پنر تدي. 

دوو ه قيه( او )يمينه( پد )مل  ږم او اوم آيت پدي، ش

كه لسم او يولسم آيت يو ېدلي، پاى ته رسهموزنو صيغو 

فواصل يسيرا  پوريځلسم پنځاى ولوستى شي نو له اتم تر 

د آيت  مڅوارلسهم څه ې دي، كه ته ورته هموزنه صيغ

 كيپه دوران كه د قرائت په صيغه ختم شوى خو يحوَر 

ړسم تر ، له شپاكېږيې يسيرا ته ورته ږ ئغړو توقف ونك

او  24او كه  دئېر څپه وزن د شفق او وسق  پوريلسم نو

تونو وزن د پاى د آيد ځاى قرائت شي نو آيت يو  21

 .دئېر څپه يسجدون 

د  چيدا ته كېد آسمان شق شق  كيپيل په ې سور د

 يزمكبيا د  ،شوېاشاره  دهښو و نيړله لوم قيامت

بهر راايستو او څه ې د هر سين خپليله ېدا او اوار

هللا تعالى  ا، ددكېژوندي د انسانانو بيا را، ېئ اېدتش

ځور ې انصحن كړىورد و عملپاڼاو د  گد دوى ت يپه لور

په ې ئ پاڼي چيې ورگې خوا ته كافران يو چي داسي، شوې

 چيمؤمنان ته خوا  بلياو  كېږيركول تر شا و كيڼ الس كي

 يعملپاڼ خپليپه و ي، شوېړى ورك كيښي الس په ې ئ پاڼي

او له موسكا  ړو ته خوشحالۍ غكورن خپلياو د  دئښ خو

هيله به  گد مر چيېشانه پردومره ې ي او بل ئځرگسره را

ېر مضبوط او ډپاره د اثبات ل دعاءا دېد  ېپسكوي. ور



 

 

 

 

 

                                                                                                                االنشقاق    

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

411 

 او دئراتلونكى هرومرو قيامت  يچ يشو ديړانو دالئلقوي 

. او بيا له قيامت منكر انسان دئپاى نه ژوند د  گمر

 چي شوېښتنه راجع پوې دا لهج كيحيرتنا ډېريپه ته 

سره سره ايمان نه  دالئلوټولو له دغو  وليه او گڅن

ته سر نه استدالل قوي قرآن د با عظمت  او ړيراو

 كبله دېله ن دا منكري چيوايي  كيپاى په او  !!ټوييټ

ته نه دي  مخيې ئ دالئلعقلي  چيمت انكار نه كوي اله قي

سته ودو ورپوهېې له په حقيقت ئعمدًا او  كيبلراغلي، 

هغه ړو سره پناه وپه انكار كوي او درواغو ته 

 ړ كوي.غه دروغو ته ادې تكذيبوي، د دوى بد عملونه ئ

 

 

   

 

   

   

    

     

   

    

پل رب ته خو ا -2شي.  ېټټو ېټټوچي آسمان كله  -1

خوره چي كله وا -6. يښاياو همدغه ورته  ږ شيغو به

 ېپه د ويچي څه  هر يچوراواو ا -4 .زمكه اد شيړى ك

او  ږ شيغو بهپل رب ته خو ا -1 شي. يكي او خال

 .يښايهمدغه ورته 

او  دئېر څپه چت د كور د  موږنن ز چيآسمان دغه : 1-2

په ې نيولي او ئ كيږ ېغ خپليپه  چي ټول هغه ستوري

په قيامت د مخنيوى كوي،  ټكرله تصادم او ې ئ كيپلو خ

ستوري به  ې شي اوټټوې ټټوېدو سره به شق شق او رارس

منقاد  ديړانپه ود هللا نن  چيه گڅنلكه ې خواره واره، ئ

كامل په اوامرو اطاعت كوي او الهى  داو  دئاو تسليم 

پله دنده سره، د هغو ضوابطو او سننو مطابق خانقياد 

ځ به هم په ورړي، د قيامت هللا تعالى وضع ك چيترسره كوي 

ې به شي، له ټټوې ټټوږدي او ېكړه  تعالى حكم ته غاد هللا

 ښايي.ده سره همدا 
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 : معنى ووپه دوه ړى شي، ه به خوره او اواره كزمك: 6-1

غرونه  گج گاو دا ج ژوري لوړيۍ دا اوسن يزمكد الف: 

 حائلځ او د خلكو تر من ېكړجال  بليې له يوه سيمه ئ چي

پراخ او په ه ه بزمكړ شي او ځه والدا به له منشوي، 

 اوار ميدان بدله شي.

په  پراخه شي اوزياته  چيكۍ ه به تر اوسنزمكب:  

ټولو  كيږ ېغ خپليپه  چيي به بدله شي زمك پراخي داسي

 پيدايښتد انسان له  چيړى شي ځاى وركهغو انسانانو ته 

 . يشوپيدا  ورځيد قيامت تر 

او آسمان د اوسني نظام له  يزمكد  چيوايي قرآن 

پيدا ه زمكې دو وروسته به نوى آسمان او نوكېشي متال

ه اواره وي زمكې خوا به له يو كيپه نوي نظام ړى شي، ك

 دېپراخه، راشئ د ېره ډ چيكۍ خوا تر اوسن بلياو له 

نى نن چيورو گړو او وږ توقف وكهم ل ديړانپه ومطلب 

څه وايي؟ آيا له اوسني مقدار  اړه دېپه علم او ساينس 

ې ردوي او كه ئدو امكان ېپراخد د مزي يزمكد 

 دېي ړونكېڅژور نظر خاوند محققين او د  يدوي؟!!أيت

 ېپسله پرپه مسلسل او كائنات  چيپام سره په حقيقت ته 

هر  موږكه  چيېدلي ې ته رسجنتي دېږي، ېپراخه گتو

د  كيڅو مليونه كاله مخ ړو اوڅومره شا ته نظر وك

هر  چيجوته شي دا به راته ړو نو كائنات حجم معلوم ك

ړ پرخوالى او حجم ووكائنات څومره شا ته درومو د 

به سلهاوو او زرهاوو مليونه  كي گشا ته ت دېپه مومو، 

په اندازه او تر ې ې ُكرړې وټول كائنات د يو كيكاله مخ

 هغيله  په اندازه اوپ ټبال د يوه توفد  كيهغه مخ

 پهې ڼې ميود ې به ئړاندي ې وڅو ثاني يچاودن ستري

په سر دو ېجوړعالم د تكوين او  دېد  چياندازه ومومو 

پايه به ې تر اوسه او تر بېش هغي. دا عالم له شوې كي

پلو ږي، دوى له خېپراخه گتو ېپسپرله په مسلسل او 

 چيېدلي نتيجې ته رس دېړنو وروسته ېڅپراخو ژورو او 

په  چيځ هغو الكترونونو تر منړه او د اتم د زكه 

نو  ،ړى شيږ زيات كټن لرلي، موجود واچوې رائر ېپچا

ځله نهاوو وپه مليه اوسني مقدار حجم به ل يزمكد  موږز

ړو ږ له اوسني مقداره راكم كټن لزيات شي او كه دا وا

 د اوسني حجم مليونمه برخه شي. ې نو حجم به ئ

 ي:يفرما اړه دېپه قرآن 
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 74الذاريات: 

پراخوونكي ې ئ موږړ او كړ پل الس جوپه خمو و آسمان ا

  يو.

 ېدپه هر با انصاف عالم او هر باشعور انسان به 

، دئدا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز  چيړي اعتراف وك

ويلى او  كيۍ مخړېپڅوارلس قرآن  چي دئدا هغه حقيقت 

 پوه شوى. ې پر كيپه وروستيو ۍ ړېپ ميانسان د شل

 چيه ) زمكدا  موږد نوي نظام له راتلو وروسته به ز -4

څه ټول هغه وي(  شوېپراخه ېره ډله اوسني مقداره به 

ې د راايستلو هللا تعالى ئ چيې بهر راوباسي سين خپليله 

پل نن خ چيه گڅنشي، لكه امر ورته كوي او تشه به 

ړ پپه بش ديدن خپليده،  هپالونكي رب ته مطيع او منقاد

له  چيپه هغه باران سره انهماك سره سر ته رسوي، 

ښوي، ي راويړژوند زد  كيې سين خپليږي، په ېآسمان ور

او سمسور  يكلښپالي، ې ئ كيږ ېغ خپليپه وده وركوي، 

 موږز، ويدوه توليېمو ادانه ټوكوي، را يبوټي او ون

ږ ېغ خپليپه ې ته ئ موږبرابروي،  يو روزارزق پاره ل

ته  موږ، كيپه خدمت  موږې زڅه ئر هړى، ځاى راك كي

پل رب حكم ته ځ به د خپه ورمسخر او رام، د قيامت 

ژوندي بهر ړي به ټول هغه مږدي، د انسانانو ېكړه غا

ساتلي،  النديې تر خاورو ئ كيې سين خپليپه  چيراوباسي 

شهادت  دېپه ې ۍ وضع ئښايي او اوسنسره همدا  يزمكله 

 .همدا كار به كوي چيوركوي 

ښي ېران برگورته  او دا ڼيگژوندون محال بيا  چيوك څ

ر دا گ، مكېږي ىدژونېرته راشوى انسان به ب يخاور چي

و نه گپلو سترپه خې دو صحنېكژوندي ځ د بيا هره ور

هغه ه تل مكزدا  چي دئپام نه ې ته ئ دېر گموري؟!! گ

ومري او تر  چي راباسيژوندي بهر ېرته ړه توكي بم

ه او گڅنشي؟ د دغو صحنو له ليدو سره سره  النديخاورو 

 ژوندون انكار كوي؟!!په كوم دليل له آخرت او بيا 
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پل رب د خ ېدا ته يچي شكه  ! بېهانسان ېاآى  -3 

ې دونكى به ئ، نو مخامخېكىونكودهانڅه په هپه لور 

ليك  ړى شيالس كي ئې ورك يښپه چي نو هغه  -3 .ېو

 -2. ېمحاسب يپه آسان اسبه شيمحژر به نو  -8. ڼهپا

چي هغه و ا -11 پل اهل ته خوشحاله.ځي به خگرورو ا

چي ژر ده نو  -11ړى شي له شا. ورك به ئې ڼهپاليك 

لمبو كي )د دوزخ( به و ا -12 .يځانته بولى به گمر

ده  -14 وو خوشحاله.ټبركي پل خدى خو  -16 ي.ځننو

لي نه، هوكي و -11 !كلههيڅ يگرځوبه نچي كاوو گمان 

 رب ئې وو د ده ليدونكى! چي

په د هللا  كيپه حقيقت څه او هاند ستا ه كيپه دنيا  - 3

او  دېږ كيمخ چيام گڅه ده، هر لوري ستا د حركت يوه ه

 كيپه حقيقت ې، ړې اوپه زحمت سره تر چيژوره ړه هره لو

پاره ېدو لد ودر ديړانپه و، د هغه ېمرودپه لور د هللا 

پاى په شاق او ستونزمن سفر  دېد ې، كو ىپلټن يو وا

ې او كه نه، ړباور وي او كه نه، كه وغوا دي، كه كي

او ورسره ږې ېودر ديړانپه وې او د هغه خداى ته رس

 .ېږېكمخامخ 

 كيي الس ښپه ه عملپاڼپله ځ خپه دغه ور چيچا ته : 3-2

ړى به ښ او سر لوه وي، خوې آسانبه ئمحاسبه ړى شي، ورك

ه وي؟ ابن گڅني. دا آسانه حساب به ځرگپلوانو ته راخ
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 :توضيح كويپه يوه روايت كي ې ئ هللا عنه رضيعمر 

 »سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال بن عمر عن 
ُيْدَنى اْلُمْؤِمُن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َرب ِه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َيَضَع َعَ ْيِه 

ِه َفَيُقوُل َهْل َتْعِرُف َفَيُقوُل َأْى َرب  َأْعِرُف َكَنَفُه َفُيَقر ُرُه ِبُذُنوبِ 

. َقاَل َفِإن ى َقْد سََتْرُتَها َعَ ْيكَ ِفى الدُّْنَيا َوِإن ى َأْغِفُرَها َلكَ 

 ىرواه مسلم والبخار ...اْلَيْوَم. َفُيْعَطى َلحِيَفَة َحسََناِتهِ 

هللا  رسولايي: له و چي دئروايت  هللا عنه رضيله ابن عمر 

ې: د قيامت فرمايل ئ چيېدل واور ميصلى هللا عليه وسلم 

كړى شي، حتى  دېږنپل رب ته بنده خځ به يو مؤمن په ور

ناهونو گپلو په خچوي او ې واپرپل الس هللا تعالى به خ چي

آيا دا او دا وايي: وبه ې واخلي او ورته اعتراف تربه 

ې، نم ئژېپې، وبه وايي: هو؛ زما ربه، ژنېپ دي (ناهگ)

چوله ې واپرپرده  مي كيپه دنيا هللا تعالى به وفرمايي: 

ې ڼه به ئپاو ښېگڼښم، نو د ې درته بخنن ئ دئاو دا 

 ړى شي.ورك

ړه د مهربان په امخلص بنده د  كييث دمبارك ح دېپه 

 هپې محاسبد  چيځور شوى، انلطف ستر و اعنايت پراخ رب 

ځان ې ئبه ښه ړي، خوا ته راوغوا خپليهغه به  كيوخت 

يو  چيڅوك ړي لكه ك دېې ورنږئبه  داسيړي، ك دېږته ن

پل كوي او خ دېږته ورن گرخپل تپاره خل دېران دوست د گ

 داسي، ړيخبره ورته وكمهمه ټه پيوه  چيچوي ې اپرالس 

 كيحالت  يدغسپه هللا تعالى به ې وانه وري، څوك ئبل  چي

ته ټول به ورړي، په ياد كپل اشتباهات ورته خهغه 

ې ځ ئد ده او رب تر من چيپوه نه شي وك به هيڅښي، وبخ

 يوازيړي خو ې ورته وركه به ئعملپاڼېر شول، څه ت

ې حذف ترې به ئ و اشتباهاتادرج وي  كيپه به  يښېگڼ

 ځي. رگپلوانو ته راوو به خگو سترگپه جښ او خو وي، يشو

زما د امت له اوياوو  ي:فرماي السالم عليه پيغمبر

 :محاسبه نه كېږي زرو سره به

َفَتْنُجو َأوَُّل ُزْمَرة  ُوُجوُهُهْ  َكاْلَقَمِر َلْيَ َة اْلَبْدِر سَْبُعوَن ... 

 ى.   رواه البخارَأْلًفا َلَ ُيَحاسَُبونَ 

 يڅوارلسمې د به ئژغورل شي، مخونه ډله به وۍ ړلوم

 . كېږيحساب به ورسره نه  هيڅږي، ېځلېر څۍ په ږمپوس

َمْن ُحوِسَب َيْوَم اْلِقَياَمِة  » ّـَلْت َقاَل َرسُوُل عَِّ َعْن َعاِئشََة َقا

. َفُقْ ُت َأَلْيَس َقْد َقاَل عَُّ َعزَّ َوَجلَّ )َفسَْوَف ُيَحاسَُب حِسَاًبا «ُعذ َب 
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َلْيسَ َذاكِ اْلحِسَاُب ِإنََّما َذاكِ اْلَعْرضُ َمْن ُنوِقشَ  »َيِسيًرا( َفَقاَل 

 ىرواه البخار   «ْلِقَياَمِة ُعذ َب اْلحِسَاَب َيْوَم ا

رسول هللا صلى هللا عليه  چي دئا روايت ې رضي هللا عنهله عائش

ځ محاسبه په ورد قيامت  چيچا سره وفرمايل: له  وسلم

ر هللا گپه برخه شي، ما ورته وويل: مې ئوشي نو عذاب به 

ژر به آسانه محاسبه ورسره  چيتعالى نه دي فرمايلي 

پل فقط )خ رمايل: دا محاسبه نه ده، داې فوشي، وئ

د حساب مناقشه  چيچا سره له ښودل دي، ورې( عملونه ئ

  په برخه شيې وشي عذاب به ئ

َلْن ُيْنجَِى َأَحًدا  »َأنَُّه َقاَل  ّـَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َعْن َرسُوِل عَِّ 

َوَلَ  »عَِّ َقاَل . َقاَل َرُجٌل َوََل ِإيَّاَك َيا َرسُوَل «ِمْنُكْ  َعَمُ ُه 

رواه  «ِإيَّاَى ِإَلَّ َأْن َيَتَغمََّدِنَى عَُّ ِمْنُه ِبَرْحَمة  َوَلِكْن سَد ُدوا 

 ىالبخار

 ّـرسول هللا  چي دئروايت  هللا عنه رضيله ابو هريره 

ې ئ پل عملخ چينه وي  داسييو به  هيڅوفرمايل: ستاسو 

ې وئ هم؟! اى تچا ورته وويل: يا رسول هللا حتوژغوري، 

پل خپه  ميهللا تعالى  چيا در گفرمايل: حتى ما هم، م

  ړئ.ك سمځان ړي، خو ونغا كيت مرح

َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن  » ّـرسول هللا  َقالَ هريرة يقول  ىعن اب

فقال عكاشة يا رسول هللا ادع  حسابُأمَِّتى سَْبُعوَن َأْلًفا ِبَغْيِر 

 صحيح ابن حبان     .له دعامنهم ف ىهللا ان يجعلن

رسول هللا صلى هللا  چي دئنه روايت  هللا عنه رضيله ابوهريره 

حساب وفرمايل: زما د امت اويا زره به له  عليه وسلم

يا رسول وويل:  ځي، عكاشه رضي هللا عنهه ننوجنت تپرته 

 عليه وم، پيغمبرله دغو زه  چيړه راته وك دعاء !هللا

 .ړهوك دعاءورته  السالم

ړى شي، ې له شا وركه به ئعملپاڼ چيڅوك هغه و خ: 11-11

كوي، وايي به كاش نه وى به  او هيله تمنا گد مر

په برخه شوى  مي گوى، كاش مر يشوى، كاش خاور ىدژونرا

 چيڅوك وي ې، دا به هغه نه وى ليدل ميوى او دا صحنه 

مجرم، ړتيا نلري، دو وكېله هللا تعالى سره د مخامخ 

له هللا تعالى او د و اار، سركښ، مشرك خائن، عاصي، بدك

ه دړي د هللا تعالى هم نه غوا ،دئونو منكر نعمتهغه له 

ڼ الس په كيې له شا او ه به ئعملپاڼوري، گناولى مخ و
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 . كېږيوركول  كي

 ځي. دوزخ د سره اور لمبو ته به ننو د -12

ې ۍ او بې باكړه بپپه بشې ئ كيدنيا په  چيځكه  اد -16

ښ وو، خو كيناه گپه ړى، ژوند كغيرمسئوالنه  كيۍ پرواي

نه وه او نه د دوزخ له ښېدڅه انې محاسب يې له الهنه ئ

 ېره.څه واوره 

 كيژوند دنيوي  دېپه همڅه هر  چيې دا وو ئ مانگ -14

شته او نه د آخرت  گ، نه د هللا لوري ته ورتكېږيراخالصه 

 ځ.او حساب و كتاب ور

په لور خالف به خامخا د هللا  ېرنيگان غلطي دېد ده د  -11

، دا كېږيې سره مخامخ ه له الهي محاسببدرومي او حتمًا 

مخلوق  چي موږ، دئې د عملونو ناظر هللا تعالى ئ چيځكه 

 چي، دئالهي وديعه او امانت استعداد هر  موږيو او ز

وركوو،  بدلهو شي، حتمًا گښه او بد تر سترچا كله مو د 

وايو، ې بد بدو ته ئ ستايو اوې ښه ئنه وي  كه نور هيڅ

ې بده ړو او بدو ته ئښه بدله وركښو ته ړو د ده غوا

او  دئبصير  چيهغه خداى ر گدا كار كوو م موږسزا، كه 

هغه به ړى، وت َمَلكه او استعداد هم ده راكقضاته د  موږ

 ځينيوت نه كوي، قضا اړهپه انو د عملونو گپلو بندد خ

  ه بيايي؟!!به دوزخ ته ن ځينيبه جنت او 

    

    

   

    

   

 ېپه شپو ا -13 .يپه شفق وړه نو نه، زما دي لو -13

چي  ۍږمپوه سپ او -18. كي په غېږ يچي ونيسڅه او 

ړ پوبل  ه؛ړپوه له يوه حتمًا ب -12 شي.بشپړه كله 

 درومئ. چتاوته 

 چي نښه ده ېداو سپوږمۍ بېالبېل حالت د  ېد شپ :13-12

د ابديت په لوري يو پړاو  كيد ژوند پاى نه؛ بل گمر

په  كيونو آيت ېدپاره په د اثبات ل دعاء، د دغه ادئ

هغه سره ۍ د ژآسمان  : دشفق په: شوېړه شيانو لو الندي

په او شنده شي، په گڅررا پسيدو ېر په لود لم چياره گ

پل تور وزر ئې نيسي او خ كيېږ غ خپليپه  چيڅه هغه 
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 ړه شي.كله بشپ چيۍ ږماو په سپو ړويورباندي غو

په دغو  چيځواب او هغه مطلب و قسمونو يد دغو در

: تاسو به دئدي، دا  كيقسمونو سره ئې اثباتول په نظر 

 ئ.ږېك ته پورته بلي يړپو ېله يوحتمًا 

څه ارتباط ځواب سره دا قسمونه له  چيورو گراشئ و

انسان به حتمًا له يوه  چيه دا خبره ثابتوي گڅنلري او 

ځواب موندلو ښتنو ته د پو ېدحالت بل ته خوځېږي؟ 

 ولرو: كيپه نظر  خبري النديلپاره بايد 

 ونه او تحليل يرنېگدوه انړه په ا گد انسان د مر

 :شو ىددرلو

انسان سره  گمرپه ، دئحالت و ركود اتوقف د  گالف: مر

 گ، مرته رسيپاى ئې  ږي او كارودرېحركت  ښت اوځله خو

 .دئړاو پ ىښت وروستد ده د ژوند او خوځ

د هغه مسلسل او د انسان ؛ دئحالت  يمقطع يو گب: مر

 گ، مرانتهاء نه لري چيښت يو حالت ځپاى نه منونكي خو

د يوه  گمر ،ئدته يو حركت حالت بل  حالت له يوه

چا په سره د هغه  گپه مر، دئاو د بل پيل پاى ژوندون 

 .ړىته راك موږدا ژوند ئې  چيلوري درومو 

باور وي  ېدله بياژوندون انكار كوي هغه په  چيڅوك  

سره ژوند پاى ته  گپه مر، دئو سكون اركود  گمر چي

له هغه وروسته بله ېږي، په ودرټاو حركت ئې په  يرسېږ

د انسان د بدلون سره  گپه مرړاو نشته، بل پ مرحله او

، كېږيمتوقف و سلسله ئې دېځبل ته د خواو له يوه حالت 

له يوې  چيد انسان هغه ژوند  چيعقيده دي  ېددوى په 

 هڅېر دنيا تپه ړي، د يوه ماشوم پيل شي، وده وك ېنطف

ه پ، ئې پيل شي زوالړ شي، ېږي، زوته ورس انۍځوراشي، 

ته پاى هر څه سره ئې  گمر ېدو په همشي امحكوم  گمر

 ېږي.ورس

نه ده،  داسيي: يفرما كيځواب خو هللا تعالى دوى ته په 

ل حالت بيوه  به لهحتمًا لرئ،  كيپه مخړاوونه هم نور پ

هم مراحل وروسته نور  گمر له ،ۍ دوام كويړد تلو ل ته

بې  ، دئږېكبه بل ته پورته  ړله يوه پو، لرئ كيپه مخ 

 به نور كيحركت  و مستمرادوامدار  لوري نهايت په

څو لپاره په اثبات  د دعاءا دغيد . ئړهم پلي كمراحل 

 :شوىاستشهاد  طبيعي شيانوو ملموس امشهود 

ه پ -2 .پيل اعالنوي شپې او دپاى  ورځيد  چيه شفق پ -1
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له  چيۍ ږمسپوه پ -6 ټوي.پو گله ستر څههر  چي پهش

 .يشړه پبشړاوونو تېره او مختلفو پ

ورئ گ ياست،شاهد د مسلسل بدلون  كيۍ ړن ېدپه  تاسو

، شفق ه شيسرلمنه آسمان د ېږي، ته ورسځ پاى ور چي

څه خپل تور وزر په هرېږي، په راورس، شند شيگڅررا

ځ ته ورساعته وروسته ختمه شي او خپل ځاى څو ړوي، وغو

د هغه  گرم ورځي ېشپ هريد  چيدا صحيح ده ږدي، آيا ېپر

 ؟ځ به رانشيروو په اشڼو او ووايو: بله گوپاى  دائمي

ړه و، رابره شي كيپه پيل  مياشتيد  چيورو گۍ ږمسپو

تدريج ي خو بيا په ش ه، مكملسره ستره شيتدريج په وي، 

و گله ستر كيد مياشتي په پاى  چي داسي، ړه شيسره و

و دېپټ يقتوم ۍ لهږمد سپو چيدا سمه ده آيا  .ټه شيپ

نده به گڅرنه كوي او راطلوع به  بيا چيړو وكمان گدا 

 ؟نه شي

طلوع او غروب او ۍ مږد سپو، گرات گت ورځي ېد شپ

دا  چيښيي دا دل ئې ېدنگڅردل او پټېدل، ېړدل وېستر

څه هر ، ۍ د مسلسل او مستمر تحول او بدلون صحنه دهړن

و هيڅ اهيڅ مقطع په  ي،مودرته حالت  لحالت ب له يوه

د بيا ژوندون ، دىئ مونشو سكون نه اتوقف  كينقطه 

د و او توقف اسكون  ته د گمر او بې ځايه؛ هسيين منكر

څه له هغه رنه ېگدا ان، وريگه گپه سترپاى بدلون د 

ئې ترالسه  دېمشاهۍ له ړد ن چيټكر او تصادم كوي سره 

پاره لد اثبات  يرنېگان يټاو بې بنس غلطي ېدكوو. د 

و نه شټ وگ ۍ له هيڅړن پراخي وليټ ېدد  ،دليل هيڅ

 .ىكول ديوړان
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و ا -21؟ يړچي ايمان نه راوه دوى پ يڅه شونو  -21 

 لكيب -22 ستى شي سجده نه كوي؟وول ېپر قرآن چي

ښه ډېر هللا خو و ا -26 شول.كافر چي ڼي هغه گدروغ ئې 

 تهورړه نو ورك -24ئې.  يډوچي غونڅه دئ په هر پوه 

وي چي ايمان ئې هغه ر گم -21 زيرى د دردناك عذاب.

 چي دوى ته بهړي، ك يښه عملونه ئې وښه  ى اوړراو

 دونكى.ېنه غوڅاجر وي 

 دالئلواو د دغو مضبوطو دو ليله  حقائقود دغو : 21-21

ې پره گڅني، ړه ايمان نه راوگڅنېدو سره سره له اور

د  گدي او مر ېدو منكرځرگهللا ته له ور ولي ؟!!يشوكافر 

په  دالئلود قرآن د دومره قوي  وليڼي؟!! گپاى پل سفر خ

ټوي، دا حقيقت نه مني او له لجاجته يټسر نه  ديړانو

 الس نه اخلي؟!!

، دئهللا تعالى )مشهود كتاب( د  چيدا عالم ې خوا له يو

د  چيدت وركوي شها دېې په ئاو هر توكى  ڼهپاهره 

د  گمر چيسر غلطه ده او سرا همنكرينو دا عقيده باطل

 تلپاته ڼي اوگې سفر آخري منزل ئپل پاى او د خژوند 

قرآن دا د هللا خوا  بليري، له مېې شئركود او خمود 

 مدعىې د څه ئد عالم هر  چيروء كتاب تعالى هغه مق

دوى ته وايي ې شهادت وركوي، په حقانيت ئيد كوي او أيت

د نوي  كيبل دئپيل نه د دائمي ركود او توقف  گمر چي

له په لوري درومئ، سره د هللا سره  گپه مر، دئپيل سفر 

سر نه  ديړانپه وباور نه كوي، د قرآن د عظمت  ولي دې

 ټوي او هللا ته سجده نه كوي؟!!ټي

ښه نده نگڅرڅه پراخ عالم هر خور او  دېهم د  ييعن

حقيقت باور ته رابلي او په دغه انسان  چي دئآيت او 

ايمان ثابتوي او د حقيقت  ته دا موږآيتونه قرآن هم د 

 دېور انسان گ، هر سترډهگپه ړه او كوي، دا دواابلنه ر

 ړي. ه آخرت باور وكپږدي او ېكړه هللا ته غا چيته رابلي 

ته  موږبيانوي او و عظمت اجالل ت د قرآن آيدا مبارك 

ې او بي ئاعتناې په ببه  گڅنترقرآن باعظمت وايي: د 

ونو آيتعظيم الشأن كتاب د  دېد  كيبلږئ، تېرېنه  باكۍ

او  ټيټسرونه  ديړانپه وېدو سره بايد د هغه رب په اور

 موږپر ې ه ئپېرزويندا لويه  چيږدئ ېكه زمكپر  دىتن
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د احنافو له نظره د قرآن ږلى. ېې رالئاو دا كتاب  ېكړ

ې دو او لوستو سره ئېاوره پ چيدي  داسيتونه څوارلس آي

. دئ ىدا آيت يو له هغو او ږيكې واجبه ديسجده رابان

وت تال ې واوري بايد دړي يا ئتالوت كدا آيتونه  چيڅوك 

ځله څو څو ې ئ كيپه يوه مجلس كه و خړي، سجده وك

په  كيپه دوران حفظ او تالوت تدريس، ې د يا ئواوري، 

ټولو ې واوري، نو د يا ئ ړيتالوت ك ځليڅو  كييوه وخت 

تكرار په بيا خو كوي، يوه سجده ورته كفايت  كيپاى په 

په بيا ې او ږي، كه له مجلس ووتېمې سجده الزسره نو

راتلو سره هغه آيت بيا تكرار شو بيا به د تالوت سجده 

، امام ېدڅوارلس سنت سجې رحمه هللا ئ ي)امام شافع ې.كو

 ي. ڼگځلس پنې او امام احمد ئ 11ې مالك رحمه هللا ئ

ې وايي نكرين ئد آخرت م چينه ده لكه  داسيخبره  -22

ښو ندو نگڅرنه د كائنات او عالم  چيكوي  دعاءاو ا

ړى، ونو دوى ته قناعت وركآيتړي او نه د قرآن قانع ك

او  حقيقت عمداً  له دېدوى  چياصلي خبره دا ده  كيبل

ې قانع دي خو هوى پرې ه او دماغ ئړي، زقصدًا انكار كو

 ړ باسي. ې انكار او تكذيب ته ااو هوس ئ

ې دوى ئ چيڅه په هغه  دئپوه تعالى ښه  هللا -26

 وو: معنىڅو په  او دا ،ډويراغون

  غوښتنيړونو د زو ا عزائمافكار، نظريات، ټول هغه 

 ړي.ډ كراغون كيو سينپلو په خ دوى چيې ئ

  دوى ترالسه  چي نتائجونو حاصل او عملد دوى د ټولو

 ړي.ك

  دئې ئ ړىډ كراغون چيې ئ و دولتامال هغه. 

ده  هو موزونا هدقيقتر نورو دليل  دېپه  معنىۍ ړلوم

ښتنه كوي ى همدا غوالوې يوله مخكنيو آيتونو سره ئ چي

له آخرت انكار  :چيډه دا مطلب افاده كوي گپه او 

 داسيپه انكار كوي،  حقيقت له دېو قصدًا اعمدًا كوونكي 

په حقانيت شهادت ې د هغه ړه او دماغ ئز چي كيحال 

پوه ذات عليم او وت د هغه قضاا د اړهپه وركوي، د دوى 

ښه ټ نه دي، پې د دوى د سينو اسرار تر چي دئله لوري 

 ړي.ډ كڅه راغون كيپلو سينو په خدوى  چيږي ېپوه

 ېدپل ډله، له خ كېله آخرت دا انكار كوون: 24-21

 له دې چيكړنو ځ او دريپل هغه او له خ دروغجن باور

و انتظار ئجنتااو غوره  پايلوښو د ږي، ېړوبباوره خ
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، خو د دوى ږيېكې پر ىېرتل به ښه ز چيمان كوي گلري، 

 ړه. رى وركېد غلط انتظار خالف د دردناك عذاب ز

 غلطياو كړنو پلو بدو له خ چيشي  داسيكله انسان 

لكه ې راضي وي، پرانتظار كوي او  پايلوښو هم د  الريگت

 : يرمايفقرآن  چي

.                                                                               َفِرحُونَ ُكلُّ حِْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم .... 

 33المؤمنون: 

 ورسره دي. چيښه وي څه خوپه هغه ډله ه هر.... 

 خالف،انتظار ته ووايه: ستاسو د توقع او  ډلي دغي

 يوازي دردناك عذاب له دې، دئ منتظردرته عذاب دردناك 

نېك عملونه  او ړيراوايمان  چي كېږيرل ژغوڅوك هغه 

پاى نه موندونكى ، تلپاتهبه  كيصورت  دېپه  چيړي، وك

 ېدونكى اجر ترالسه كوي.او نه شل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 البروج

 يې معرفد سور

ړي آيت دئ چي له لوم (البروج)ې نوم مباركي سورې دد 

ې وروسته او د )الشمس( له سور كيه مكپه اخيستل شوى، 

 ډډ لنلن يتونه لري، د سر آيتونه ئآي 22، شوې هنازل

ږده دي، ږ اوې لني ئځمن او يشوږده اوورو ورو  چي دي

 چيى  شوړ فقرو جو داسيڅو ږده هم هر يو له خو دا او

، بيا ورو دئآيتونو ته ورته ډو ې لنږدوالى ئوزن او او

ه پړنيو ې د لومآيتونه ئپاى او د  يږلنډېراېرته ورو ب

ې بروج ته ئړيو اوو آيتونو فواصل د لوم، كېږيېر څ

پايه اكثرًا ر ې تې دي، له اتم د سورورته هموزنه صيغ

ې بروج او آخري آيت ئ18، 13، 14حميد ته ورته دي خو د 

د ې دي. او محفوظ صيغ ثمودجنود، ته ورته د ودود، 

ږ وزن او غ ښايستهېر اوزانو مد او جذر آيتونو ته ډ

په وضاحت سره ې و او لهجې له مضامينرد سو .ړىورك

 شوې هنازل كيو شرائطه گڅنپه سوره  دا چيمعلومولى شو 

ه گڅناو د ده مؤمن ياران له  ّـرسول هللا او هغه وخت د 

 دېڅه ورسره كول. د ښمنانو حالت سره مخامخ وو او د

 پاتهانتقام نه  ياله ېظالمان ب چيخالصه دا ده  سورې

 .كېږي

په خندقونو خاوندان  داسيد  چيورو گ كيسوره  دېپه 

ور دپل د خړى او ې بل كستر اور ئ چي يشوځور ان كي

چوي او ا كيپه له دې كبله مؤمنان ي ې وزلمظلوم او ب

 چي، خوند او لذت اخلياو د دوى له سوزولو ې سوزوي ئ

 ړى!! ايمان راوخداى مالك الملك ې په ئ ولي

خندقونو د ې رانقلول او د سره اور د هغو قص دېد 

 كيپه ې مؤمنان ئ ې وزليب چيړل ېڅ پايليخاوندانو 

ښيي ا دپله په خڼل، گړ د ستر عذاب وې ئدوى  سوزول او

او  ّـرسول هللا  كيپه وخت ې د نزول سور كيمبار د دې چي
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پلو مخكنيو ې له ورته حالت سره او د خياران ئ

 ړاوونو سره مخامخ وو.كه ېر لڅپه ڼو باايمانو ورو

ږ غور سره په ل كيپه آيتونو ې سور كيد مباربروج د 

و شرائط داسيپه دا سوره  چيې ږېكدا خبره راته جوته 

اور ه وادي د گتن ېكد ممؤمنانو ته  چي شوې هنازل كي

د ظلم او تجاوز  چيداسي وه،  شوېپه يوه خندق بدله 

)د اور ابولهب ړي وو، خوا دوى احاطه ك هريې له لمبو ئ

حمالة )ې ه ئرمنېمړي او ه ورته بل كاورون پالر(د لمبو 

اور  ېد پهړي، وراږو اوپه خس او خاشاك ، شوې( الحطب

ېر څپه ړو او د دوى چوي او لمن ورته وهي، دوى دواې ائ

يا دي گړي، لخواته د فتنو اورونه بل ك هريېرو نورو ډ

او د ده د  السالم عليهپيغمبر څوي، د مشركان ه كېد م

پخال پاروي او نه ه او قهر راپه ضد د خلكو غصيارانو 

ې ئېكنده اقدام ته پرعداوت، جدي مخالفت او دونكي ېك

و اشرك پالر( د )د جهالت فرعون ابوجهل ، د امت تياروي

ه وادي د گدا تن كېد م چيړي ته تيار ك دېمدافعين جهل 

، ړير بدله كگډپه ړولو پاره د تعذيب او كمؤمنانو ل

 ړي،ك گې تنپرند مجال ژود  ړي اوړ كې جوزندان تر تور

هلته بالل د ، يكړړه جو فضاءو خوف ا وېري، اختناقد 

 ميرگ ډېري دجزيرة العرب د  چيې ورگمريى اميه بن خلف 

ې او درنسرې څملولى، ډ بربن ېئ كيټكنده غرمه په  ورځي

 چيپه درو وهي ې ئ پسېپرله ې، ښېپر سينه وراې ږي ئتي

ن د يله دپل آقا ا د خپه هللا له ايمان الس واخلي او ييا 

قا )اميه بن ده د آد سره  ېدپه او  څكي!!بغاوت سزا و

په !! نيېښې كې ئړه شي او د قهر د اور لمبخلف( غصه س

په ې د اور ډ ئبربن چيې ورگخباب بن ارت  كيې ښوگ بلي

د  يټدا سكرو چيښى ېپرې ېستى او تر هغه ئپرټو سكرو

خوا ته   بلياو هغه  كړيې ړڼاكو نو ممظلوم خباب د ت

ر نورو مېڼ شگله  چيې ورگۍ( ياسر كورن )د آل ياسر

ساتل  كيپه هغه زندان  ءمو مؤمنانو سره د صحراومظل

ښام ، هر سبا او مادئور ته ورته نت يله تودوخ چي كېږي

او عذابونو مري، د ياسر د  دي، تنيې خوري، له تودوخردُ 

د  ېسينه ئۍ شهيده، ړنمو، سميه، دا د اسالم لرمنيېم

.. .ږيېپه شهادت رساو  كېږيۍ ې سورزيپه نابوجهل 

  ....او

ډه دا لن كيسخت حالت  دېپه ړاوونو و او كابتالءاتد 
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ونو او قاطع وتقضاېكنده پرړو، ېكپرله جازمو سوره، 

ونه له ې آيتسور كيمبار دېږي. د نازلېښونو سره واگ

ې ب چيې رحمه او ظالمو مشرانو ته ې خوا د قريشو بيو

ې ئ پايليد ظلم  چيدا وايي  ځورويمسلمانان ي وزل

ې سره به ئهغه عاقبت له دي او  كياو خطرنا يوخيم

و افرعون  ،خدوداصحاب االُ  مخكني ظالمان، چيړي مخامخ ك

په ځواك زور، پل وو، له خ يشوورسره مخامخ  ثمود

ړولو په كپالونكو او د موحدينو او خداى سره  ېداستفا

ځان  پايلوبدو  له دېلى ي كونه ش ځورولو سرهاو 

انو خوا مؤمن بليله . ژغوري او د حق د بري مخه ونيسيو

له حق او عدل  كيړاو پ ېدپه د تاريخ  چيهغو ته ، ته

ړى پورته كې بيرغ ئ بلنيدفاع او د ايمان طرف ته د 

ډكه ونو ژورو او كږلېچړو الر له لو ايمان د چيوايي 

صبر او زغم  گت الري ېدپه ، شوېښل پوپه اغزو ده، 

 چيې تلى شي پرڅوك ړي، هغه ړي، عزم او همت غواغوا

په ښه ېپي، هره لى شالگۍ ته تيار وي، خطرونه قربان

ښايي كله  كيږدو په او الري دېد ي، لى شورين تندي من

 چيپر هغو پر مخكنيو راغلى وو،  چيحالت هم راشي  داسي

 دېښايي تاسو هم وسوزول شول،  كيپه كندو د سره اور 

و سره مخامخ شئ، له ابتالءاتړاوونو او ته له ورته ك

بايد د  كيپه وخت دو مخېړاوونو سره د مخاستونزو او ك

ېر شئ څپه هغو ړئ، د ېر صبر وكڅپه ڼو وپلو مخكنيو ورخ

دل مېې ومنل خو كفر ته تسليېدل ئته لود اور كندو  چي

پل په خ، صبر او استقامت سره يړانېمپوره په نه، 

له ښمن ته ېر به دڅپه . د دوى شول پاته گټينايمان 

پوه شئ  دېپه ، ئډډه كووي،  چي بيعپه هره دو، مېتسلي

څه او هر حالت د هرېره سخته ده، ډد هللا تعالى نيونه  چي

په اراده هر بدلون د ده ، دئپاى د ده له لوري پيل او 

په حكم د ده ځول رگمخكني ته له اوسني حالت ځي، را

ې ځواك ئړ، واك او څوك واكمن كې ، كه ئكېږيترسره 

ۍ ځواكمنې د قوت او ئ ۍ له حالتهړ، د ضعف او كمزورورك

ي، نه ش ځواك مغرورپل زور په خحالت ته ورساوو، بايد 

ځواك د پل ړي او له خپه نورو لويي او كبر ونك

كار  كيپكولو ړولو او سپه كې وزلو مظلومانو او ب

ې او قدرت ئدا طاقت  چيپوه شي  دي دېپه وانخلي، 

ې ئته  دې، دئ ېپسزوال ور، دئاو دائمي نه  تلپاته
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د هر  چيپالونكى رب لري  داسيدا هستي  چيوي  پامبايد 

ښونكى او بخ چيړه هغه كوي، هغه ېكپرپاى پيل او څه د 

 يوازيانو سره مينه لري، گبند و، له باايماندئودود 

 انگد ده مخلص بند  چيي منلى نه ش ږدي، داېپرې نه ئ

ړاوونو سره مخامخ او له ك النديپاره تر ظلم د تل ل دي

په حال د دوى  و واليتاعنايت پل رعايت، به خحتمًا وي، 

لواك ټو هم، دئاو ملك مالك ول عالم ټهغه د  شاملوي،

او  النديي د ده تر عرش هستټوله څه خاوند، او هم د هر 

 چيمحكوم او مقهور دي،  ديړانپه و دېڅه د ده د اراهر 

 مخي دېځواك د ده د ارا هيڅ، ړي هغه كولى شيڅه وغوا

 چيورئ گړئ او ووكرجوع ته تاريخ ، ىدكېډ ي خننه ش ته

ي و عاصا ومغرورېر د څپه يانو و ثموداد فرعون 

ځواك پل زور خ چي! همغه ه وو؟!گڅنځواكونو شوم عاقبت 

 ځونو او تجهيزاتو غولولي وو.پلو فواو خ

د هللا تعالى قطعي  چيدي  يكټه ل ېدپه ان كافردا آيا 

 ې ونيسي؟!ړي او د تحقق مخه ئتكذيب ك دېوعاو حتمي 

ې احاطه لري، د هغه د پرهللا  چيږي ېپوهنه  دېپه ر گم

 چيږي ېاوس كيځاى  داسيپه مقهور دي،  ديړانپه و ېدارا

سلط، يو ضعيف ې مپرې او حكم ئ دئمالك ټولواك او ې هللا ئ

په ه به گڅن دئمقهور  دېارا د هللا د چياو كمزورى بنده 

ړو د تحقق مخه ېكپرد هللا تعالى د قطعي  چيږي ېوتوان ېد

قاطع ، وعيدد قرآن وعد او  چيپوه شئ  دېونيسي؟!! په 

، قرآن كېږي يپلونه، خامخا وتقضاو ا پرېكړيو جازم ا

تكذيب او السوهني خوندي،  له هر ،دئ او پرتمين باعظمت

ډولى شي او نه ځننه وعيد ځواكو پلويې د باطل نه ئ چي

د وعدو د تحقق  ځلي هليپوهو مكذبينو ې د جاهل او نائ

 مخه نيولى شي. 
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 هغيپه و ا -2آسمان. په خاوند د برجونو قسم  -1

هالك شول  -4 .مشهود ،هر شاهدپه و ا -6. ورځيموعود 

ر او د او( ونه د سره)خندق-1. ونوخندقخاوندان د 

 -3. ړه ناست ووپر غائې دوى  چيكله  -3 .ډېر سوند

 ړل!!ك دوىمؤمنانو سره  چيڅه شاهد د هغه و ا

ه پ كيتونو ړنيو آييو لومدرپه ورئ گ چيلكه : 1-6

په خاوند )د برجونو سم ياد شوى: څلورو شيانو ق

هر )و ا (هر شاهد)، (ځور ټاكلېاو موعود  ههغ)، (آسمان

و يدر ېپست او ورڅلورم آيپه واب ځد قسمونو  (.مشهود

هالك شول خاوندان د : وموصيغه م كي په دې آيتونو

 ېچي ئ. ډېر سونداور او د ( ونه د سره. )خندقونوخندق

دوى له چي څه شاهد د هغه و . اړه ناست ووپر غادوى 

 ړل!!مؤمنانو سره ك

دا ه گنڅو اڅه د دغو قسمونو معنى  ورو چيگوبايد 

 ؟!نو خاوندان هالك شولوخندقوي چي د ثابت

 :ئړپام وكو ته يټكالندي 

 (بروج) دل ېدنگئې څر معنى چي( اخيستل شوى برج) له

ځايه څو  معنىپه دغه  كيقرآن په ، هدل دېكه كارښاو 

 :لكه، راغلى

 ....   

    ....                                                             

 66االحزاب: 

ځانونه ر ېڅپه  يښودنځان او د مخكني جاهليت د .... 

 ...ندوئ.گڅرمه 

    

   

    

                      31 :فرقان 

ئې بروج )ستوري(  كي په آسمان چيهغه ذات  دئمبارك 
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څراغ )لمر( او ڼ ئې رو كيړل او په هغه ځته كرامن

 ړه.ۍ راپيدا كږمسپو نهاښرو

    

   

                                                
 13الحجر: 

ړل ج )ستوري( پيدا كمو برو كيپه آسمان  چياو بې شكه 

 ړ.ك ښايستهاو هغه مو ليدونكو ته 

له  چيږي لومېه معگډاله دغو ورستيو دوو آيتونو په 

 بروج نه مراد ستوري دي.

نو سره سره، متأسفانه وښوندو الرگڅرد قرآن له دغو 

د يوناني  ى،ځاد ستورو په  ؛ځينو مفسرينو له بروج

د دوى په  چيموهومي بروج اخيستي  ونيگهغه دولس  ېفلسف

ټاكل د لمر د مختلفو منازلو لپاره  كيفلكي اصطالحاتو 

د لمر دغه منازل  كيد كال په هر فصل  يونانيانوشوي، 

او ړي او بروج، د خپلو مختلفو خدايانو په نامه مسمى ك

دا ، ى ووړپل يوه خداى نوم وركته ئې د خبرج هر 

 چيل اصطالحات له يونان هغو اسالمي ملكونو ته راكوز شو

علماء ترې متأثره شول  ځينيله يونان سره همسرحد وو، 

 ړ.ورك گاو هغه ته ئې اسالمي رن

  رأييد مفسرينو دوه  اړه( په الْمٍَْوُعودِ  اْليَْومِ )د 

 ېمؤاخذئې د  ځينيڼي او گځ ئې د قيامت ور ځينيلرو: 

كافرانو او  كيهللا تعالى په دنيا  چيځ عذاب هغه وراو 

 ميو د دوهنيد مفسرپه دوه دليله  .ېټاكلظالمانو ته 

 ېدپه هم چيدا  ىړجح او غوره ده: لومار رأيه ډلي

ډلو بد عاقبت ته د دوو باغي او عاصي  كيسورې  كيمبار

له مهلت  چيډلو ته ، د فرعون او ثمود شوېاشاره 

سره مخامخ  ېوروسته د هللا تعالى له شديد بطش او مؤاخذ

( هغه الْمٍَْوُعودِ  ْومِ اْليَ )له  چيږي لومېمع له دې شول.

او  نئې د فرعو يگبېلدوه  چيدي مراد  ورځيتاريخي 

د قيامت په  چي. او دوهم دليل دا وروگ كيپه قصه ثمود 

اصحاب د  چي دىېي ثابتنه ش سره دااستشهاد  ورځي

د قرآن  چيځكه . دا دئتباهي او هالكت  پايلهاالخدود 

 و نهالري  ځ باورورموعود په  د قيامتمخاطب نه كافر 

د اور د  چيمني  دعاءاستناد سره دا ا ديبان په دې

يوم ) سره مخامخ شي. پايليكندو خاوندان به د هالكت له 
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 د قرآن هر مخاطب هغه چيوي ځ ور داسي( بايد (الموعود

ومني توگه د يوه مسلم او انكار نه منونكي حقيقت په 

واقعًا د  چيړي قانع ك دىاستناد  دياو په هغه بان

كه دلته  .دئيو حقيقت  دعاءا شوې اړهاصحاب االخدود په 

ظالمانو ته ئې  چيځ مراد شي هغه ور (يوم الموعود) له

په وار وار  كيپه تاريخ شوى،  ىړد رارسېدو خبر ورك

دو ېله رارس ېهغد  قومخپل هر پيغمبر ، شوېتكرار 

څوك  ، هرىي كولنه ش انكار ېهغمخاطب له  هيڅويرولى، 

به ئې  يگبېل دينگڅر ورځي ېدړي د ه رجوع وكتتاريخ  چي

په ځ، ته راشي، همغه ظالمانو ته د مهلت وروستۍ ور مخي

د قسم او  كيصورت  په دې ،ځور ېد دوى د مؤاخذ كيدنيا 

 .كېږيكامالً جوت ارتباط ځ ئې ځواب ترمن

: دئ داسيسره  بځواړي قسم ارتباط له ه د لومگتو ېدپ

حقيقت  ېد، په آسمان ډك وځالندو ستورره ېمدا له بې ش

ځواكمن مالك  داسيدا كائنات حتمًا يو  چيشهادت وركوي 

ره ېمټول بې شدا  چيلري ټولواك او سلطان قهار او 

ځاى او خپل پل يو په خپل خ اجرام ئې اداره كوي، هر

ټكر او تصادم د ځ د دوى ترمنساتي،  كيخاص مسير پل خ

په همغه ثابت طور  و مستمرامنظم هر يو په  مخه نيسي،

دا خور او پراخ . شوىمشخص ورته  چيځوي خو كيمدار 

له او  ځنده اجرامو سرهخوره ېمټولو بې شله دغو آسمان 

دا  چيشهادت وركوي  ېدسره، په  و ضبطانظم محكم  دې

او  ې، له مهاره وتلدئبې واكداره ملك نه  هسيكائنات 

غه فار ېاو سيطر ېد ساتونكي او پالونكي واكمن له سلط

ې ترنه  ،ړيڅه وكڅوك هرهر كي ېهغپه  چيدنيا نه ده 

وشي او حساب ه رسظالم له ، نه نهږېروگښتنه وي نه پو

نه په نورو تېري ښتنه، نه د مظلوم الس نيوى او پو

 چيغيكوونكي مجازات شي او نه له خپل حق د محروم شوو 

خداى به حتمًا مالك هستي ساتونكى او  ېدد  شي. دىېواور

د ده  چيانتقام اخلي  ېدكندو له خاوندانو د  د اور د

په هللا د ايمان په جرم د اور په ان ئې گمظلوم مؤمن بند

و مؤمناناچول او هغه به حتمًا د دغو مظلومو  كيكندو 

  او د دوى مظلومانه استغاثه به اوري. يښتنه كوپو

، (ملكهللا تعالى د ) كيڅو آيتونو سورې په  ېدد هم

په  (محيط)و ا (فعال لمايريد)، (ذوالعرش المجيد)

و مضامينو ئې ټولد سورې په  چي داسيل شوى، يصفاتو ستا
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د برجونو په خاوند  چيښيي خپله ه پ، دا ىړولسيورى غو

دا  چيد قسم موخه دا مطلب ثابتول دي  ديآسمان بان

 چيباعظمت ساتونكى او پالونكى واكمن لري  داسيكائنات 

ړي څه وغوا چي، دئحيط څه م، په هر دئد عرش خاوند 

له مزيد  كي. دغه مطلب د الطارق په سورې ېترسره كوي ئ

ځالندو ستورو وضاحت سره راغلى، هلته هم د آسمان په 

شوى  ديپاره وړاند اثبات ل دعاءا ېداستناد شوى او د 

 النديڅوك د هللا تعالى د رعايت او حفاظت تر سيوري هر چي

 ځالنده ستوري. ه رېملكه د آسمان دا بې ش داسي ،دئ

 :دئ داسيځواب سره د دوهم قسم ارتباط د قسمونو له 

شهادت وركوي، )هغه ، (ځور هموعود شوېغه پېژندل هم)

په  كيپه تاريخ  چي(، )هغه دئې خبر ترڅوك هر چيځ ور

ټغر په د ظالمانو د ظلم  چي(، )هغه شوېوار وار تكرار 

مهلت او (، )د يي او الهي عذاب په دوى نازلېږږوليټ كي

ځ(، )د ظالمانو د ظلم او تېري د پاى ۍ ورفرصت وروست

د اصحاب االخدود پاى به هم  چيدا شهادت وركوي  (،ځور

ته پاى  لهد مهلت  چيورئ گه آيا نته ورته وي،  دې

مالك الملك  او يشوڅه دو وروسته له ظالمانو سره ېرس

دوى  رڅه ئې پړي، هركاخذه ؤمه په شدت سره گڅنخداى 

، ئې ېلگ، قصرونه او بنې، تخت او تاج ئړيور كرانسك

شهادت  ېدقصرونه په ړ اوس د دوى وران او ويجا چي داسي

، د ظالمانو د دئد ظلم پاى وخيم او عبرتناك  چيوركوي 

په يوم  چي ديكن داسيتېري لپاره حد او پاى شته، خو د 

ولو ټ. ېږينسكور كيهلته رسي او په  كيالموعود 

 له دېپل قومونه سواندو داعيانو خ ړهپيغمبرانو او ز

عليه السالم خپل قوم ته  هود چيلكه رولي، ېو ورځي

 وايي:

    

                                                                 
  161:الشعراء

 ږم. وېريو تاس رپله عذاب  ورځي ييزه د لو چييقينًا 

د كورنۍ د هغه فرعون  د كيت آي 61د سورې په د غافر 

 وايي: كيخطاب فرعونيانو ته په  چيكس خبره لولو  مؤمن

    

    

    

     



 

 

 

 

 

                                                                                                                  البروج       

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

431 

     

    

                                        
 61-61غافر: 

زه  ه!قومزما  ېاړى وو وويل: ې راواو هغه چي ايمان ئ

 كومير د ېڅپه  ورځيد عذاب د ډلو د نورو  چيخو يقينًا 

وح د قوم، د هود د نږم، وېرېپر تاسو دو ېله رارس ورځي

او  پايلي لهوروسته قومونو وى له د او د عاد او

 انو د ظلم اراده نه لري.گاو هللا خو په خپلو بند ،عاقبت

و گدرېيم قسم په هر شاهد او ليدونكي شوى، هر د ستر

ده د ليدو  ورئ، دگ كيدنيا  ېدتاسو ئې په  چيخاوند 

كوونكى  د ده پيدا چيداللت كوي  خبري ېددا استعداد په 

د ليدو په صفت به متصف وي،  چيذات وي  داسيبه حتمًا 

صفت ولري  داسي ديمخلوق او مصنوع  چي دىېكدا نه شي 

همدا صفت ونلري، هر مخلوق  ديد ده خالق او صانع  چي

د خالق او صانع د صفاتو مظهر وي،  كياو مصنوع په اصل 

ۍ ړد ن چيوي، چا  يشوند گڅرد صانع صفتونه را كيپه ده 

ئې د ليدلو  كياو په هغوى  كړېور يگسترته ورو گستر

د هر  ون .دئ)ليدونكى(  هغه حتمًا بصير، ىښېاستعداد ا

ذات په شته والي شهادت  داسيد جود شاهد او ليدونكي و

 دېپه  يزمك، دا صفت هغه د دئو بصير اهد شا چيوركوي 

څومره  كيپه بل ځاى قرآن  اړه دې، په ىښېا كيشاهدانو 

 : ينا لريوښه 

     

     

    

                                                                                                                                  
 11 -3 البلد:

ده ته مو آيا  ؟ليدلىچا  دئنه  چيوي مان كگ آيا

ده و ا؟ يشونډ ېژبه او دويوه و ا ؟يگستر ېدو لېړورنك

 ؟الري ېدو ېدښوته مو ون

 كېږيڅارنه نه به د ده د عملونو  چي يمان كوگه گڅن

وت، نه ئې اعمال د چا قضاړه په اكړنو او نه به ئې د 

مكافات يا  چيڅوك شته  داسيدي او نه  نديالو گترستر

په خپله د يوه  دى چي كيحال  داسيپه ! ؟ړيمجازات ئې ك

، د خپل دئد بصيرت خاوند لري،  يگسترتوگه مخلوق په 

مافي الضمير د انعكاس لپاره او د خپلو مشاعرو، 
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وتونو قضاعواطفو او احساساتو د بيان لپاره او د خپلو 

ر ېڅپه ډو او دوو شون ژبياره د د اصدار لپړو او پرېك

 دڅارنه كوي، د نورو د عملونو لري،  كيپه واك  وسائل

په مالك لري او  كيړه په خپل ز اړهپه ښه او بد هر 

ته )معروف(، له هغه سره ر ښه( وښود، )الر كيضمير 

او )بدي(  كيړه په زښه احساس  اړهآشنا، د هغه په 

 كيد كر كيړه په خپل زړه ، د هغه په اورته )منكر(

پل طبيعت او مزاج سره ئې ناآشنا احساس كوي او له خ

ه گڅندا صفات وي، د ده خالق به  كيكه په مخلوق  مومي،

هر  چي دئدا صفات ونلري؟! دا له شكه وتلى حقيقت 

د ده  چيشهادت وركوي  ېپه د خاوند وگليدونكى او د ستر

هد شاكړنو پالونكى خداى تر ده زيات ليدونكى، د ده د 

سورې  ېد. د همدئقاضي څارونكى او او د ده د عملونو 

او : ل شوياو وي شوېمطلب ته اشاره  ېدهم كيآيت  2په 

ٍء شَِهيد) دئدشاه ديبانڅه په هر  هللا
ْ
 (. َوهللاَُّ َعَلى ُكلِّ شَي

هر  :دئ داسيځواب سره د څلورم قسم ارتباط له 

 دعاءا ېد، د كېږيو ليدل گپه ستر چيڅه مشهود، هر هغه 

 هيڅ كيټول كائنات په  چيشهادت وركوي ه كځپه حقانيت 

، كېږيه موندل ن شىاو بې هدفه ه دئ، بې فاىشعبث، خو

 ړو،پام وك چيڅه ته غړوو، هرو يگستر چيخوا ته  هري

د خاص هدف لپاره پيدا شوي، پيدا څه سم ، هروروگنظم 

 ،دىو لينه ش ، قصور او فطورءخال كيېځ ځاى په هشوي، 

چاود او  كيټ وگ هيڅپه ۍ ړن دوك هيڅ چيښ كوي واگن قرآ

 :  ىوته كولگي په نه ش خالء

    

      

    

     

      

   

    

     :4 -6الملك    

ه وغړونو  ،ېدى نه شوالى ليبېل كياتو په مخلوقد رحمن 

 يگستر هوغړوهم  اي؟ بيو چاود كوم  ېورگ، آيا يگستر

ده نامرا يگستر به دغهپه لور ځي ستا رگپه وار وار، را

 .ياو وي به ارمانجن

خوا  هريځواك وكاروه، ټول توان پل ړه، خښه غور وك
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ېړنه څژوره  كيړوه، د هللا په مخلوقاتو وغ يگسترته 

چاود، خالء، كوم  كيټول عالم  ېدپه  چيوره گړه، ووك

خور او ستر عالم  ېدځي؟! په و درگنقص او قصور په ستر

عيب او نقص د موندلو په طمع به هر محقق او  داسيد  كي

څه ترالسه نه ړيا پرته بل و له ستگېړونكى د خپلو سترڅ

ټول عالم په  چيه ومنو گنړى شي. نو انصافًا ووايئ: څك

او هدفوالى وي، د ضوابطو  ، نظمښايستكمال،  دي كي

خالء وي او نه قصور او فطور، خو د  يرېچ ديالتزام، نه 

په نسبت له ټول كائنات د  چيړه دنيا، دغه انسان دا و

انسان سراسر بې نظمي وي،  ديده، دلته  هسره برابر هيڅ

نه ئې د بدو  چي داسيشوى وي،  ىدښوېخپل سر ته پر دي

نه مكافات شي نه  ،قدرونه ښوښتنه وشي او نه د پو

 ديړي، ضوابط او قواعد حدود مات ك ديمجازات، هغه 

، خو ړيانكار وك ديړي، له حق او حقيقت ك النديښو پتر

نه  ې وشي اوترښتنه پو ديمحاسبه ورسره وشي، نه  دينه 

 ،ټه او واهي تصوردا بې بنس !!شي ىړسزا ورككړنو د  دي

و ا لريمنافات له انتباه سره شاهد د هر هر مشهود له 

د كائنات د هغه حميد پالونكي رب په نسبت يوه كركجنه 

د عالم ذره ذره د ده په شته والي  چيء ده كوم افترا

وي. دا پيدا كولو شهادت وركښه په سم او څه او د هر 

رنه ېگغلطه ان داسي !!دئ وتقضاظالمانه  لريله انصاف 

نه نظم  كيعالم  ېدپه  چيده  معنى په دېخو او تصور 

په رسا هر مشهود  چيشته، نه ضوابط او قواعد، حال دا 

پيدا  ښايستهښه او څه څه سم دي، هرږ وايي: دلته هرغ

شهادت  خبري دېڅه په په سم تقدير او ميزان، هر شوي، 

دا عالم د يوه )عزيز( او )حميد( ذات له  چيركوي و

عالم ساتونكى او پالونكى رب  ېدد  !كېږيلوري اداره 

څوك ظلم  دي كيد ده په ملك  چي دئعيب منزه  له دې

هغوى وي، رځوپه ناحقه و ديان گړي، د ده مظلوم بندوك

ڼي او له حق د الس اخيستو لپاره گبې وزله او ضعيف و دي

ښو پ تر ديړي، حق او د هللا د ملك ضوابط ك تعذيب ىهغو دي

نه  ي دخو هللاړي، وك نهړوسرغ ديړي، له الهي سننو ك الندي

 دينه  ښتنه!!پوړي او نه د مظلوم له ده سره محاسبه وك

ته  ېد مظلوم استغاث ديله ظالم انتقام واخلي او نه 

ذات ته ئې  چي دئمنزه  له دېړي!! هللا تعالى ځواب ورك

و نقص راجع شي يا افعالو ته ئې كوم اعتراض. كوم عيب ا
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د اور د كندو خاوندانو ته له  چيشك نشته  كي ېدنو په 

 څه انتظار نه كوي.او هالكت پرته بل  ۍتباه

     

  

   

   

   

    

   

په  چيگر دا لدوى؛ م وڼاگې ونه او عيبناكه ئ -8

د  چيهغه ذات  -2. ايمان راوړ ېخداى ئ زلي عزييستا

په هر ، آسمانونو واكمني د ده ده او هللا دئ زمكي دې

 شاهد. څه باندي

پرته بل  له دېپر مظلومو مؤمنانو غو ظالمانو : د8-2

عزتمن هللا  ل شوييپه هغه ستاې ئ ولي چياعتراض نه درلود 

  !!دئټولواك  يزمكد آسمانونو او  چيړى ايمان راو

څلور صفتونه ذكر د هللا تعالى  كيدغو دوو آيتونو په 

 كيړيو آيتونو په لوم: عزيز، حميد، مالك او شهيد، يشو

په دغو د هللا تعالى  شوېې پرړه لو چيشاهدان څلور هغه 

هللا تعالى د  چيفتونو شهادت وركوي او دا ثابتوي صورو څل

پر هر ، دئ، عزيز او حميد دئمالك  يزمكآسمانونو او 

 ده: داسيشرح  دېاو د  څه شاهد او ناظر.

  ستوريځالنده ره مېې شدا ب كيږ ېغ پراخيپه آسمان د 

 ىپالونكپيدا كوونكى او  چيت وركوي دشها خبري دېپه 

  .دئزت خاوند ې او عبې د قوت، غلئ

 يې او نيوند ظالمانو د مؤاخذ چيځ هغه موعود ور 

د  چيټه، هغه ېۍ نځ او دوى ته د مهلت وركولو وروستور

 دېځ د ور، دا راغلېپه وار وار  كيږدو ه اوپتاريخ 

 چي دئڅښتنه ملك نه ې دا عالم ب چيشهادت وركوي  خبري

ښتنه وي او نه پوړي، نه ې كړي وئڅه غواڅوك هر هر 

او مالك لري، محاسبه  يو عادل ټولواك كيږنه، بلېورگ

 كوي او مجرمينو ته سزا وركوي.

 كېږيو گترستر كيعالم  دېپه  چيڅه ، هر هر مشهود ،

ل يې حميد او ستاپيداكوونكى ئ چيت وركوي داشه دېپه 
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متصف او له هر عيب او نقص  په صفاتو، د كمال دئشوى 

 منزه. 

 د ليدو  چيڅه ه او هر شاهد او ليدونكى، هر هغ

ښودل شوى، هغه او د ده دا استعداد ېا كيپه استعداد 

، هغه ذات ېنكى ئوپيدا كو چي ت وركويداشه خبري دېپه 

ړى، حتمًا بصير او ليدونكى ې دا استعداد وركده ته ئ چي

 . ئد

ړه په اد شاهد او مشهود  چيپام وي ته مو بايد  ېد

 اړه دېهم په  ځ كافي اختالف شته اوهم د مفسرينو تر من

 داسي اړه دېپه  چيښيي دا اختالف ، كيرواياتو نقل شوو 

 لهړى وي او ې اتفاق كپرټولو  چينشته موثق روايت 

 وي. ېكړډډه ې ئېلو آراوو او تعبيرونو بېالب

و حميد شهيد ا ،مالك الملكپه هغه عزيز، آيا نو 

ې ئد عالم ذره ذره  چي دئړل جرم وراايمان  ديخداى بان

پر هغه ايمان ته بلنه او  انيت شهادت وركويحقپه 

څوك  چيشي  دىكېد ستر ظلم تصور  دېآيا تر  ؟!!وركوي

په خندقونو د اور  له كبلهړو هللا د ايمان راو دېپه  دي

ښونكى نه بخ هڅومر! رمشي؟!! څومره ستر ج چولوا كي

څوك د عزيز،  چيې باكي او جرأت ستره بڅومره  جنايت!

د ده  ديړانپه وخداى  و ناظراشاهد  مالك الملك،حميد، 

 چيخداى قهار ؟!! ظلمونه كوي داسيانو گې وزلو بندپر ب

ه ظالمان به رحمې و باالقلب  ي، قسدئ د دغو صحنو شاهد

په سزا رسوي او د وحشيانه پلو جنايتونو خامخا د خ

 به وركوي. ءزاسېريو مناسبه ت
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مؤمنان او  كيچول فتنو وا چيچا شكه ې ب -11

دوى  دئړه توبه، د دوزخ عذاب ې ونكبيا ئ ،مؤمناني

 چيشكه، هغو ې ب -11 دوى ته. دئته او د اور عذاب 

 داسيړي، ې وي ككارونه ئښه ړى، راووي ې ئ نايما

ې ې ويالئ النديې تر چيبه وي دوى ته، جنتونه 

 ږي، همدا ستره بريا ده.ېبه

ې د مؤمنان ئ ې وزليب يچظالمانو  وې رحمكومو ب -11

ې د جهنم ، منتقم خداى به ئچولوا كيپه خندقونو اور 

په سرو لمبو دوى د اور  چيچا  ړي اووزار كگ كيپه اور 

په عذاب سره له ړل، حسيب خداى به هم د اور تعذيب ك

 دوى انتقام واخلي.

 ېدپه غرض او د د تأكيد )و لهم عذاب الحريق( ښايي 

په ړي، دوزخ عذاب مزيد توضيح كد  چيپاره راغلى وي ل

په لمبو سره د اور به تل  كيپه دوزخ  چي معنى دې

د دوى اخروي سزا  (عذاب جهنم) چيدا يا  او كېږيتعذيب 

په  چيه گڅنسزا وه، لكه  يې دنيوئ (عذاب الحريقاو )

د هغه اور  (اصحاب االخدود) چيراغلي  كيو ځينو روايات

ړى وو، د ې بل كالس ئ پلپه خ چيير شول گرا كيپه لمبو 

 يشوډ څوك راغون چيپاره ې د تماشا لصحن كيردناد هغي

 ېوتل.پر كي كوميپه اور  دېټول د هموو، 

او د دغو سترو ظالمانو د سزا  كي متن هپت د آيدلته 

ى مان خداحد ر چيورو، گې لفظ د توب ؛كيپه ضمن د بيان 

ى د هللا تعال چيورو گځوروي، ې انتهاء رحمت او لطف انب

، د هغو ېښېپرې پرانيستې دروازه پاره هم د توبدغو ل

ې او بپه دومره قساوت ان گد ده مظلوم بند چيپاره هم ل

هغه  يوازي، دئۍ تعذيبوي!! هو؛ هللا رؤف او رحمان رحم

د  چياخلي  ې دروازه بندوي او انتقاموخت د توب

پل پر خمستحيل شي، ېدنه رځگېرته راار بنده بگناهگ

مهلت  چيړي ار وكگټينجهل او فساد تر هغه كفر، ظلم، 

  ږي.ېپاى ته ورسې ئ

له ران گستمې ايمان ې خوا بى كه له يوملك الناس خدا

له دې خوا هغه  بليسره مخامخ كوي، له  پايلوپلو بدو خ

نه راضي  دېپه كله هيڅ دئلى او حميد يستا چيكبله 

 كيۍ ړن النديۍ په ملك او د ده تر واكمند ده  چي كېږي
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عدل تأمين نه شي، د ده د مستضعفو مؤمنانو استغاثه  دي

پلو نېكو عملونو د خ ديهغوى ته شي،  ىدېوانه ور دي

عيب منزه  داسيهللا تعالى له ړى شي، عادالنه بدله ورنك

هللا  چي دئپاره ل دېتأخير د  كي ءپه سزا او جزا، دئ

 بليې خوا عاصي بنده ته مهلت وركوي او له تعالى له يو

 كيپاى په  يد مهلت او آزموينعابد بنده آزمويي. خوا 

 پله مناسبه سزا وركوي.چا ته خبه خامخا هر 

: كه تاسو د ل شويمؤمنانو ته وي كيآيت  دېپه  -11

له ستونزو سره مخامخ يئ، د سختو  كي الريپه ايمان 

د  ژوند كوئ او كيژورو ړو په لوو او آزموينو ابتالءات

سره  له دېيئ، خو  النديونو ځورظالمانو تر تعذيب او 

له ناسمو ړ يئ، وال گټينپل ايمان پر خسره صبر كوئ، 

 الريږئ او نه له ېمښمن ته تسلينه دډډه كوئ، عملونو 

پاره د وتلو لړاوونو ږئ او نه له ستونزو او كېكمنحرف 

تر  چيډه او مطمئن وئ ډاغوره كوئ، نو بايد  الري غلطي

شي او دا ستره بريا  په برخهټولو ستره بريا به مو 

ږي، ېې بهې ويالئ النديلو گد ونو او بن چي دئهغه جنت 

پلو په خېده، تاسو ډځنمو بريا و كيپه دنيا كه احيانًا 

په رو او يا بل نسل گستاسو د مل ه اودو ونه ليگستر

په  دېد  چيپروا مه كوئ ې ئله دې كبله برخه شوه، نو 

يقيني ده،  چيوي ستره بريا درته انتظار ك داسي كيبدل 

ې د تحقق مخه نه شي نيولى، جنت، ځواك ئ د دنيا هيڅ

څو ټولو هواقعي بريا، ستاسو وروستى هدف، ستاسو د 

او بريا  ماتياصلي موخه، د دنيا قريب الوصول اهداف د 

 دئړل بريالى چا ترالسه ككه  چي ،دئوروستى معيار نه 

شي  ىدكې، دئې محروم شو نو نامراد او ناكام او كه تر

په برخه شي، خو چا موقتي بريا د كوم  كيپه ظاهر دلته 

شي  ىدكېمقدمه وي او  ماتيد  كيدا حقيقى بريا نه بل

په  الريسره مخامخ شي، د  ماتيڅوك موقتًا له دلته 

خو دا د ده او د ده پل هدف قرباني شي، د خ كيي ينيما

او بريا  ماتيد آرمان د بريا مقدمه او وسيله وي، د 

د هللا تعالى له  كي( يوم الفصل)په ړه به ېكپرۍ ستورو

ځ د په هغه ور چي دئاو بريالى هغه فائز ، كېږيلوري 

ژغورل شي ېوتو وپرله  كيپه دوزخ ړي، بريا سند ترالسه ك

څوك هغه و نامراد اخاسر  شي او ڼلگاو د جنت مستحق و

ڼ په كيۍ سند ۍ او نامرادې د ناكامځ ئپه دغه ور چي دئ
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 كيپه اور ړى شي، له جنت محروم او د دوزخ ورك كيالس 

جنت به مؤمنان  يشو قرباني كيپه الر ځي. د ايمان ېوپر

په  او كېږيپه برخه ې ته درومي، هغه ستره بريا به ئ

په الس ڼو ونه د دوى د هغو وروې آرمانبه ئ كيدنيا 

درومي او د دوى د  الريپه د دوى  چي كېږيترسره 

ې د دنيا او ئترتيب به  دېپه آرمانونو وارثان دي، 

 . كېږيپه برخه بريا  اعقب

ځ د د ايمان او كفر تر من كيتونو آيپه وروستيو 

د هللا تعالى نيونه  چي كېږيړو خواوو ته ويل نزاع دوا

ښونكى بخاو هغه  كيپه واك پاى د ده پيل او ه ده، دشدي

 . دئاو ودود 

    

    

   

   

   

    

  

 -16 حتمًا سخته.نيونه ستا د رب ده  چيشكه  بې -12

و ا -14 ځول.رگپيلول كوي او بيا را چي دئ دىدا خو 

 د عرش خاوند. ستر -11ښونكى مينه ناك. آ بخ دئ دى

 ي. ړغواې ئو چيڅه كوونكى د هر ښه  -13

او د  ې خوا مؤمنانوله يو كيمباركو آيتونو  دېپه  -12

ړول په الس كد ظالمانو  چيهغو مجاهدينو ته  الريهللا د 

ډه وي، د ظالمانو د بدو ډابايد  چي ل شوي، ويكېږي

ې حتمًا نيسي، د ړي، ستاسو رب به ئونك كړه شپه ا پايلو

د منتقم  چيي كولى نه ش نيونه سخته ده، دوى  تعالىهللا

 ېې حوصلب چي ئپام كو، ول شيژغورو ونيني سختيخداى له 

ړولو نه د ځورونو او كد دوى له  چينه  داسيئ، نه ش

ړئ، پل رب ناراض كخ چيړئ څه وكپاره هغه ل ژغورنيځان 

 سختيد هللا تعالى له  د محروم شئ اوييأد هغه له ت

او عذاب  ونيني ياله لهبايد ره مخامخ شئ، ې سمؤاخذ

ړاوونه كو ا يځوروندا ښمن د د چيېره هومره وي ستاسو و

د  كيځورونو نه بلښمن له ېره مو د دڼئ، اصلي وگو هيڅ

 وي. ينيون سختيهللا له 



 

 

 

 

 

                                                                                                                  البروج       

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

438 

ځوروي مؤمنان  ې وزليب چيانو ته رگستممغرورو و ا

مو  تدا مهلت او فرصد هللا له لوري  چيورئ گ: ل شويوي

مهلتونه او فرصتونه  اد چيپوه شئ بايد لوي، وونه غ

سخته نيونه او  ې د هللا تعالىئ كيپاى پاى لري، په 

اصحاب د  چيمان كوئ گآيا په الر،  يگستردرته مؤاخذه 

اسو به هم له ورته ت ه شي اوتكرار نقصه به االخدود 

هم د  چيږئ ېپوهنه  په دېآيا سره مخامخ نه شئ، عاقبت 

تكرار!! ې بيا او هم ئ يدد هللا له لوري پيلول ه څهر 

 ُء َوُيِعيد*ىدِإنَُّه ُهَو ُيبْ 

 كيپه تفسيرونو ونه تعبيرڅو مبارك آيت  دېد  -16

 مومو:

په ې ئ كيږدو په اوپيل او د تاريخ د هر كار الف: 

ښو او حوادثو بيا بيا تكرار، د ېپوار وار تكرار او د 

 كيمخ چيڅه ، كوم كېږيترسره  و ارادهاه اذن پهللا تعالى 

هغوى  چيسره  پايلواو له كومو  ړلوكاصحاب االخدود 

د كفر، جهل او ې د دوى وارثان ئ چيڅه او  مخامخ شول

سره  پايلوې له مشابه يو ئاو هر كوي كي الريپه ظلم 

ثابت او نه  د ټول د هللا تعالى، دا كېږيمخامخ 

شنيع جرم د  ، د يوهږيېكترسره بق اطمو سننو كېدونبدل

د  كي كيپه راتلوناو بيا پيلوونكو مؤاخذه او نيونه 

د نورو تكراروونكو نيونه د هغه هللا جل شأنه كار جرم  دې

 .دئو معيد ا ئمبد چي دئ

و ا ئجنايتكاران جر اد، ايمانعدم په آخرت ب: آيا 

جرأت و د كولو جناياتسترو سترو  داسيړي او د ك اكې بب

هم  پيدايښتړنى څه لومد هر  چيي ورگر نه گړى؟ مې وركئ

ر گم ؟دئتعالى له لوري ې هم د هللا ئ پيدايښتاو بيا بيا 

ې يا ئړ او بپيدا ك كيابتداء په ې ئ انسان چي ذاتهغه 

پيدا كوي راه گې په دوامداره تونطف هغيد ده له نسل 

ځ د تاسو هره ورږي او جوړېړو اجزاوو د خاورو له م چي

په بيا د انسان ر هغه گمهد يئ، ت شاښيپيدابيا بيا  دې

ۍ دا وروست دليلكوم ه پ؟ دئژوندي كولو قادر نه را

محال او  دئېر آسان كار ډ پيدايښتړي تر لوم چي اعاده

 داسيې انكار كوئ او د محاسبله الهي  ڼئ؟!!گناممكن 

 ؟ږئېكې رحمانه جناياتو مرتكب ب

په قدرت او خداى رب العالمين د موجودات ټول ج: 

ي، بر دروم النديه، له گتو ېپسپرله په سره تصرف  دائمي
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ځي، له ېوپررا النديېرته ي او بژېخړو ته ټو لوټيله 

د ېرته ۍ ته رسي او بځواكمن، قوت او ۍضعف او ناتوان

وي، كمال  ې له هيڅپيل ئځي، رگړني حالت ته ورضعف لوم

په شا راشي او ېرته وروسته ب دېڅه موږي او له ېته ورس

په اراده له يوه څه د هللا تعالى كوم شي، هر په زوال مح

قدرت ځواكمن او د نن  چيړي. هغه ړي رااوبل ته او حالت

او  يشولري، مغرور  كيپه واك خاوندان دي، زر او زور 

ځوروي، په جرم ۍ انسانان د ضعف او ناتوان ې وزليب

ې د اقتدار له مبدئ او معيد رب به ئ چيپوه شي بايد 

ړي ې مخامخ كړي، له ذلت سره به ئكور كرانس النديمسنده 

 ې راولي.پربه  ورځياو هغه تر اقتدار د مخه 

ه ۍ او درېيمړلومخو  ،ښيېې سره تعبيرونه سم بردا در

مخكني او وروستني  چيدي  يدقيقله دې كبله توجيه 

  ښتنه كوي.غو دېد همې د بحث موضوع سور دېآيتونه او د 

ړه د هللا تعالى په او د مغرورو ظالمان چيه گڅنلكه  -14

پله ړي او خايمان راو چيړه په اد هغو نيونه سخته ده، 

ښونكى، مهربان ېر بخډټاكي، و كيڼا په رالره د ايمان گت

ږي، خبط تېرېړتياوو گ، د دوى له نيمدئاو محبت كوونكى 

په پالنه او روزنه كوي، د دوى ښي، ې ورته بخاو خطا ئ

ې پروزر رحمت ل پپالي، د خې سره ئ يمحبت او مين

ړاوونو په ستونزو او كې ورته سموي، ړوي، كارونه ئغو

پلو ې كوي او د خږدي، مرسته ئېپرنه  يوازيې ئ كي

 عملونو نېكه بدله وركوي.

دا رابطه د هغه ذات له  پېرزوينيد محبت او و ا: 11

عظمت خاوند او د هغه عرش مالك او  دد مج چيلوري ده 

هماغه  دي، النديې رتر سيط ېه ئزمكاو آسمانونه  چي دئ

  .لواكوټبا عظمت 

ه دو تآي دېد  كيئتونو اونو صحيح قرگاوه په 

په )المجيد( د دال  ځينيځي: ته را مخي موږونه زقرائت

ړي كوي، په لوم ءاداسره  ضمهپه ې ئ ځينيكسر سره او 

 كيصورت په دوهم او  كېږيصفت عرش ( د المجيدِ ) كيصورت 

او وروسته  كيصفت، خو كه د مخذوالعرش )المجيُد( د 

سره  ضمومم ټول له المجيدُ ړو، آيتونو فواصلو ته نظر وك

و او د آيت ڼگپاره دوهم قرائت دقيق ل دېد هموزن دي، 

 ده: هماغه د عرش خاوند باعظمت ذات.  داسيترجمه 

ړي، ې غواوئ چي دئښه ترسره كوونكى څه د هر هغه : 13 
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ډ ځواك نه شي خن و هيڅهيڅوك ا ديړانپه و دېد ده د ارا

خوا او هر كار  هريپه  چي دئ، دا هستي د ده ملك دىكې

ې پاهي! اس نې د هللا د ديږي، نو ته اېچلد ده حكم ې ئ كي

 خپليډه اوسه او ډا ر ساتونكيه!گد ايمان د تود سن

ودود خداى به تا د ابليس د  چيته هيله من راتلونكي 

 ږدي.ېپرنه  يوازي ديړانپه وبريدونو  دېښكرو د ل

ې مؤمنان ضعيف او ب چيته  !ې مغرور ظالمهه او تا

ې، د بريدونو ړلمال ت ديته  ۍښمنڼي، د دوى دگ يوزل

، هلېبډو مټي ديپاره رولو لځونيولي، د دوى د  دي الندي

چا له  ديړه گج او ښمني كوېچا سره دې له ږېپوهآيا 

په  گپاهيانو سره، ستا جند هللا د جند له س سره ده؟

 دېد  چيې ږېپوه!! ئد مستضعفانو له رب سره د كييقت حق

عاقبت سره به له كوم شوم  اڅه وي او تبه  پايله گجن

 ي؟!!ړمخامخ ك

   

   

    

    

    

    

     

  

د  -18؟ ښكرودلى دئ خبر د آ لېآيا تا ته رس -13

 يد د تكذيب كيټه لپه خو  -12 ثمود؟د و افرعون 

ر ېپچاچار هللا دئ د دوى  او -21شول. انچي كافرهغه 

 ېيوپه  -22. قرآنپرتمين دئ  دابلكي  -21 محيط.

 .كي لوحېخوندي 

او د دوى د السالم  مپيغمبرانو عليهد : آيا 13-18

او ثموديانو له په خالف د فرعونيانو پلويانو  وينښتر

له كومو  لښكريد دوى  چيې ږېپوهې؟ آيا ځلو خبر يهلو 

ې ئښكرو خاوندانو ته او د دغو ل ؟شوېسره مخامخ  پايلو

وره گړه، ووكرجوع ته ؟ تاريخ دېدرلو يړنڅه الس ته راو

په ضد كارولى او د پالو ې د حقځواك ئپل زور خ چي هغه

 السيپالو د براو د حقد حق د بري  چي ېكړې څه ئه دې

د دوى  داو  يشوسره مخامخ  پايلوله كومو مانع شي، 
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ښكرو سره پلو لله خفرعون څه وه؟ يجه تځلو نناولو هلو 

او  السالم عليهموسى  چيغرق شو  كيپو څپه د هغه بحر 

و تاج، اتخت ړه، دو الر وركېتېرټ د روغ رم ېرو ته ئگمل

په و ته ينې مستضعفه ئزمكو ا، زر ونهو قصرونه اباغ

اخته  عذابي اله په شديد، ثموديان لشو پاتهميراث 

ې د راتلونكو نسلونو ۍ ئڼې ماږو تراشلشول، له تي

 .شوېپاره د عبرت وسيله ل

ونه او د انسانيت د آيتستي كتاب يانرپد كائنات د 

په درج عبرتناك آيتونه،  كيڼو پاپه تاريخ  ېرت

بغاوت ظلم، كفر، د  چيت سره دا خبره اعالنوي حاوضېرډ

پند او ، خو كافران د دي كيخطرنا ډېري پايلياو عصيان 

ړي تكذيب ك حقائقدا  چيدي  كيټه ل دېپه ځاى په عبرت 

 ړي.سننو انكار وك له دېاو 

له ستي كتاب يانرپكه دا كافران نه د كائنات د : 12-21

ښو او نه د فرعون ېپله تاريخي پند اخلي او نه ونو آيت

عبرت  پايلوځواكونو له بدو ېر د كافرو څه پاو ثمود 

ړي او له الهي سننو حق تكذيب ك چيڅه كوي اخلي او دا ه

پل له خ به دوى كيحال  داسيپه ړي، سره مخالفت وك

 هللا چي ړيه كومه نتيجه ترالسه كگو ترديد څناانكار 

قهار او جبار خداى د قاهره د او  ېكړې احاطه پرتعالى 

 هليمحصور او مقهور دي ؟! دوى او  ديړانپه و دېارا

د  چيې بهر نه دي ې له دائرې او سلطد هللا د سيطرې ئ ځلي

د هللا تعالى له  ړى شي،ې مرتب كپر نتائج خوښي خپلي

و سره له مخالفت او د ده له حق دين سره له استاز

 ږي اوېاوس كيپه ملك شأنه  جلسره سره دوى د هللا  ۍښمند

مقهور او د هغو سننو او ضوابطو محكوم  دېد ده د ارا

نافذ او  كيټول عالم په ړي او كهللا جل شأنه وضع  چيدي 

دا د او  انسانان و مقهورامحكوم نو دا  ي!!حاكم د

 دېپه ه گيان به څنمحصور زندان كيان دپه زنالهي سننو 

 يپلړي او له كتكذيب  كړيېپرد هللا تعالى  چيي ږېوتوان

حق د و ادا لجوج  چي حقائقهغه ې مانع شي؟!! دو ئكې

 چيڅه نه دي  داسيده  كيټه په لې د تكذيب ډله ئمنكر 

 ولو توان ولري؟تكذيبې د څوك ئ

مجد  چيدي، د هغه قرآن  يكړېپراو دا د قرآن : 21-22

عناصر دا ذليل  چي دئړ ېر لوډېر ډ دېې تر ئو عظمت ا

 تكذيب توان ولري او د هغه د د ې ئ
 
ړو، ېك، پرمدعى
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ونو د و انذارونو اوعيد و،، وعدونو، بشارتونووتقضا

هغه رب  (قرآن )پرتمين ادړى شي. تحقق مخنيوى وك

او  دئ( ذوالعرش)و ا (المجد وذ) چيږلى ېالعالمين رال

، تكذيب او تحريف يالسوهن راز پل قرآن له هرهغه خ

خداى، ( مالك الملك) چي كيحال  داسيپه ړى. ك خوندي

څه محيط( چا او هر په هر د عرش خاوند( او )و امجيد )

و اثبت  كي (صفحه په )خونديقرآن  (پرتمين)ا رب، د

د  چيږي ېوتوان دېپه څوك به ړى، نو ې تضمين كئصيانت 

ې پلو بخه پاو وعيدونه  دېوع ميقرآن قطعي او محتو دې

  ې ونيسي؟!!او د تحقق مخه ئړي ذيب كڅو سره تكحاصله ه

)اور د  قرآن دعظيم الشأن  چيڅه له شكه هغه ې ب

د بدو ځورونكو ونو( د خاوندانو او د مؤمنانو د خندق

ې پاره ئاثبات ل د دعاءا خپليويلي او د  اړهپه  پايلو

هر )و ا (الموعود، )يوم ډك آسمانستورو ځالندو له 

ړي او ك ديړانېر وڅپه  د شاهدانو (هر مشهود)و ا (شاهد

ې ئ پايلوپه بدو ښكرو يانو د لاو ثمود نيانود فرعو

، د قرآن مجيد كېږيړى، دا به هرو مرو ترسره استناد ك

، د دئ (مصئونله هر تكذيب )و جازم حكم اقاطع دا 

ځلو ټولو هلو څو او د مكذبينو له ټولو هپالو له باطل

 .كېږيترسره پرته سره سره به حتمًا او له شك او ترديد 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الطارق

   يې معرفد سور

ړي له لوم چي دئ (الطارق) ې نومسور كيمبار دېد  

ې ې آيتونه ئدر ړيلري، لومه تونآي 13آيت اخيستل شوى، 

ې ې درې درديارلس آيتونه ئ ېپسږونه، ورغوه دوه د

ږم پو شا مځپنږونه لري، كه څلور غې تى ئسږونه او وروغ

د  پوريآيت تر لسم  ړيځاى ولوستى شي نو له لومآيت يو 

و فواصل الطارق ته ورته وزن لري، له يولسم تر آيتون

ې در رجع او فصل ته ورته وزن او ورستي پوريڅوارلسم 

ږ ې د ورته آيتونو غد كيدا په وزن دي، هم ئې آيتونه ئ

 كيېلو برخو ېلو ببپه ې او هم ئ دئښكلى او جالب ېر ډ

مكه په ، دا سوره دئېر خوندور ډږونو مد او جذر د غ

سردارانو  وقريشد  چي شوې هنازلهغه وخت و ا كيمكرمه 

پل زعامت ځان او د خد دعوت  السالم عليه پيغمبرد 

ړ او د ې وكڼو، د خطر احساس ئاگښ وواگي جدپاره ل

څه ا هړل او دپيل كټول چارو لو الرې د ئپاره ل بلېمقا

 دې. د ېدو مخه ونيسيدعوت د خور ېدد  چيې كوله ئ

مطلب ثابتول دي  دېد ې د بحث اساسى موضوع سور كيمبار

، كېږياو مراقبت  هڅارنكړنو د انسان دلته د  چي

ي او له اله كېږي ىدژونېرته رالري، ب كيپه مخمحاسبه 

دا حقيقت نه مني،  چيڅوك . كېږيسره به مخامخ  مېمحاك

 ړى،ځواك مغرور كزور ل پ، خىېرنو غولولگپلو غلطو انخ

ته وايي: دغه له  هلري، هغو مجازات باور ناه مكافات پ

ې دا ب چي ه، ووايهړډك آسمان ته نظر وكځالندو ستورو 

څوك دا ساتي؟  كيځاى پل پل خپه خڅوك  ره ستوريمېش

كوي؟ پورته آسمان ته  يزمكله  كيڼه په بځو ېد وراوبه 

 ااوبو سره د ېدپه او څوك له آسمان اوبه راوروي او 

آيا دا شواهد ؟ راشنه كويوه ېمو ادانه چوي او  يزمك

دا هستي يو مراقب  چيتاسو ته دا خبره نه ثابتوي 
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د مجدد و ا دعاءاټولواك لري؟ او دا د الهي مراقبت 

ې او ب خوشېې خبره، مجرده، او محاسب مېاو د محاكبعثت 

 چيده  دعاءواقعي ا داسييوه  كينه ده، بل دعاءادليله 

شهادت په حقانيت ې ئنظام او د كائنات دا عالم ټول 

څوك ساتي هغه د  چيځالنده ستوري ره ېمدا بې شوركوي، 

نه  حقائقټول څوك دا . كه دئڅارونكى ټولو ساتونكى او 

پاره او له باطل د دفاع ل كيپه مخالفت مني او د حق 

ړي، وكانتظار  دي ورځيڅو كار اخلي،  و مكراكيد  له

مكافات الهي او د  پايليپل كيد او مكر به د خژر ېر ډ

عين اليقين په  كيو آخرت ادنيا په  ،و مجازات حقيقتا

 .ريوگسره و

 

 

   

 

  

    

   

     

     

څه  -2ي. نكوټكوَور  ېپدا د شو اآسمان په ړه لو -1

 -6؟ نكىوټكوَور  ېپدا د ش دئڅه  چي كړېشي خبردار 

پر ده نه  چي شتهن داسيوك هيڅ -4دونكى. ېځلى روست

 وي ساتونكى.

ړه لو (الطارق)و ا (آسمان)ه پ كي ونوآيت ېپه د :4-1

پاره د شاهدانو په ات لد اثب دعاءا ېداو هغه د  شوې

 (حفيظيو ساتونكى او نفس  هر) چي يشو ديړانوتوگه 

څه ده او  معنىپوه شو د قسمونو  چيلپاره  ېدلري. د 

په حقانيت شهادت وركوي، بايد  دعاءا ييلو دغيه د گڅن

 ړو:ټكيو ته توجه وك الندي

 ( الطارقد) دونكى او ېدنگڅررا كيپه شپه  معنى يلغو

شي،  ىدېكډېرو شيانو اطالق ئې په  چي ده، ىټكوونكر وَ 

النجم الثاقب: خو وروستى آيت ئې مشخص كوي او وايي: )

په  چي دئ ىځالنده ستورمقصد هر  له دېى( او روستځالنده 
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دلته )النجم(  ند شي، نه كوم خاص ستورى.گڅررا كيشپه 

 ټول ستوري افاده كوي.او  ئدپاره د جنس ل

  يمعرفنه وى  (ارقالط) په خپله داقرآن  يرېچكه 

ه نه د همعلومنو ، ىو ىښېپرته  موږو تفسير ئې ا ړىك

! وو؟ شويونه تعبيره عجيب او غريب څبه  چي له دې

ل او يو له بل سره متصادم آراء او ېالبېڅومره مختلف، ب

مغاير  معنىوو، څومره د اصلي  يشو ديبه وړاننظريات 

 (بطون) مرهوڅ به ئې ورته تراشلي وو،و مفاهيم ا يمعان

 او ېكرمز پېژندون ،ذهنبه ئې له رسا  (راز رموز)و ا

هغو ؟! مخصوصًا ورته راايستلي وو ېسليق (بطن فهم)

ښانه او رو ،توكيوندو گڅرپه ، لريذهن  بيمار چيو كسان

، ظاهر نه كويقناعت  حقائقوځالنده  او والفاظواضح 

د )سر او راز( او )مخفي او بطن(  ه وي،ن يكافورته 

  وي!!منتظر دو ته انتظار كوي او اعجاز ته ېكره ېرابرس

 چيفرقه هم لرو يوه  داسي كيي فرقو په مذهب موږ 

 دئر گسؤالې وايي: له الطارق مراد هغه مفسرين ئ ځيني

د كور  رضي هللا عنهد اميرالمؤمنين علي ې ښام ئيو ما چي

ې يوه يا پله ئخ چي كيحال  داسيټكوله او هغه په ړه ود

ې ې نيولاو گواكي روژه ئړلي، ه نه وو خوڅ ورځيوه د

 دېړل!! او په همر ته وركگسؤال دېې ړه ئپل خواخوه، 

آيت  دېهمدا د  چيدوى وايي  شوه!! هخاطر دا سوره نازل

 نهڅوك او د قرآن په بطن له ائمه وو پرته بل  دئبطن 

ته  دېړه ېرو نورو آيتونه په اډږي!! د قرآن د ېپوه

 داسيتعبيرونه لري. كه د يوه  ټهې بنسورته پوچ او ب

دومره غلط او له اصلي ړه د دوى تعبير په اند آيت گڅر

به  اړهنو د هغو آيتونو په وي  لريمطلبه په فرسخونو 

؟!! وي كېپه تأويالتو مجال د  چي ه ويگڅنې تعبيرونه ئ

ې د نزول ې سورښايي د دچي ې ته هم متوجه نه دي دوى د

 ېدلى او روژه النه وو رس البلوغ ته ّـپر مهال به علي 

  ! ې!اصالً نه وه فرض شو

  د پاره ښه معرفي لد  (ذهنيتد دغه بيمار )قرآن

فرمايي: ښه څومره  كيپه قصه عليه السالم  ابراهيم

َ الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميتُ ): وويلعليه السالم  ابراهيم
زما  (َربِّي

 چيغه هم او ړه كويمراژوندي كوي او  چي دئرب همغه 

د ابراهيم عليه  چيورئ گر له مشرق راپورته كوي، لم
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 قطعي گرات گت ورځي ېد شپو اند ژوو ا گمرالسالم لپاره 

 ېدعالم د هم د، ژنيېخپل رب پ ېد، له همدئدليل 

مظاهرو د خپل رب په لوري هدايت  وو مشهودا وملموس

شيانو په استناد سره د  ېدنور كسان هم په هم او كېږي

نه مني، استدالل  دانمرود  ري رابلي، خوهللا تعالى په لو

دا د ُأحْيِي َوُأِميُت( أنا : )ڼي او واييگهغه كافي نه 

 زه هم كولى شم!! ړه خو كېپر گژوند او مر

 همدا راز قرآن فرمايي: 

     

    

     

    

   

    

   

    

   

      

    

   

   

     

     

     

    

    

    

      

   

   

    

  

 33 -39اَلسراء:   

له  چيړو ايمان نه راو ې ويل: تر هغه درباندياو وئ

او يا دي د خرما او . ېچينه راته ونه بهوكومه  زمكي

ويالې رواني ې ئ ځ كيپه من چيباغ نه وي  رو داسيوگان

 پر موږدا آسمان  ېكو گمان چيگه څن. او يا لكه ړېك

امخ خته م هللا او مالئكي موږيا او  ېپرې باسې راټټوې ټټو
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يا  او كور ويپينو زرو يا دي د سرو س او ېړراحاضر ك

كوم  چيختل دي هم تر هغه نه منو  او ېژآسمان ته وخي

ستى شو، ې لوئ موږ چي ېړراته راوكتاب  ىليكل داسي

ل شوي انسان زه له يوه لېږگر مسبحان هللا! ورته ووايه: 

او د هدايت له راتلو وروسته، خلك له څه يم؟! پرته بل 

ويل  چيړل ړلو منع نه كڅه له ايمان راوپرته بل  دې

 ړى؟په توگه مبعوث كپيغمبر آيا هللا يو انسان د  :ېئ

ډمنه ډامالئكي اوسېدى او  كي په زمكيورته ووايه: كه 

يوه مالئكه پر دوى به مو له آسمان ، نو هرومرو ىدېځگر

 وه. ېلپه توگه لېږپيغمبر د 

، ونو(اعجاز) پهخداى وي،  يبيمار ذهنيتونه دغس

ټوي، ل كي و(اسراري فوق طبيع)و ( اښوپې العاده)خارق 

او شواهد ورته  نښيره ېمخواره بې ش كيپه طبيعت دا 

ئې  پېښيڼي، طبيعي گدا د هللا له لوري نه ي، ه وكافي ن

 چيړي ثابت ك مخيله ښو پې داسيخداى د  يبولي، غواړ

په نه  ،سره ونو(رموز)و ا ونو(راز) غيرطبيعي وي، په

ل ېباسلوب خو د قرآن  ندو( سره!!گ)څرو ا )ښكاره وو(

د ذات او  ىڅه او هر حركت د هللا تعالد هستي هرقرآن ، دئ

ندو شيانو گڅرپه همدغو ڼي، گمظهر ښه او صفاتو ن

 ېدثابتوي، په هم دعاءسره خپله ا ېداستناد كوي او په 

 يړه كولو ديخورو ورو شيانو بان كيندو، په طبيعت گڅر

كوي.  ديوړانتوگه لپاره ئې د شاهد په  مدعى خپلياو د 

په  گڅنتر آسماند  چيورئ گ كيپه سوره د الطارق 

هغو ستورو  ودونكېدنگڅرلخوا را ېيعني د شپ الطارق

ند گڅررا كيږ په غېآسمان د  كيپه شپه  چي يړه كولو

دغه . ښكارهو امشهود  ،ندگڅرر ېڅد آسمان په شي، 

د نورو قسمونو لپاره د يوه قرآن بايد د شرح توضيح او 

د )مقسم  چيرته ېچونيسئ، توگه اسلوب په و اښود اصل الر

مخامخ شوئ،  له ابهام او اشكال سره كيژندلو ېبه( په پ

 .ئابهام او اشكال رفع كولى ش كيڼا نو د دغه اصل په ر

: دئ شىند گڅراو  مشهود ي،جليو  (الطارق) چيلكه 

هم )مقسم  كيهمدا راز په نورو مواردو  ي،روستځالنده 

ڼئ گو شىو قابل درك ار مشهود ېڅپه  (الطارق) د (به(

و غيبي ا له دې چي ئمه كو اعتناء ته هيڅ رأيي هغياو 

دا د قرآن له اسلوب سره  ټ شيان مرادوي.پو گله ستر

 وال ووهئ.ېپه د رأيه همخالف
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ځالنده  كيآسمان او په هغه  چيړو دا واضح كبايد 

مراقبت د يوه ذات تر نفس  هر چيوي ثابت داه گڅنستوري 

 ؟دئ النديو حفاظت ا

عظمت د  ءستر عالم بې انتها ېدد  چيو ږېپوه ېدپه 

ټول سماوي اجرام لخوا  ورځيد  شي، ندگڅرلخوا را ېشپ

دو ېله رارس ېاو د شپدو ېټ وي، د لمر له لوپو گله ستر

په خپلو ښكاره شي، را پسيي يو په بل روست سره سم،

 ديو په وړانگد ستر موږڅوي، زه يگستر موږپلوشو سره ز

پراخوالي تماشا ته د كائنات د عظمت او  موږېږي، ودر

 ېدپه  چيړوي راوال كيذهن  په موږښتنه زدا پو رابلي او

ره آسماني ېمدا بې ش كيخور وور، پراخ بې انتهاء عالم 

 دئځواك څوك ئې ساتي؟ دا كوم څوك اداره كوي؟ اجرام 

ځ ځوي او د دوى ترمنخو كيهر يو په خپل خپل مسير  چي

د و اآسمان دا  چي؟ بې شكه كېږيټكر او تصادم مانع له 

شهادت  ېدي په روستده ځالنره ېمدا بې ش كيېږ هغه په غ

ر ساتونكى او ځواكمن او مقتددا عالم يو  چيوركوي 

، ساتي كيپه خپل خاص ځاى جزء ئې هر  چيپالونكى لري 

تصادم د دوى د  كيپه خپلو و ائې  يو بد نظمله تشتت ا

 .خنيوى كويم

 چيي يڅه والپاره اقناع د هغه چا د قرآن  چيورئ گ

څه ئې طبيعت شوى او هرپه خپله پيدا  مان كوي دا عالمگ

ساتونكى او نه  ولري امراقب كوم نه ، شويپارل ته س

ځته او په خپله رامن هگتو يتصادفپه محافظ، حوادث 

و سنن، اضوابط شته او نه خاص اداره واكمنه ، نه كېږي

 يگسترپه لوري آسمان د  چيقرآن هغه ته بلنه وركوي 

رو ېمې شهغو بځير شه، ته و عظمت اوسعت ړوه، د هغه وا

 كيېږ په غ فضاءبې انتهاء  ېدد  چيړه ستورو ته پام وك

استدالل كوي او  ېدپه هم، كېږيساتنه و ا تظائې حف

اداره كوي او د  يهستدا  چيهغه ذات : انسان ته وايي

همدا ذات ستا ، لري كيساتنه ئې په واك  ذرېهر جزء او 

 .        دئمراقب او ساتونكى هم 
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 -3 پيدا شوى؟ دئڅه له  ي،ورگو ديانسان  نو دا -1

 ېد سينځي راو -3. پيدا شوى دئو اوبو پ وهونكټوله 

 ځه.          او مال له من

ه ځير شي، له يوږ ته لت ښيپيداپل خ دي: انسان 1-3

د مني دغه كركجن پيدا شوى، اوبو  ېكپ وهونڅكي ټوڅا

ه ورو ورو گڅنښودل شوى، پ وهل ټوې كمال ئ چيڅكى څا

ټه شي، يو ماشوم ټويوه  غوښيړي، علقه شي، د وده وك

ځواكمن، مضبوط او د په يوه  كيپاى په ړ شي او ې جوتر

د ضعف ې ئڅوك ! ؟ړتياوو خاوند انسان بدل شيټولو ودغو 

حالت ته  دېاو حقارت له هغه حالت د قوت او كمال 

له دغو مراحلو  النديو مراقبت انظارت چا تر رسوي؟!! د 

له كوم ړى؟ آيا پيدا كچا ووايي:  ديړى ږي؟ لومتېرې

پله د په خو يا اپيدا شوى؟ پرته پالونكي و ا (خالق)

 دېپه ې الر ئپمور ر گم؟ دئپيدا كوونكى و اځان خالق 

وه؟  ېكړړه ېكپرپيدا كولو د د ده  كياو كيفيت هيئت 

د ده  ښي؟ېا كيه دپه ونه ې دا استعدادآيا مور پالر ئ

وه؟  ېكړتياره  كيپ وهونكو اوبو ټوپه هغو چا نطفه 

 داسييوه  چيړي ي كڅه نه دپرته بل  له دېالر مور خو پ

په د هغه  چيې كرل كي يزمكې په يوې تياره )دانه( ئ

ډه ون هيڅ دي، اراغوښتني، پوهيعقل،  د دوى كيدا ېجوړ

د ، (زارعې )حارث( دي نه )دان د دې دوىنه درلوده. 

ده هغه ته و پوريړ انسان پت او تر بشښيپيداې نطف

ى نكوپالټول عالم رب او د  چي دئوركول د هغه ذات كار 

  .دئ

له  (انسان) چيخبره منلى شي  ادعقل نه د انسان 

پله د په خ ىد چياو نه دا پيدا شوى پرته پيدا كوونكي 

 ړى؟پيدا كچا  دى، نو دئپيدا كوونكى ځان پل خ

څه وك نه شي كولى پرته هيڅله هللا  چيي قرآن فرماي

ساينس ړي. معدوم ك ىپيدا شوى شته شي او يا ړپيدا كرا

فقط دومره انسان يدوي او وايي: أيد قرآن دغه خبره ت

 بلي بڼيې موجود توكي له يو كيپه طبيعت  چيكولى شي 

ې معدوم څه خلق يا ئكله نه شي كولى ړوي، خو هيڅته وا

از، حرارت او د گپه ايرو، ى وسوزوي، گكولى شي لر ړي.ك

ړي، خو دا وس او توان ې بدل كپه نورو اجزاوو ئي گلر

 ځه يوسي،ه له منگړه توپپه بشي اجزاء گد لر چينه لري 

ړى كړى، ختم او معدوم ى تجزيه كگهغه په سوزولو سره لر
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 ېړو ېد يوانسان نه  چيكوي  دعاء. ساينس ادئې نه ئ

نو ې د ختمولو. د پيدا كولو توان لري او نه ئ ېذر

 ترالمخلوقات، دا شرف ا ادښتنه كوو: كه انسان، پو

د پيدا كولو توان نه څه ، د هيڅ ټولو مخلوقاتو كامل

دا هيڅ عقل  ړي؟!!پيدا كچا ټول مخلوقات لري، نو دا 

پله او له خپه ر ډيپ ريكاردا ټ چينلى خبره نه شي م

پله په خ ۍڼدا ما پيدا شوى!!پرته ړوونكي او صانع جو

يك تپالس!! د شوېړه پرته جوو مهندس امعمار او له كوم 

خاص  چي ېمپرته موه زمكر پ كيې ښوگې يوپه ټه ټويوه 

دا پالستيك  دې: وايځان سره حتمًا له لري  گشكل او رن

رسام، ې مهندس، ړوونكى ئده، جو ټه د يوه غوري برخهټو

ځكه ، دا دئپه خواصو پوه انسان پالستيك د  هنرمند او

په الر  دي. ېموندل نښيعلم  او د هنر كيپه هغه  ات چي

په  چيې، ستا عقل حكم كوي ورگپلونه ه زمكپر ، مېدرو

څوك تللى او دا د هغه پلونه دي.  كيله تا مخ الري دې

، هنر، ښايستښكال، د  كي يې ونشن دغيپه  موږهمدا راز 

ې د ئ كي وظائفوښت او ړپه جوورو، گعلم او حكمت آثار 

په نامرئي الس  داسيو، ورگ نښياو حكيمانه طراحي  يدقيق

ې ې دانړې ودا ونه له يو چيپل عقل سره احساسوو خ

ل گڼه، پاې رسوي، پيدا كوي، وده وركوي، كمال ته ئرا

ادل او متوازن، د ې مومو، متعئ ښايستهوه وركوي، ېماو 

 يزمكله  چيږي ېتوان دېپه ، ېشوپيدا پاره خاص كار ل

ل او گ ښايستهڼه، پاړي، خاص او ضروري مواد جذب ك

 برخي كوميې د ې د تنكه ئړي، ړه كې جووه ترېمخوندوره 

ۍ ټپږدي او ملهم ځاى هغه په ې نو فورًا ټكى وشكووپ

ېر ډ يچښي، پوې د مكروب ضد مايع ئ كيښنارپه س وي اوگل

ې خوا كومه ې د يوړه شي، كه ئې جوۍ ترټپژر كلكه 

ه گڅانبله  كيړخ په هماغه اژر ېر ډ، ېكړې پره گڅان

ې خوا ته او يو ړيپله موازنه حفظ كڅو ختر ټوكوي راو

و استقامت گړاند لمر د و ،شيپاته  ېدو خونديږكله 

آيا د  !!ځويپه همغه لوري غ يگڅان خپليشي او  دىژنېپ

ښو له ليدو سره سره ټولو ناو هنر د دغو علم، حكمت 

پله او په خووايو: دا ونه  چيعقل اجازه راكوي  موږز

پيدا پرته پيدا كوونكي پوه له كوم عليم او  هسي

 :يښه فرمايڅومره ؟!! قرآن شوې
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 61الطور: 

 يشوپيدا پرته  (پيدا كوونكياو  خالق څه )لهې بآيا 

 ؟!پيداكوونكي ديپله يا په خاو 

ې هم د انسان عقل نه شي يوه ئړو خبرو له دغو دوا

په انسان  چيې خالقه خلقت مني او نه دا منلى، نه ب

 !!دئخالق ځان د پله خ

چا له يوه ړى، پيدا كچا  چيړي غور وك ديانسان يعني 

په يو څكي تر يو څاې، د يوه ې ذرړې وڅكي اوبو، يوڅا

ړه او كمال ته ې وركړ، وده ئك ېئ پيدا، هړمليارد هم و

سره صراحت ېر ډپه ت ښيپيداانسان ې ورساوو؟!! آيا د ئ

! هم لري؟ و مراقباخامخا يو محافظ  چيشهادت نه وركوي 

شهادت وركوي او  خبري ېدپه ډك آسمان ستورو ځالندو له 

 څكي. څاله يوه د اوبو  پيدايښتهم د انسان 

ځه( ې له مند )مال او سين ه(اوب كېپ وهونټو) اد -3

 داسيپه څه ده،  معنى خبري دېد  چيورو گوځي، بايد راو

 كيځاى په بل پرته ې دا اوبه له مال او سين چي كيحال 

ړو د غړوند ا او كېږيساتل  كيځاى په خاص او ږي جوړې

د  چي كېږيلخوا ترسره  برخي ړېگځانې د مغز د ئاداره 

ې اداره ئ الريېدلو عصبي رشتو له ځد غ كيتير  پهمال 

 اړه دې. په كېږيپ وهلو باعث ټوكوي او د دغو اوبو د 

ورو گاو توجيهات ر تعبيرونه مېڼ شگځ ترمن ود مفسرين

 ړ دي:پام وې د خو دوه ئ

او بيا  يساتنو اليد تود اوبو  دېد څه هم  هكالف: 

نور ، خو دئكار  برخي ېړگځانپ وهلو دنده د مغز د ټو

پراته دي، لكه ځ ې ترمنتير او سيند  د مال چيړي مهم غ

ې او مال د سين چيې ږي او هغه عصبي رشتړه، ينه، سز

و اتوليد په ېدلى، ټول د دغو اوبو ړې جال غوځ ئترمن

ل اره دلته ويپل دېډه لري، د همون كيپ وهلو ټومخصوصًا 

 ځي. راوځه ې او مال له مندا اوبه د سين چي شوي

و يړپه لومت ښيپيداانسان د د  كيپه رحم د مور ب: 

ړى ړوند غپيدا كولو او ساتلو اد دغو اوبو د  كيځو ور

دو ېځ وي، د ماشوم له لويې او مال ترمند سين)خصيه( 

ږدي او ېپرړنى موقعيت پل لومړى ورو ورو خسره سم دا غ

ځان ورسوي. په ځاى ته ځ ښو ترمنپشي او د دوو را نديال

 شوېځاى ته اشاره ړني او اصلي ړي لومغ دېد  كيآيت  دې
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 .شويپوه ې پرنن  ءعلما چي دئه ستر حقيقت غاو دا ه

   

    

    

      

 ځولو توانا.رگپه بيا را دئهغه ئې  چيشكه  ېب -8

و ن -11. ډ شيبربنبه  ټول( رازونه) چيځ هغه ور -2

 ړى.څه توان وي، نه مالتې به ئنه 

، دئته راجع شأنه  جلهللا ضمير  كيپه )انه( ې آيت د د: 8

د ذكر شوى، خو  دئنه  كيپه مخكنيو آيتونو څه هم كه 

راجع ته انسان  كي (رجعهپه ) ي اوږېلوممع ىفحوكالم له 

له بيا  او شوېورته اشاره  كيونو آيتپه مخكنيو  چي دئ

 او دئژوندون بيا وروسته  گله مرې مراد رځولو ئگرا

 چيهغه ذات : دئ داسيونو سره ې له مخكنيو آيتئ ارتباط

پيدا په بيا ړ پيدا كڅكي اوبو راڅاې له يوه ئانسان 

ې ب دېد آسمان په  چيذات  هماغه، دئې هم قادر كولو ئ

ې د او انسان ئ ره ستوري ساتيمېې شدا ب كيږ ېانتهاء غ

ې كركه لري، تر چيړ پيدا كڅكي څااوبو له يوه  داسي

مال او ې سين دټ، پو گد انسان له ستر چيهغه اوبه 

 هپه ذريعهغه نظام ړو د او د غ كېږيپيدا راې ځ ئترمن

ل تسلط نلري، له كامې پرانسان  چي كېږيتوليد او ساتل 

په په اراده چا د كوم  چينطفه  شوېړه څكي جوڅادغه 

وندي كولو په بيا راژې ږي همغه ذات ئېكامل انسان بدل

 . دئهم قادر 

ځ دنه به په هغه ورېځرگاو بيا  (رجعد انسان ): 2

ټول اسرار ښكاره او  كيپه ټول رازونه به  چيترسره شي 

ځينو ازونه د سرار او را ډ شي، دابربن كيپه به 

او هغه  عزائمټ پنظره د انسان هغه مفسرينو له 

خو ړي، ترسره ك ټپې ئو گد نورو له ستر چيناهونه دي گ

په او له هغوى سره ڼا په ركه دا آيت د مخكنيو آيتونو 

 حقائقمراد هغه ر بايد ئله سراتفسير شي نو  كيارتباط 

 پهدي او د قيامت ټ پنن د انسانانو له نظره  چيوي 

 كيونو آيتپه مخكنيو  چيځكه دا ند شي، گڅرځ به راور

د كافر انسان له  چي شوېته اشاره  حقائقو وهغڅو  الندي

 :          ستدالل شوىې اپاره ئټ دي او د اثبات لپنظره 
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 څارونكى لري.يو ساتونكى او  نفس ړى: هرلوم

څكي څاې د اوبو له يوه ئ انسان چي ذاتهغه : همدو

 . دئهم قادر  پيدايښتپه بياه ړى، د دپيدا ك

 قوي ده:  دالئلوڅو په دوهمه توجيه 

تر دې دا اسرار بايد  چيښيي  كي (السرائرپه ) (ال) -1

 وي.  يشوتوضيح وړاندي 

انو انسانونه كه له نورو و رازااسرار  لپد انسان خ -2

ر ټ نه دي او اسراپوي، نو له هللا او كرام الكاتبين ټ پ

 . كېږيڼل گنه 

توجيه سره  دغيپه ږي ځ يووالى او همغد آيتونو ترمن -6

ړۍ توجيه دا تنسيق او يووالى له او لوم كېږيتأمين 

  ړي.ځه ومن

 ړه هم دوه تعبيرونه مومو:آيت په ا دې د -11

به د  كيې په الهي محاسبځ او په ورقيامت  الف: د

ندو بدو گڅرپلو ډ شي، هم به د خټول اسرار بربنانسان 

پله له به خټو، نه پوري او هم د گسبه سزا عملونو منا

لري او توان  تېښتي و اوېدژغوراو عذاب د  يالهي نيون

ې شوم عاقبت ئ له دې چيمرستندوى مومي  داسينه به 

 ژغوري. و

ځواكمن او قوي ېر ډځان ورته  چيين مستكبرهغه ب: 

پل ظاهري خ، كيپه واك ې ئ لښكريېرو ېدو، د سرتښېبر

ښت ېرډپاهيانو كثرت او انو او سپلوياو د اقتدار 

 ورځيې خداى مانو او نه د آخرت د ړي وو، نه ئمغرور ك

ې سره ئالسالم  معليهبرانو پيغمله مكافات او مجازات، 

، په ولېې كې به ئې او دسيستوطئ پټيړله، مالتمخالفت د 

او ېره به رابرس حقائقپردو شا ته( ټول )تر  چيځ ور دې

شته  (قوتڅه )ې ئنه  چيوري گ وبهډ شي، اسرار به بربن

ېرنه گۍ انځواكمند ړى(، او نه كوم )مرستندوى او مالت

مان وو او گيو خيال او  هسيټه وه او ې بنسچ او بپوې ئ

په سختو  چيه وو كسان ن داسيې ئحاميان پلويان او 

دا د دوى مرسته وكولى شي،  كي ورځي دېپه ځو مخصوصًا ور

ړ وال )ذليل(و ا (ضعيف) يدړانپه واوس د هللا تعالى  دئ

 ې زار او متنفر.ې بې ترپلويان او حاميان ئ، دئ

ېره ډدوهمه توجيه  چيشو  ىدپوهېږ دقت سره لپه 

وي او گړخ ل، هم له مخكني آيت سره ادقيقه او غوره ده

د دغو كفارو  چياو وروستي آيت سره  مېې له تتهم د سور
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  وته نيسي.گ( ته كيد)

   

   

    

    

   

   

   

  

    

 -12 ى.نكوځورگرا ېپسر له پدا آسمان  پهړه لو -11

نده كېپردا  چيشكه  بې -16 .ېكدونېدچاو يزمكه پو ا

دوى  -11بېهوده.  ېخوشنه ده هغه  وا -14وينا ده. 

څه م كاروزه هم و ا -13نه. وڅه تدبيرخو كاروي 

 ئې ديږ غونل، ېږده كافرانپرنو  -13 تدبيرونه.

 .ېږدهپر

ر پ چيآسمان  په: شوېړه په دوو شيانو لودلته : 11-12

 .ده ېكدونېدچاو چي يزمكه پاو  دئځوونكى رگار ېپسله 

 : ئځواب دا دد قسمونو 

      

  

بېهوده نه  ېخوش وا نده وينا ده.پرېكدا  چيشكه  بې

 ده.

 ځواب شرح دا ده:د قسمونو او 

 ېپسر له پ: َذاِت الرَّجْعِ قسم كي آسمان ته  يړپه لوم 

ځوونكى، ويل شوي، د كالم له فحوى او د قرآن د رگرا

َذاتِ دلته په ) ږو چيپوهې ېپه دڼا كي نورو آيتونو په ر

( سره باران ته اشاره شوې، دا باران دئ چي د الرَّجْعِ 

ي د آسمان په لوري زمكڼه كي له اوبو د بخاراتو په ب

 . رځويگپه لوري راوي زمكرته د ېېږي او آسمان ئې بځوخو

 ېنكدوېچاود: ي ته َذاِت الصَّْدعِ زمكوهم قسم كي په د ،

دو سره د ېويل شوي چي مراد ئې د نباتاتو په رازرغون

 چاودل دي. ېهغ

  له  ده واضح شوې چيه ځواب كي دا خبره ند قسم په
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ږ غور نا كومه وينا مراد ده؟ خو كه لنده ويدې پرېك

قسمونو مخكي په اتم آيت كي ويل  تر ورو چيگړو نو وك

په بيا  ېچي هغه ئشكه  ېب :ِإنَُّه َعَلى َرجِْعِه َلَقاِدرٌ ي: شو

ځولو توانا دئ. د دغي ادعاء د اثبات لپاره دا رگرا

نده وينا ويل شوي چي دا پرېك ېقسمونه راغلي او ورپس

 ده او هسي بېهوده خبره نه ده. 

 ړه د ي له ززمكدو سره د ېله آسمان د اوبو په راور

په ړو هللا تعالى د م ي چيښيدل ېنباتاتو رازرغون

دل ېبياژوندي كولو قادر دئ، تاسو تل دا بياراژوندي ك

ه د بياژوندون خبره يوه گڅنورئ، نو گو گپه خپلو ستر

ر له آسمان د اوبو گڼئ؟!! مگبابيزه او خوشي خبره 

دل او د ېي ژوندي كزمك ېړسره د م ېېدل او په دوررا

ند او گڅر ادعاء ېدل د دېنباتاتو رازرغون گرن گرن

 قطعي ثبوت نه دئ؟!

په  چيله مجدد ژوندون خو هغه چا بايد انكار كولى 

، ته ېليدل ىه نه وگكومه بېل ېدئې د  كيژوند ټول خپل 

او  ېد اوبو يوه )قطره( په نطف چي ېورگبه ېخو هره ش

د  ېوېماو  ېدان شوېاو ژوول  ېړانسان بدله شي، له م

په ه زمكړه شي، مړه نطفه جو ۍژوند كيانسان په بدن 

ر ژوندي توكي راشنه ېمڼ شگېږي او ځوخيوه باران سره و

 ؟!!ېڼگه بياژوندون محال گڅننو ته  ړي.ك

ښودل  دئډول نه ند گڅرپه څه هغه  چيورئ گدلته هم 

وايو له دې كبله ي، خو وځرگېرته رابې آسمان ئ چيشوى 

په لوري آسمان د  چيمراد د اوبو بخارات دي  له دې چي

 كيڼه په ب يېرته د باران او واورې باو هغه ئ درومي

څه نه شو  داسيپرته بل  له دې ؛دا چي ړىځوي، لومرگرا

ېدونكي او ځرگېرته راب دېد  چيدا دوهم  ،وته كولىگپه 

م يېدر څه ارتباط وي اوځ بايد دو تر منېدچاود  يزمكد 

پرته ړى شي، له باران ژوندن ثابت كدا بايد بيا  چيدا 

  ر كوي.ادا ك چيه نه مومو څ داسيبل 

ضمير قرآن  كي (انه لقول فصلدرنو مفسرينو په )ځينو 

و اقاطع وينا قرآن د  چيڼي او وايي: يقينًا گراجع ته 

پاره نه توجيه ل دېد  چي كيحال  داسي. په ېكنده دهپر

د سره  دېپه  كيكولى بل ديړانو ونه ش كوم دليل يوازي

ږ دقت ېر لډپه ، يځځه ږي هم له منځ همغآيتونو ترمن

مراد  (قول فصل) له دې چي كېږيسره دا خبره راته جوته 



 

 

 

 

 

                                                                                                                  الطارق       

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

423 

د  راغلى او كيآيت  8 ې پهسور دېد هم چي دئهغه قول 

 دېد همې دل ئكېټوټو راد بو يزمكېدل او له ان وربار

 دېړي، په ك ديړانه وگپه توپاره د شاهد قول د اثبات ل

په بيا ړو د م هللا تعالى چيژوندون او دا بيا  چي معنى

ه ر نگمڼئ، گېهوده خبره مه او ب خوشې، دئاحياء قادر 

سره  دېپه اوبه راوروي او  هللا تعالى له آسمان چيورئ گ

ځونه به رگستا )رجع( او بيارا ۍ كوي!!ژونده رازمكړه م

ه زمك( صدعالذات او )آسمان ( رجعالذات ) وي. يهم دغس

په )رجع( تا  تعالى سهللا چيشهادت وركوي  خبري دېپه 

 .دئقادر 

پام ټكيو ته څو ه ړپه اد دغو مباركو آيتونو : 11-13

 : ئولر

 دېد  چيږي ېلوممعنده گڅرپه ونو آيتله دغو الف: 

و د اسالم او مسلمانانو منانښد كيپه وخت ې د نزول سور

 .وه ېړلو ته مال تو دسيسو اتوطئپه ضد 

شوى  ړىډ وركډاته ټولو مؤمنانانو او  ّـرسول هللا ب: 

 ش مه لرئ، هيڅيشوېره او تو و مكراكيد ښمن له د د چي

تاوان نه شي دررسولى، هللا تعالى ستاسو ولي او مرستندوى 

 ډوي.شنې ، هغه به د دوى توطئدئ

تأخير ډ او ځن كي يپه نيوند كفارو  چينه  داسيج: 

ت زيا (مهلت)ا باعث شي، دش شوېې او تښنېدستاسو د ان

ږي او الهي ېپاى ته ورسبه  ژرېر ډ، دئږد نه او او

 ې نازل شي. پرژر ېر ډعذاب به 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االعلى

  يې معرفد سور

له  چي، دئ (ړغه لوهما)االعلى ې نوم سور كيمبار دېد 

لري، له اوم آيت ه تونآي 12ې اخيستل شوى، ئ تآيړي لوم

خو ، شويړ ږونو جوورته غ ويو دريټول له درپرته نور 

ې د آيتونو هره يوه د سور چيې لري اوم آيت هم دوه فقر

په وزن دي، ټولو آيتونو فواصل د اعلى ېر ده، د څپه 

ورو، گهم  كيپه نورو الفاظو له فواصلو عالوه دا وزن 

سجع وزن او او خوندور  ښايستهر ېډې ې ته ئسور چي

ږي ېلوممعږم آيت پې له متن مخصوصًا له ش، د سورېكړور

هغه ، شوېنازله  كيړيو په لوموره د مكي دور دا س چي

مشكالت  كيپه ترالسه كولو د وحي  ّـرسول هللا ال  چيوخت 

ې څه ترنه  داسي چيوه ښنه به ورسره دېدرلودل او دا ان

ده  كيسوره  ېدپه ر شي، ال ورسره عادي شوى نه وو، ېه

ځو آيتونو پنړيو ه لومړى شوى. پډ وركډاړه ا په دېته 

ړل ېمبادي څ ات اواساس يژندنېپاو خداى  د توحيد كي

 : چيى شوى ړته اطمئنان ورك ّـرسول هللا بيا ، يشو

ې تر وحيقرآن به د  له كبلهد هللا د رعايت او عنايت  -1

 ږي.هېرېنه 

په ورته آسان او ې ئمأموريت  بلنيد هللا لوري ته د  -2

او  الرښوونيد چا د هغه  يوازي چيړى راخالصه ك كي ېد

ړتيا ود منلو  بلنيد  چيړي ړي او پند وركڅه وكه هدايت

 .كېږيموندل  كيپه 

پلو عملونو د ه او الابالي نه وي، د خباكې ب چيڅوك  -6

ځان او په نه وي،  اعتناءې ب اړهپه  پايلوښو او بدو 

غلطو  د ټولنيځان او د د ږي، وېريپل عاقبت له خ

ري، ېره لو پايلوو له و نظرياتا وافكارو، بدو عقائد

عواقب  ۍې عدالتاو ب فساد ،ظلم د كي ټولني خپليپه 

الهي دعوت اصلي  دېټوي، د ل الريڼي او د نجات گخطرناك 
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په ړه پيغام د زدا حتمًا څوك به  داسي، دئمخاطب همدغه 

و ا يو شقخته به لبيك وايي،  بلني دېږونو اوري او غو

 ډډه كوي. له دېانسان به بدبخت 

او اهتمام ې ته او اخالقي تزكيفكري  خپلي چيڅوك  -4

كوي، ځ ونمل پالونكى رب رايادوي اوپل التفات لري، خ

 په برخه شي.ې يا به ئربو افالح 

ڼي، ژر او آسان ترالسه گژوند غوره دنيا خلك د  -1

دا  ټاكي، حالځان ته ېوتي اهداف پرټ او ټيي، دونككې

څيزه دي او ښته او نايپاې بدنيا او دنيوي اهداف  چي

 .هپاتاو تل دئغوره رت آخ

ېر څپه  السالم ماعليهد ابراهيم او موسى رسالت ستا  -3

د  چيادامه ده، همغه رسالت مبرانو د پيغ واولوالعزم د

ښي، د سترو سترو ېې اټونه ئسترو سترو مدنيتونو بنس

او د تاريخ لوى لوى  ېكړې ښوونه ئانقالبونو الر

او د دوى  ، ستايشوپه الس رانسكور وى د د نمستكبري

 ورته.سره مو  پايليې او د دعوت او مبارز دئيو پيغام 

 

 

   

 

   

    

    

   

   

   

  

 -2. پل اعلى ربسره نوم د خه پاكۍ پړه ياد ك -1

 -6ړل. څه( او برابر ئې كهر) لړپيدا ئې ك چيهغه 

دا  چيهغه و ا -4ړل. اندازه او هدايت ئې ك چي و آا

توربخن ې زرغونه او بيا ئ -1. ئې راوايستل بوټي

 ړل.ك

 :كوياشاره و ته لباو مطودت آيدا  -1

څه ړ تر هر هغه لو، دئړ( لو)رب پالونكى ستا الف: 
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 چي دېړ تر لو، كېږي وگستا تر ستر كيعالم  دېپه  چي

پراخ عالم  دېپه ځي، رگو كيمان گپه خيال، وهم او ستا 

  .ې موندلىڅه هغه ته ورته نه شهيڅ  كي

 :معنىڅو په ړه، يادك ۍپاك پهړ رب نوم پل لود خب: 

 كيدوران  پهبحث د  اړهپه شأنه  جلد هللا  چيپام اوالً: 

 دې، هللا تعالى تر ېكړته منسوب نه روو نقص اعيب كوم 

 څه كمى او عيب وي. ې ئ كيپه ذات او صفاتو  چي دئړ لو

د ده له  چينامه مه يادوه  داسيپه هللا تعالى ثانيًا: 

هللا تعالى غوره نومونه لري، ښايي، سره نه عظمت او شأن 

محتاط وره پبايد يادوه، ې په دغو غوره نومونو سره ئ

نه نوم و داسي كيپه وخت د هللا د يادولو او ذكر  چيې و

، د كېږيڼل گې ادبي ب كيد هللا تعالى په شأن  چيې كارو

ځان لري، د و قاموس ا گړى فرهنگځانهللا ذكر خاص ادب او 

مقام مقدس  دېد ړه حضور او د روح خشوع، د ز ،والىپاك

ې ادبي ، بپرته بل حالت ولري له دې چيڅوك  دي،آداب 

هغه نومونه كارول  كيپه دوران راز د ذكر ادهم، ېكړې ئ

، شوينه وي اخيستل ړي قاموس گځانخاص او  له دې چي

ې ۍ او بد مست چيڅوك ېدل دي، ږك الريالحاد او له اصلي 

سره هللا و سرود اساز ې او جذبله ، كيحالت په ۍ خود

ر، ، صنم، دلبيساقد هللا  چيڅوك ې ادبي كوي، يادوي ب

، د دئ هگفرهنې ب وييادپه نامه  …و امعشوق، پيرمغان 

او د هللا تعالى د ذكر له ې خبر ب الهي ذكر له قاموس

 . برخيې آدابو ب

ې ئ شويپيدا ټول دا  چي دئالونكى رب همغه پستا  -2

 سم() كيړي بلپيدا كې هغه ئ چيدا  يوازيړي، نه پيدا ك

 او ، موزونهښايستڅه ښه، عالم هر  دېد ړي، پيدا كې ئ

( او شته والى ې خوا د دوى )وجودله يو، يشو ادپيدقيق 

له ، لري( پيدا كوونكى)حتمًا يو  چيداللت كوي  دېپه 

شهادت  دېپه  خلقت د دوى سم، دقيق او موزونخوا  بلي

 .دئړ( لوو )اې )اعلى( ئ( پيدا كوونكى) چيوركوي 

ې كمال ړي، ورو ورو ئپيل كله نشت  پيدايښتڅه د هر 

 ورسوي. ړاو ته پاو د سموالي وروستي 

 ړتياويگځان يې نوردوې( عالوه او)تسوي (تښيپيداله )

 ورو: گ كيپه مخلوقاتو هم د ده 

په د دوى  چيه اندازه و معينهغه ثابته االف:  

 . شوېمراعات  كي)مقدار( 
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 كياو خټه فطرت په څه د هر  چي الرښوونيهغه ب:  

 . شوېښودل ېا

په څه د ضرورت پالونكي رب هر او عالم خالق  دېد 

وك هيڅ، زياتو نه اكم تر ضرورت ړي، نه ا كدپياندازه 

 داسيكوم  كيږ ېپه غپراخ عالم  دېد نه شي كولى 

ې له او ب هسي چيمومي و شى( يو )غيرضرورا( ي)اضاف

داراز نه هم!! ړىځاى( اشغال كې دلته كوم )ئ ټيگ كومي

 كيعالم  دېپه  يچڅه نوم واخلي كوم  داسيد شي كولى 

)مقدار(  پهعالم د توكيو  دې، د دئځاى تش او خالي ې ئ

مراعات ( ه)اندازكومه  چي كيځ )تناسب( د دوى ترمنو ا

ږ تغيير او ېر لډ كيپه هغه  چيدومره دقيقه ده  شوې

په  ىهر ش!! كېږيدو باعث كېمتالشي ټول عالم د تعديل د 

له كه  چيپيدا شوى دقيق  داسي كيو مقدار اځاى پل خ

كم او زيات ې اندازه او مقدار ړ شي او يا ئځه والمن

 ښ سره مخامخ كوي. واگله  بقاءعالم ټول شي، د 

ښوونه الرې هغه ته ئ، ىړا كدپيڅه هر  چيپالونكي رب 

پل څه ده او دلته به د خې دنده ئ چيړى )تلقين( كاو 

كوم كوم كوم كارونه ترسره كوي،  كيپه دوران شتون 

ځي، كوم به خو كيډكوي، په كوم مسير به ځاى خالي 

وخت په خاص لمر  چيورئ گه ر نگ. مكوي ديړانبه و نتائج

ې د يودرومي،  كيپه معين مسير ي، ژېراخ ىځاله خاص  كي

په ، كيپه خاص وخت كولو وروسته،  ېپلې له مساف يمعين

پل خ ،ټاكل شوىورته  كيله مخ چي ځيېوپر كي ځاى داسي

او تودوخه دركوي، ڼا تاسو ته ر ترسره كوي، مأموريت

ځواب وايي، و اړتياوو ته و نباتاتو احيواناتستاسو، 

 كيت ښيپيداپه ې ومېې او د دان، دئ كيپه خدمت ستاسو 

درسره مرسته كوي،  كيپه دركولو ممد او د رزق او روزي 

ښانه ې روپ، ستاسو تياره شكېږيې رابره پږمۍ د شپوس

ند گڅرښانه او رو كيپو شپه تيارو پاره كوي او ستاسو ل

  ې معلومولى شئ.پرځو حساب پو ورد ش چيتقويم، 

وي، زيار باسي،  يپه كار بوختځ په ورش چيورئ گ يون

ونه جذبوي او ستاسو د اړتيا وړ اكسيجن ازگمضر 

پلو نازكو جرړو سره په خله خاورو  يزمكتوليدوي، د 

ر د لم او ېلرته ورته ضرورت  چيغه حياتي مواد جذبوي ه

او  ښايستهپه مرسته له دغو موادو تا ته و گد وړان

 ړوي. ې جووېم يخوندور
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ړوكتوب او نازكتوب سره و له دې چيئ ورگۍ د شاتو موچ

 داسيړوي، ځان ته جوكور  ښايستهڅومره منظم او سره 

ېرو مجهزو ډپه ې ۍ ستر مهندسين ئړن د چيمنظم كور 

ې ئ توكيو داسيله ړولو عاجز دي، و هم له جووسائل

 دېمو دېږتر او كيپه  ىشېر څپه د شاتو  چيړوي جو

ه د گڅن چيږي ېپوه ېدپه ټ ساتلى شي، او روغ رم خوندي

ړي، د زور ځان ته غوره ك( واكمنو )اكه( لِ )مَ  خوښي خپلي

 كيپلو په خف ئپل وظاښه شان خېر ډپه چايي نه مني، پا

دقيق نظم  كيك پل ملپه خ چيي او دا استعداد لري ېشو

عادالنه وي، هم ش ېهم د دندو و چي كيپه كوم ړي، ك پلى

او يو دپرد نظافت او صفايي خيال ساتل شوى وي او هم د 

پاكو وزرونو له نا چيو له ننوتو مخنيوى وشي يد هغو مچ

د ړي، پاك او صفا كور ته ننوتل وغوادوى  ښو سره دپاو 

پهره داران ودروي ښيار حساس او هو كيروازه دپه كور 

د  كيپه هغه صورت  يوازيڅاري او نوتونكى او هر ن

وي، په  پاك ستره(پل( وي او ))خ چيننوتو اجازه وركوي 

ې ښي او شات ترېعصاره وزبالنو گه د گڅن چيږي ېپوه دې

په د كلونو كلونو  چيړي ړ كې جوترشات  داسيړي، ړ كجو

ېرو بيماريو ډ، د انسان د كېږينده گدو هم نه ېتېر

 گت كيټول مخپل سان تر اوسه له خاو ان دئدرمل ره اپل

سره د هغه له توليد عاجز او مجهزو البراتوارونو سره 

ې پيدا كولى شي او هم ئې هم ړه حشره ئ، خو همدا ودئ

ا چ ټ ساتلى شي!!صفا، ستره او روغ رم دېمو دېږتر او

ه والوزي، گڅن چيويلي وي  كيږ په غوته  دېبه حتمًا 

ېرته راستنه شي او ه بپل كور توروسته خهغه ه له گڅن

كيلومتره څو څو  كي فضاء پراخيپه  چيړي الر وركه نه ك

 كوميله ځي او رگېرته راي، بځ كيټه په لالنو گد  لري

 !!پيدا كويپل كور دروازه د خپرته ۍ اشتباه او غلط

پله كله خې هيڅئ يڼچوب چي وهم موم ناغمر داسي موږ 

 په يوه خوندي، كيپه وخت ښت ړې د زوري، مور ئگمور نه 

كافي نور  چي داسيړي، ړه كځاله جوزه يړپوڅو  ،كيځاى 

چوي ۍ واگيوه ه كي برخي هريشي، په  دىېاو حرارت وررس

ړ كافي مقدار ړتيا واد ڼي چوپل بې د خاو خوا ته ئ

ا د ړي، دخوله وربنده ك يځال هريږدي، بيا د ېكخوراك 

و يگې له هڼي ئچوومري، ب كيڼو له راوتو مخچوپلو بخ

ستر شي  چيزاره كوي وگتر هغو په هماغه خوراك ځي، راوو
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زي، بهر يپرانخوله  يځاله، نو د گاو د الوتو جو

ژوند او خوى او عادت ې ېر ئڅپه مور  خپليځي او د راوو

ړه ځاله جوېر څپه مور  خپليد  كيپاى په ژوند وي او د 

ړي او ومري. ك دهې وربنئ ولهچوي، خوا كيپه ۍ گړي، هك

ې نه ده پله مور ئخ چيه څوك دغو مرغانو ت ووايئ:

وي او ښوونه كې، معلم او استاد هم نه لري، الرليدل

؟! ژوند طريقه دا وهپالر نيكه د ستا د  چيورته وايي 

ې د ړي او هر يوه ته ئكا دپيڅه هللا تعالى هر  چييقينًا 

 . ېكړنه وښوالرق بپل فطرت او طبيعت مطاخ

 داسيانسان  يوازي كيټولو مخلوقاتو په د عالم  

په ضمير د ده  چي گڅنتر  ښوونوالر د هغو فطري چيمومو 

ړ وي او هم مرشد او هم مور ته شديدًا ا شوېښودل ېا كي

ژوند كولى شي او نه كمال پرته نه سم  له دې ،ښود تهالر

 شي.  ىدېته رس

ړل خوښو ه وخت د واڅ چيږي ېپوه ېدپه چى څه بد غر

، كيښتو پراخو لمنو او لويو دپه د غرونو ړي او پيل ك

وري او د كوم ټى وخوي، كوم بو كيډټو له راز راز بو چي

 دېږتر او( ى)بچخو د انسان  ځان وساتي.يوه له خوراك 

 ښه او بد كيړوكي كور خپل وپه  چيكولى  ي، نه شېدمو

وي ځهم اور ته الس غړي، ك ېلمفيد له مضر ب ژني اوېپو

نه اور ډي. په خوله منټه او حتى زهر ډبره، لواو هم 

او  ښود()الر، او نه اوبو ته ډډه كويچولو ځان اته له 

 ده. مقتضاد فطرت ه دړتيا د مرشد ته ا

هماغه بوټي راشنه كوي،  چي دئستا رب هماغه ذات  -4

ټكي، نازك پوله كلك او سخت  يزمكې د اراده ئ چيذات 

ټو بو گرن گد دغو رنوك ټوكوي او هيڅرا يټوب ښايستهاو 

، همدا ستا رب دئد ده د فعل شريك نه  كيپيدا كولو په 

ې او ستا رب وكر كيپه ړه دانه ې، مړپه وسزمكه ت. دئ

 چيېر راوباسي څپه ټي بو ښايستهشنه او داسي ې د ئ

پل نسل د دوام بند وده كوي، د خ لري،احساس ، دئ دىژون

 دركوي. كيپه عوض ې څو دانوبست كوي او 

ځ دوه د درنو مفسرينو ترمن اړهپه مبارك آيت  دې د -1

 :مومو رأيي

و اخلي ا معنىپه و خاشاك اخس  دغثاء( ) ځينيالف: 

ې ئ گرن چي معنىپه ټي بو شويد هغه خوسا )احوى( 

ستا  :ويترجمه ك داسيآيتونه  1و ا 4توربخن شي. دوى 
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چ ې وبيا ئ چيي راشنه كوي، ټبو يزمكله  چي دئرب همغه 

 ړي. او خوسا ك

و )احوى( بوټي ا شويد ستر ې )غثاء( ر ئنو ځينيب: 

ي ړاخلي او نومو معنىپه  شويشينوالي توربخن ېر ډله 

راباسي،  يزمكښه له وا تنكي ړي:ژبا داسيه تونآي هدو

ې ېر شينوالي ئډړي او له ړ كې جوتر يټستر بوبيا 

 ړي. توربخن ك

او له مخكنيو و سباق اږ دقت او د آيتونو سياق په ل

په  پام سرهپه ارتباط ته ې ونو سره ئتآياو وروستنيو 

ه ده او دقيق رأيهدوهمه  چيكوي  دل راته آسانپوهې دې

 رأيهۍ ړندوي او لومگڅرارتباط  دېږځ نونو ترمنآيتد 

 .ړيځه ويووالى له منو اتنسيق دا 

     

     

   

   

    

   

    

   

   

     

     

 .ېر نه كړېچي ئې هي پرتا لولو، داسژر به ئې  -3

په  يږپوهې دىشكه  ې، بيړچي هللا وغوادا ر گم -3

ړو روان تا به كو ا -8ږي. ېپټچي په هغه گندو او څر

كه  ،ړه يادونهنو وك -2 سره. ۍ، آسانآسانه ېپه د

پند به ژر ي، ږېچي وېرهغه  -11ټور. گ تذكار وو

لو زيات شقي وي، وټچي ترهغه و ا -11. يواخل ځنيور

ستر  شي بهچي داخل همغه  -12 ډډه.په به شي  له دې

ژوند نه مري او نه خو به هلته  بيا به -16 .اور كي

 .ويك

ړى وركنان ئاطمته  ّـرسول هللا  كيڅ تره پت آي دېد  -3 

په د وحي ترالسه كولو  له جبرئيل عليه السالم چيشوى 
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رسول به شي،  هېرې هتر چيښنه ونه لري دېدا ان كيوخت 

له هغه  كيمخو ا كيځو و وريړپه لومپيل وحي د د  ّـهللا 

 عليه، له جبرئيل ړيپيدا كپوره مهارت  كي دېپه  چي

په وار وار ې هغه ېدو سره سم به ئد وحي له اور السالم

غه ته هت سره آيړي، په دغه ې حفظ كښه ئ له چيتكرارو

ش مه شويت اړهه پدو ېهېرد وحي د  چيړى شو ډ وركډا

ې كله ئهيڅ چي كېږيپر ده لوستل  داسيقرآن به كوه، 

 :كوياشاره ټكيو ته  وظريف ت څوا آيدړي. ېر نه كه

د  ّـرسول هللا  ال چي شوېه نازلهغه وخت وره س ادالف: 

له ړ مهارت نه درلود او پپوره او بش كيپه اخيستو وحي 

و يړپه لومدا سوره د بعثت  چيږي ېلومنده معگڅرپه  دې

 .شوېنازله  كي

طريقه هم  داسيڅه ورته ويلو خطاب او  انسان ته دب: 

ې د ده وينا د نو مخاطب به ئړى شي كه مراعات ك چيشته 

او  خاصي دېپه ته انسان په ياد ساتي، پاره لتل 

 خپليې هغه ئ چيباعث شي  دېويل د ه څه گتو ړېگځان

 ېر نه شي. ې هكله ترهيڅ چيپاري وس داسيې ته حافظ

 :افاده كوي همطلب هدو )االماشاء هللا( فقرهدلته د  -3

نه كمال ي ذاتپل خډمن حفظ ستا ډا داسيقرآن د الف: 

كه . نتيجه دهو توفيق اعنايت  د هللا تعالى د كي، بلدئ

هللا تعالى و نه وي اشامل په حال ستا عنايت  يالهدا 

ېر ټول به هړي، زايل كې څه ستا له حافظ چيړي وغوا

 دېه پ كيت آيپه بل قرآن  د چي دئ مطلبغه هم اد ،كړې

 :صيغه راغلى

   

   

      

        83 :االسراء 

مو چي تا ته ځه يوسو څه به له منړو هغه او كه وغوا

ځان ته كوم وكيل ونه په خالف ږ ړي بيا به زمووحي ك

 ې.موم

نو دا ، ېكړ هېري برخي ځينيو احيانًا اقتًا وم كهب: 

ېرولو د نه ه چينه ده تضمين مغاير ي ېرونه د هغه قطعه

هغه انسان كله كله  چي دئ داسيسنت ي الهشوى،  اړهپه 

ى ړك حفظې ه ئگډمنه توډاپه و ادقيقًا  چيېروي څه هم ه

په ياد ېرته راې بې سره ئې عادي اشارپه يوخو ي، و
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څه تضمين شوى هغه د كوم  چي كيڅ رپه تيت آ دېد ړي. ك

نه ه گپه دائمي توكله وحي به هيڅ ېكړترالسه  چي ئدا د

 كي يبخارپه صحيح ې ه ئگېلد موقت هېرولو يوه ب ې.ېروه

 وايي:  چي دئهغه روايت 

ت لوستل آيد يوه  كيځه په لمان فجرد  ّـرسول هللا ځل يو 

ې تر رضي هللا عنه ځه وروسته ابى بن كعبړ، له لمانېر كه

ايل: ې فرموئ وى؟آيت منسوخ ش ادښتل يارسول هللا! آيا پوو

 .شو ېررانه ه ،نه

ټ او پد هر  چي)انه يعلم الجهر و مايخفى( فقره  د

بيانوي، دلته او علم د هللا تعالى مطلق  اړهپه څه ند گڅر

په مطلب  په ارتباط دا برخيۍ ړي آيت د مخكند نومو

ژبه يا په ، كيپه وخت ي د اخيستو د وحكه  چيوته كوي گ

پله ، كه خكړېرار كالفاظ ت يد وح كيړه پل زپه خ

، هللا ېوسات كيړه پل زپه خې يا ئ ېكړنده گښنه څرېدان

 چيوته كوي گپه ږي، همدا راز دا مطلب ېپوهې تعالى پر

ټو پستا له  چيله لوري ده نه د هغه هللا تعالى يېډډادا 

په  چيږي ېپوه ېدپه او  دئاستعدادونو خبر  وندگڅراو 

ېره نه كله هې هيڅڅو ئړي تر تا ته وحي وك كيڼه كومه ب

 .ېكړ

 كيپلو په خپه توري سره ( اء)فد ه تونآيه دو اد: 2- 8

د هللا ! هپيغمبر ې: اچيكوي مطلب افاده او دا  شويړل ت

 دېپه  بلنيدعوت او په لوري د تعالى او د ده د دين 

دروند  داسياو كوم  ېكړه آسانمو ستا دنده  كيكار 

ران گې درته ړل ئو چيښى ېا دئږو نه په اوى مو ستا ټېپ

 ېدپه مو مأموريت او ستا  ېكړوي، له تا سره مو آساني 

ته  بلنياو د هغو خلكو دعوت  يوازي چيړى خالصه كرا كي

ه ټگ يادونيستا له تذكر او  چي لرېاو التفات واهتمام 

ټه نه وررسوي، گومه ك)ذكر(  چياخيستى شي، خو هغه 

ې او نعرهيڅ په و ا دئيده وخوب په  گې د مرئ وجدان

 تلېراو كوميړه سواند داعي له ېر زډڅه هم د كه  چيغي

د عقل او څومره  هر هكږي، هيڅ دعوت ېښنه راويوي، 

ړه او ز پېرزوينيپه څومره كه هر پاروونكى او شعور را

دوى  چيې ينه مكلف ه ې نه كوي، تپرېز سوي مبتني وي اغ

يعنى ې، ې برابروپه سمه الر به ئې او وبه خامخا هدايت

دونكو ته كېهدايت  چيړى ك آسان داسيمو مأموريت ستا 

لمن  ولېنااطل بد  چيهغه ړه خو ښوونه او يادونه وكالر
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ې نياز دي بمستغني او ، له حق او حقيقت ولېې كلكه نيئ

 د هيڅ اړهپه ټه نه وررسوي، د دوى گاو يادونه او ذكر 

 چوه.مه ا كيړاو په كځان وه او كه مكلفيت احساس م

 اړه ېدپه  چياخلي! حتمًا پند ږي هغه وېرې چيڅوك  -11

 دوه توجيه مومو:

ږي، هغه به خامخا وېرې( هللا تعالىله ) چيڅوك الف: 

ې ويده ضمير او وجدان به ئ، اخليپند  ونويادستا له 

 ړي.ښ شي او حق او حقيقت به درك كراوي

او د  وضعيه دموجو خپلي، دئې باكه نه ب چيڅوك  ب:

 خپليځان او د د ړى، كاوسني حالت مشوش  ټولني خپلي

 پايليعملونو و و اعقائدو، ړو د افكارگد نورو و ټولني

 الري نجاتاو د  دئ شانېو پراڼي، مضطرب گ كيخطرنا ډېري

نجات د  كيه هندارپه ستا د دعوت حتمًا دوى به ، ټويل

 پيدا كوي.متاع به  شوېپله وركه ي او خالر بياموم

ېره غوره ده، ډۍ ړدوهمه توجيه دقيقه او تر لوم

څو تر چيه ده ې او ضعيفدليل كمزور دېپه ړۍ توجيه لوم

ږي، له هللا وېريله هغه نه ژني ېپونه سم پل رب خانسان 

پيدا را كيړه په زېره له هغه وروسته د انسان تعالى و

برعكس وايي  دېو دا توجيه د خژني، ېپهغه سم و چي كېږي

له هللا  چيڅوك مني په لوري ستا بلنه به هغه د هللا  چي

 ږي!! وېرېتعالى 

ه ډډه كوي، پټولو بدبخت انسان به له )ذكر( تر  -11

 :وو معنى ودو

ټول ۍ د نېكو ا وي يو شقاېر بدبخت ډ چيڅوك الف: 

او )ذكر(  له دېهغه به وي،  يشوپل ځ كيپه ونه استعداد

شقاوت او بدبختي د  كيتوجيه  دېپه ډډه كوي.  ادونيي

 ښودل شوى.ډډه كولو امل اجتناب او 

ډډه كوي هغه به  يادونياو )ذكر(  له دې چيڅوك ب: 

ذكر  له دې كي ېدپه ي او بد بخت انسان وي. او شقېر ډ

 ښودل شوى.ۍ باعث ډډه كول د شقاوت او بدبخت يادونياو 

په  چيدا ده  پايلهنسان ي او شقابدبخت  دېد : 16 -12

 پاته كيپه  پاره بهاو د تل ل ږيېلوبه  كيستر اور 

ې ، ژوند به ئكيڼه بپه ژوندي ړ او نه د نه م، كېږي

به يو ستر نعمت  گمر چيونى وي گدردناك او مر داسي

ې ته ئ ژغورني چيې تمنا كوي، ښي او تل به ئېورته بر

ي، خو ژغورې وژوند ئدردناك  له دېشي او  ديړانراو
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 . كېږيې نه ترسره تمنا به ئ

     

   

    

   

   

    

   

   

  

و ا -11ړو تزكيه. ځان ك چيچا يالى شو ربيقينًا  -14

 -13 ځه.نمالپه ودرېد پل رب نوم، نو خد ئې كړ  ياد

چي دا  حال -13 .دنيا ېد ژوند ړىتاسو غوره ك وخ

چي دا ې شكه ب -18. پاتىآخرت دئ هم غوره هم تل 

د و اابراهيم د  -12 )ثبت( دئ مخكنيو صحيفو كي.

 .كي په صحيفو موسى

ړى له لوم چييا تر السه كوي ربو اڅوك به فالح هغه  -14 

وساتي،  لريځان كړنو نده گاو له  دېناولي فكر او عقي

ړنو له بدو كو ا واخالق ښاك، له پليتوڅخوراك  حرام له

ې ته او تربي روزني خپليړي او ځان تزكيه كړي، ډډه وك

 ړي.اهتمام وك

ږي، ېځه ودرلمانپه ړي او كياد راپل رب خثانيًا  -11

يادولو وروسته ې او د هللا له راان له تزكيځې د ځ ئلمون

هللا د نوم ذكر له د  كيت مبارك آي دېپه  چيورئ گوي. 

 :كېږيې اخيستل څو مطالب تر چيراغلى  كيځه مخلمان

 چيڅوي، ځه ته وهبايد د هللا رايادونه تا لمانالف: 

ې ه هغه بپه ياد شي، د ده جالل او عظمت او د دكله در

 دېا بايد تا دړي، ېرزو كپې پر تا ئ چيره نعمتونه مېش

په ې مننه او شكر ئې، ږېودرې ئ ديړانپه و چيڅوي ته وه

ې ئ كيپه مخ، ېكړژمنه وۍ گد، د اطاعت او بنېكړځاى 

 ې. ږېې ولوئ كيښو پپه او  ېكړركوع او سجده و

ټولو مهمه او اساسي برخه د هللا ذكر ځه تر د لمانب: 

 پيل او مقدمه. او هم  دئټ ې بنسهم ئ، دئ

په يادولو سره ځ به د هللا تعالى د نامه لمونج: 
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 پيلوو. 

 ېبنه ، دي مراسمي و تشريفاتا يشكلنه څه ځ نو لمون

پورته ښته ې مفهومه كنه ب حركات،ې مقصده و باروح 

 محتوىې خوا ته ب بليې نه شرق او غرب او يو دا اوېك

د هللا  چي، دئحركت  محتوىاو بابامقصده  كيبلړونه، مخ ا

ړه د هللا له ياده غافل ز چيځ ږي، هغه لمونېړوبله ذكر خ

ډكو له حرامو ، و سرهعزائمو ا وافكارسره، له ناولو 

نده او له حرامو الرو تر گپاكو او سلولونو سره، له نا

په الهي شوى وي يو بېهوده او  ءو سره، اداالسه شوو جام

 .دئحركت  ښتهې ارزب كيمعيارونو 

ښو ته پړلى، ړه تز پوريژوند په تاسو د دنيا : 13 -13

ځان ته غوره اهداف مو ښت ې ارزاو ب موخي يټټي ،ېېدللو

 چيحال دا ، ئي نښتي پسيه دنيوي مال متاع پي او ړك

غوره او  ېد، تلپاتهاو هم  دئې غوره آخرت هم تر

 شئ.  دىېرس الريځه له هدف ته د لمان پاتهتل

و يړنپه لوممطلب  دا) چيوينا سره  دې په: 12 -18

د يا  ،شوېت ته اشاره آيمخكني يا راغلى(،  كيصحيفو 

 دېې ته، په سور وليټو يا آيت ته ا)قد افلح من تزكى( 

د دعوت توحيد، رسالت، د ې مطالب سور دېد  چي معنى

ځ دا تر منو آخرت ادنيا د و او معاندين امؤيدين 

ېر د دوو څپه يهما السالم و موسى علاابراهيم د مقايسه 

 دېد  ي.راغلهم  كي صحيفوپه برانو پيغمسترو سترو 

دغو سترو د  پايلي خپلي ديو مخالفين ادعوت موافقين 

وه ي هر چيټوي ول كيه هندارپه قصو  سترو شخصيتونو د

ې ، ستر ستر امتونه ئېكړنه الرښووونو انقالبد سترو ې ئ

ټول په الس وى ټغر د دو ظلم اجهل  ،شركړي، د ړ كجو

 يشوپه الس رانسكور د دوى و مستكبران اران گستمشوى، 

 ېكړې ښوونه ئهغو لويو لويو برياليو قيامونو الراو د 

ۍ او نجات آزاد خپليد نو گپرې وزلو او مستضعفو ب چي

 ړي.پاره ترسره كل

آيت په )ان هذا لفي الصحف االولى(  د چيړو كه وغوا

مطلب ته مربوط  دېږن ټولود )ان هذا( اشاره تر  كي

)َقْد َأْفَلَح َمن  يشوويل  كيآيتونو  كيمخ دېڼو نو تر گو

َتَزكَّى * َوَذَكَر اسَْم َربِِّه َفَصلَّى * َبْل ُتْؤِثُروَن اْلحَيَاَة الدُّْنيَا 

 چي يداو دا هغه اساسي مطالب * َواآلخَِرُة خَيٌْر َوَأْبَقى * 

ې سور دېراز د  راغلي، همدا كيټولو الهي كتابونو په 
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په نورو كتابونو  چياساسي مطالب دي  داسيټول مطالب 

ڼي او ابن گى قول غوره ړابن جرير لوم ي.دهم راغلي  كي

  په استناد دوهم قول.عباس د يوه حديث 

څه ويل  كيې سور كيمبار دېپه  چيړه په اځه د لمان

 ړي: ې غور او دقت غوا، دوه ئيشو

ې دا سور كيمبار دېد  چيغه وروسته له ه ّـرسول هللا  -1

ې نازل شو، صحابه پرړى آيت )سبح اسم ربك االعلى( لوم

پلو د خ)سبحان ربى االعلى( تسبيح د ې وفرمايل: وو ته ئ

 ځوئ.رگد تسبيحاتو برخه وو دسج

"لما نزلت فسبح باسم ربك  ىعن عقبة بن عامر الجهن

 ىفالعظيم قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجعلوها 

ركوعكم، فلما نزلت "سبح اسم ربك االعلى" قال اجعلوها 

 سجودكم.   اخرجه احمد و ابن ماجه و ابوداؤد ىف

تر كر( هللا د نامه ذ)د  كيسوره  دېپه  چيه گڅنلكه  -2 

هم دا عليه السالم  ځه د مخه راغلى، پيغمبرلمان

پيل په ويلو سره هللا اكبر ځ بايد د لمون چي ېكړښوونه الر

 شي.

ځه د لمان ّـرسول هللا  چيږي ېلوممعړو خبرو له دغو دوا

له اشارو او ې د قرآن ئو ترتيب االفاظ ټول حركات، 

شي  ىدېپوهې اكثر خلك ځينو ئپه  چيندونو اخيستي، گڅر

پوه شوى او السالم  عليهپيغمبر  يوازيې ځينو ئپه او 

 ړي. كپوه ې پرې نور ئ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الغاشية

 يې معرفد سور

له  چي ئد( كېوونپوښ)ې نوم الغاشية سور كيمبار دېد 

ې آيتونه ئټول لري، ه تونآي 23اخيستل شوى،  آيتړي لوم

ورته دي، د ه سر مخيله  رمېو د شږونطول او د غ د

په ې د غاشيه او خاشعه تونو فواصل ئآي وځپن وړيلوم

په ې د ضريع او جوع ږم او اوم آيتونه ئپوزن دي، ش

ټول د  پوريبيا له اتم تر دولسم ېدلي، پاى ته رسغو صي

الفاظو  ووزنهمپه ېر د ناعمة او راضية څپه ړنيو لوم

ېر څپه د مرفوعة  پوريړسم پاارلسم تر شله دي، يشوختم 

څلورو د  آيتله اوه لسم تر شلم  هموزنو صيغو او

 راغلېې د خُِلَقت او ُرِفَعت هموزنه صيغ كيپاى په آيتونو 

آيتونه د ُمَذكِّر، مسيطر، كفر او  پسېڅلور ور او بيا

د ې پاى دوه آيتونه ئاو د  يشوپه صيغو ختم اكبر 

د  ېدلي.پاى ته رسپه هموزنو صيغو ايابهم او حسابهم 

او  ښايستهېر ډېر ې ډآيتونو اوزان او مد و جذر ئ

د بحث ، شوېنازله  كيړيو په لوم. د مكي دور دئور دخون

آثار  چيځ ده هغه هيبتناكه ورامت قيد ې ئموضوع محوري 

 دېوي، د  دينگڅر كيېرو څپه چا د هر ې به ئ نښياو 

ې د رعب محاسب يښو آثار هم، د الهېپد هيبتناكو  ورځي

د  اړهپه چا د عملونو او هيبت آثار هم او د هر 

ېره څپه ېز به هم د هر كس ړو د اصدار اغېكپرۍ وروست

، وېريپكاوي، لت، سذ د چيې ورگبه  ځينيښكاره وي،  كي

له  كيېرو څپه ې به ئ نښيۍ مانېښپخوف، ندامت او 

، ړ شيه ننوتو اپې، د جهنم سرو لمبو ته به وين ورايه

ښلو به څپه اوبو  وې د جوشچين ېكېدونټد جهنم د خو

ته  مخيې ړه به ئاخو داسيټو مجبور شي، د اغزنو بو

، ږه رفع كويې لووربوي او نه ئڅڅوك نه  چيشي  دىښوكې

ښو او په خو چيې ورگو داسيبه نور  كيمقابل په د دوى 
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ړو په لو، يوې د نعمتونو آثار به ئ كيېرو خوشحاله څ

 و تختونو ناست. گو جگپه ج كيړو جنتونو لو

ې ئ كيښو ندو آيتونو او نگڅرپه عالم  دېد  چيهغه 

پند ې ښو ئښود نښانه الرړ، له هغو واضح او روكه غور ون

 دېې د ئې، نه ې وېر خورپرچاچاى ود د چيوانه خيست 

ره مېې شبړ او نه د هغو غور وك كي تښيپيداپه آسمان 

ساتلي، د دوى  كيږ ېغ خپليپه پراخ آسمان  دې چيستورو 

ڼا او تودوخه ورته نيولى وو ر كيږ ېغ خپليپه ې لمر ئ

په سر د  يزمكد  باران وراوو اوې ئپر دوى ې وركوله، ئ

ته  دېې د دوى مرسته كوله، ئ كيتأمين په رزق او روزي 

ېر ستر ستر حيوانات څپه ښ د او چيړ پام ونه كې هم ئ

پل ستروالي او ړي وو، سره له خې ده ته رام او مسخر كئ

ې وه، ښېړه اېر ضعيف انسان ته غاډځان تر ې ۍ ئكمناځو

ې ته ئ يزمك دېې كاوو، ورته مطيع وو او د ده خدمت ئ

ې ئ دىړى وو، ړ كې جوترې د ده د كور فرش ئ چيونه كتل 

ې ده ته ې ئسين خپلينيولى وو او له  كيږ ېغ خپليپه 

و غرونو گو دنگدن دې، ولېټوكې راومېې او دان يخوندور

ې، كارېزونه او نيچد ده  چيړه ې هم توجه ونه كته ئ

ليدو ه ښو لندو نگڅرټولو ، د دغو دېېې رابهې ترويال

نه شول، دوى  ژاندو او هدايتېپپل رب ونه ې خسره سره ئ

ښ هم، د قيامت او دې، تر يله دې عقېر بډتر حيواناتو 

ي ، اغزكېږيړه ده ته وركول ښ خواځ به د دغه اوپه ور

ې استقبال به ئړو په خواښانو د اوې خوراك وي، به ئ

 .كېږي

د دغو  چي شويته ويل  ّـرسول هللا  كيپاى په ې د سور 

ش شويمه ت ينو له مخالفتونوې شعورو مخالفو او بكمعقل

ه ت كارپل ستومانتيا احساس، خړيا او كوه او مه د ست

وركوونكى  پندر او كِّ ذَ ته مُ ړه، وركړه ادامه ډه زډاپه 

ړه، پل نصيحت وكړه، دوى ته خپله دنده ترسره كې، خي

و اهدايت ته د دوى د حتمي ړه، په ياد كور حقائقېر ه

نه  يدوربانو سيطره الطه سې، كومه نه يمسئول  الرښووني

 ځي او هغه به ورسره محاسبه كوي.رگ، هللا ته به ورلرې
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څه  -2؟ ېښونكپولى دئ خبر د آ رسېدتا ته آيا  -1

او  ېړست -6. ېدونكېوېر ويځ ور ېپه دبه  ېڅېر

ي به ړوبېږخ -1 به سره اور كي. يځننو -4. ستومانه

پرته خوراك دوى ته  نه به وي -3 .ېچين ېتود ېله يو

وربولى شي او نه خو به د څبه نه  -3.يټله اغزن بو

 .ړلى شيچاره ك لوږي

به ه څو ا؟ څه ده( كېښونپو غه)ها چيورو گوبايد  -1

ږي ېلومېر وضاحت سره معډپه ونو آيتله ورستيو ؟ ښيپو

څه په هر  چيځ ده، ورقيامت  دمراد  كېښونپو له دې چي

 زېد هيبت اغړي، به احاطه ك څهړوي، هر پل وزر وغوبه خ

 هريپه ې به ئ نښيپروت وي، څه چا او هر په هر ې به ئ

والي خبر گڅرنله  ورځي دېد آيا وي.  دينگڅررا كيې ېرڅ

 ې؟ي

 مېمو داسيمخونه  ځينيبه  كيځ ور كيهيبتنا دېپه : 2-6

ښي، ېبر كيپه  ورايهبه له  نښياو خوف  وېري سختيد  چي

ډو به سخت خوا ته من بلي ېيوپك او ذليل به وي، س

به  له كبلهړاوونو ك د ورځي هغيړي وي، د ستومانه ك

په ليدو سره به له د دوزخ د سرو لمبو ړي وي، سخت ست
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 .ږيېړپو وېري

ړ ننوتو ته ابه  كيپه سره او تاوده اور د دوزخ  -4

 شي.

ښلو به څپه ې د جوش اوبو چين ېكېدونټد جهنم د خو -1

 چيې ورگو داسيبه نور  كيابل مقپه مجبور شي. د دوى 

ې د نعمتونو آثار به ئ كيېرو ښو او خوشحاله څپه خو

و تختونو گو جگپه ج كيړو جنتونو ړو لوپه لوې، ورگ

 ناست. 

ته  مخيې ړه به ئاخو داسيټو د اغزنو ترخو بو :3 -3

 .ږه رفع كويې لووربوي او نه ئڅڅوك نه  چيشي  دىښوكې

د نعمتونو كفران او د هللا تعالى  كيا نيپه ددوى 

ټولو هغو نعمتونو له اوس به ځكه  وناشكري كوله، ن

 كيپه دنيا ړي وو، دوى ې وركئ كيپه دنيا  چيمحروم وي 

طعام نو خود به نن د دوى ړ، ژوند وك ېرڅپه د حيوان 

 خوري.ې ئ ښاناو چيهغه تريخ او اغزن بوټي وي 

    

    

    

    

    

    

   

   

    

په راضي  -2 ي.ښي وخو ېڅېرځيني ځ به غه ورپه د -8

نه به اوري  -11 .كي شانه جنتو يعال -11څو. پلو هخ

 .هچين يجار يكي و ېپه د -12 هلته بېهوده وينا.

جامونه هري خوا و ا -14ړ تختونه. كي لو ېپه د -16

 ښتونه.بال ليكه ږدول شويپه و ا -11ي. دلوښته اې

 .ونهفرشخواره نفيس و ا -13

په ې آثار به ئمتونو د نع چي مېمو داسيجنتيان به  -8

ښ، ښي، خوېبر ورايهله  كيېرو څښانه ځالنده او رو

 ې موسكا. ډو ئپه شوناو  خوشحال

ځلو راضي او هلو  نوړو عملوپلو كپه خ كيپه دنيا  -2
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 وشحال.خې ئ پايلوپه او 

وي،  كيړو او عالي شانه جنتونو لوپه دوى به  -11

م د او ه ويړ هم له معنوي لحاظه لوې جنتونه به ئ

 چي دئهم د انسان يو فطري تمايل  ادله لحاظه،  ىوتمس

په جنت ښوي، خوځاى او مرتفع ړ په لوكور،  گاو ج گدن

فطري  دغياو هم اشباع به د انسان دغه تمايل  كي

 ځواب وويل شي.ې هم به ئته  غوښتني

ځكه دا ېهوده خبره نه اوري، ببه هيڅ  كيپه هغه  -11

ډډه ېهوده خبرو ه له بپلپه خې هم ئ كيپه دنيا  چي

او دا يو ستر الهي  .ښولهله نورو نه خوې كوله او هم ئ

ځ منپه شريفو او درنو خلكو  داسي انسان د چي دئنعمت 

ې ېهوده خبره واوري او نه ئنه ب چي ړيژوند وك كي

د يوه شريف او دروند و و شي. اگېهوده كار ترسترب

د  چي دئعذاب دا روحي ټولو لوى پاره تر انسان ل

له ړي او ژوند وك كي ټولنيپه ژبو خلكو بدخولو او بد

او د  ځليښكنرد،  ، دروغ، بد وخبرينده گ ولېخ هري

  واوري. خبري كېې او دوخدع

ې او خوند ترښوي سمسوره سيمه خوو اباغ هغه انسان  -12

 ومومي.  داسيږي، جنت به همېبه كيپه ې چين چياخلي 

، ونو ناست ويتختو ړړو لوپه لوبه  كيپه جنت : 13 -16

پراته خوا ته تيار  هريې ښاك جامونه به ئڅ گرن گد رن

په ې ښتونه او تكيې بالبه ئ كيځاى په  يد ناستوي، 

قيمتي، نفيس او فاخره وي،  ل شويښودېه اگه تومنظم

ژوند ېدلي وي، د هر يوه ړغو النديښو پتر ې فرشونه به ئ

 . وي ړېر لوډېر ډژوند چايانو تر پاد به 

    

    

   

   

   

    

   

 -18؟ يپيدا شو گهڅن چي انو تهښي اوگورنه ر گم -13

 ېدو ا -12؟ وىړى شړ كلوگه نڅدا چي ته و آسمان ا

زمكي ته  ېدو ا -21؟ شويړى گه نصب كڅنچي غرونو ته 
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 ؟گه خوره شوېڅنچي 

و امكافات د عملونو له )آخرت(، ) له چيهغه  13-21

 خپليدي، آيا منكر  دوزخ(له )جنت او و امجازات( 

او  وټولو بارزد دغو ړى، ك دئپام نه ې شاوخوا ته ئ

توجه نه ې ته ئي والگت څرنښيپيدامخلوقاتو د  وندگڅر

: آسمان، كېږيو گې ترسترېبه ئهره ش چي، دا ېكړده 

ټولو تر  چيعرب  رائير صحگمان؟! ښاو او هزمكغرونه، 

ځواكمن، صبور ستر، ښ وو، د دغه پل اوې خئ غوره شتمني

ا چ !ړى؟!ك دئغور نه ې ي ئوالگڅرنپه ت ښيپيداحيوان د 

و، اخپه پروي، ده  كيخدمت ه د ده پ چيړى پيدا ك داسي

پلو درنو درنو د خ كيښتو ې اوبو داو ب اښوې و، بچوو

ضرورت ېر يوه حيوان ته څپه ښ پاره د اوړلو لټو د وېپ

ې رته رام او مسخر ئوړ، پيدا كتعالى ورته راهللا ، درلود

ړوكى ماشوم كولى شي د دوى لوى يو و د ده چي داسيړ، ك

 . ېړي بيايي ئغواو چيخوا ته  هريكاروان 

ه زمكد ده ه گڅن چيوري گنه آسمان ته نه آيا دغه ش

ستر ستر ې په شمول ئد لمر ښانه كوي، روځ په او ورش

ركوي وڼا كلك نيولي، هم ر كيږ ېغ خپليپه اجرام سماوي 

 لويي لوييځو ېپلو نامرئي السونو د ورپه خهم تودوخه، 

 چي كيځاى په هغه ړي او ته و بلي سيميې له يو تلېك

او باران ته ضرورت لري،  يرژوي واوانسان او نور 

 خپليړ هوا د واوره او باران وروي، ستا د ضرورت و

و غرونو گو دنگآيا دغو دندرته ساتي.  كيپه قفس ې سين

 كيږ ېغ خپليپه ړ واوره ړتيا وستا د ا چي ېورگته نه 

ې زونه ترېې او كارچيندرته ساتي او ستا نهرونه، 

ې ومېې او انړه دپل زله خ چيته  يزمك دې ږي اوېرابه

ڼا او تودوخه له اخلي، ر اوبه له آسمان ،درته راباسي

، ښايستهژوند ضروري مواد د سره ستا د  دېپه لمر او 

تا  كيڼه په بې ومېړ د هضم و ، ستره اوكيپا، يخوندور

، آسمان، يزمكد  چي ۍله هغه هدفمنر گمكوي،  ديړانته و

ده،  هرمضم كيښت يپيداغرونو، حيواناتو او نباتاتو په 

دا عالم  چي كېږيته نه متوجه  دېو ه اخلي؟! اعبرت ن

په نه باور آخرت په پيدا شوى.  دئنه هوده ېو باعبث 

ملعبه  و عبثاهوده ېبيوه  يته دا هست چي ئد معنى ېد

 ېدپراخ عالم هر توكى د  دېد  چيدا  ې، حالڼگاو لوبه 

و غلط بطالن اپه  ېرنيگانټه او غلط باور او ې بنسب
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 ي شهادت وركوي!!وال

قرآن پاره د د اثبات ل دعاءا خپليد  چيورئ گ دئدا 

ه ده؟ او د هغو فيلسوف مآبانو له گڅناو طريقه اسلوب 

ې غامض، مبهم او ئ دالئل چيڅومره فرق لري اسلوبه 

ې قانع وي او نه پرپله په خنه  چيچلي وي ېپدومره 

دا له  چيږي ېپوهې نه ئ مخاطبشي،  مخاطب قانع كولى

د دغو  كوي؟! خبريژبه په كومه ۍ راغلى او ړن كومي

ې پرهر څوك  چيكوي  ديړانو دالئل داسيقرآن برعكس 

ته  مخيټولو د  چيڅه استناد كوي په هغه شي،  ىدپوهې

ته  مخيو گد سترفرد فرد  ، دو مشهودپراته دي، ملموس ا

غرونه او ستا ؟ هگڅنه زمك؟ پيدا شوىه گڅنآسمان  ؛ړوال

 ه؟گڅنحيوانات  كيپه خدمت 

   

    

    

   

  

   

   

    

   

نه يې  -22 وريادوونكى. ېچي ته ي ړهنو ورياد ك -21

ړه چي ئې شا كهغه ر گم -26 .ه كوونكىپر دوى سلطته 

ه لوى عذاب تعذيب پنو هللا به ئې  -24او كافر شو. 

 -23 په لور دئ.ږ گ ئې زمونچي راتې شكه ب -21. يړك

 دئ. )پور(ږ مون رپحساب ئې چي بيا يقينًا 

ونكى او پند وركويو  يوازيه! ې پيغمبره ا: ت22 -21

، ستا لرېې نه پرسيطره او  واك هيڅې، وريادوونكى ي

مارل گنه د دوى واكمن ، دهو تذكر وركول ادنده پند 

ل امت ته پ، له تا به خڅارناو  مراقبې ې او نه ئشوى ي

نه د دوى د  كېږيښتنه پوړه په او ذكر( ا)پند د 

 ړه. په اردالعمل 

هللا شي، فر احقيقت ك ېدپه ړوي او مخ وا چيڅوك  26-23

ستا دنده ړي، ك تعذيبپه ستر عذاب سره ې ئبه تعالى 
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سزا وركول و امحاسبه او بلنه ده، له دوى سره دعوت 

په لور ده او  موږې زېدنه ئځرگ، بيا رادئ كار موږز

 ذمه.  رپ موږې زمحاسبه ئ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الفجر

 د سورې معرفي

 آيتړي لومله  چي، دئ( )سباوونلفجر سورې نوم ا ېدد 

ډ، ډ لنې لنلري، آيتونه ئه تونآي 61ې اخيستل شوى، ئ

، ېكنده او قاطعپرې ئ دعاءاجامع او شعارونو ته ورته، 

ې ځه آيتونه ئپنړي ، لومخوندورښكلى او ېر ډېر ډې ږ ئغ

ېدلي، پاى ته رس دي)فجر( او )عشر( ته ورته صيغو بان

فواصل د عاد، عماد او عذاب  آيتڅوارلسم ږم تر پله ش

ې د پاى صيغد ړسم آيتونو پاش ځلسم اوهموزنه دي، د پن

د اوه  ېپس( او )اهانن( هموزنه الفاظ دي او وراكرمن)

د )يتيم( او )مسكين( هموزنه پاى لسم او اتلسم آيتونو 

ا( او فواصل د )لم   پوريالفاظ، له نولسم تر درويشتم 

د  كيځ پل منپه خت څلرويشتم آيپه وزن دي، ا( جم  

ې لري او له آخري دوو )ليتني( او )حياتي( هموزنه صيغ

ږويشتم پځه ويشتم او شپن، د پاىآيتونو سره هموزنه 

ويشتم او اته ويشتم ه او د او ديل احد آيتونو فواص

 هريد : ې خالصه دا دهسور دې)مطمئنة( او )راضية(. د 

ظالمانو  ستا رب چيسباوون دا خبره كوي  كيپه پاى  ېشپ

په به او د دوى د اقتدار توره ش دئ كيته په كمين 

 وي.حتمًا ختم

ي دور د مك چيږي ېلومه معگډاپه ې له مضامينو د سور

زور ښمن د چي شوېاو هغه وخت نازله  كيړيو په لوم

ځواك مغرور او پل زور په خې وه، ړلزياتي ته مال ت

 و تهمسلمانانتعالى هللا ېرول، ې وپرې ئمسلمانان 

د دغو مغرورو سردارانو د اقتدار  چيوركوي اطمئنان 

ږي او د هغو قومونو ېپاى ته ورسژر ېر ډپه به توره ش

كثرت پل په ختر دوى د مخه  چيپه برخليك به اخته شي 

او  وضعيي ظاهر كېغولوون خپليوو،  يشوو قوت مغرور ا

ړي وو، دوكه كتللو وسلو او تجهيزاتو مخپراو تمدن 
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المل وو، د طغيان فساد او  مني د دوى داقتدار او واك

ې وه، په ړلمال تې ته ئالسالم مخالفت  معليهو پيغمبران

ځورولو بوخت  پهې وزلو باعث او د بفساد د  كي يزمك

ې نازل شو، پرپي ناڅاعذاب الهي  كبله دېهم لهوو، 

 چيډه وئ ډابايد ټول شو. ې ټغر ئې نسكور او اقتدار ئ

، دئ كيپه كمين رب د العقاب رانو ته هم شديگدغو ستم

 كيږ نور هم مخۍ سره لې باكپه غرور او ب چيږدئ ېپر

كمين ورته نيول شوى او  چيځاى ته ورسي ړ شي او هغه وال

ځي. بيا ېوپرپر سر راې عذاب متروكه به ئد الهي 

غلط معيارونه كاروي، دنيوي مغرور ظالمان  چيفرمايي 

او كاذب وجاهت  كي ټولنيې پلځپه جهل و او متاع امال 

ې مان ئگ ڼي اوگښه اعتبار د واقعي اعزاز او اكرام ن

عزت او فضيلت  ړيكدا ترالسه  الري هريكه له  چي دئدا 

پك ې محروم شو، ذليل او ستر چيڅوك په برخه شوى او ې ئ

 چيورئ گ كبله دېهم لهاهانت مستحق، او د تحقير او  دئ

او  يشريف ېم د يوڅه هكه )يتيم(  كي ټولنيپه د دوى 

څه هم د دوى د شوى وي او كه  پاتهۍ يتيم كورن يمخور

او وي ېدلى ه لونظرله پلوانو او دوستانو يتيم وي، خ

ې وزلى او مسكين نه كوي، ب اعتناءو اتوجه څوك ورته 

ته نه  ېدپروا نه كوي او يو بل ې څوك ئ، كېږيڼل گپك س

ې ئ لوږيړي او له فقر او ږد كالس وراو مرستيد  چيڅوي ه

ې ځواكمنو لخوا غارت شي او ضعيفان ترد ميراث ژغوري، و

و او له مال متاع سره زرپينو محروم شي، له سرو س

پل سيورى او دماغ خړه پر زد دوى  داسي يافراطي مين

ړى او هر ك ښايستهې ورته هر ظلم او جنايت ئ چيړولى غو

ورته ۍ كار ۍ او عقلمنښيارد هوې پك او ذليل كار ئس

 ځولى. رگ

نه  داسيخبره  چيوركوي اطمئنان و ته ننامسلمابيا 

ېري، نه قيامت گې انئ چي رانگدغه مغرور ستمده لكه 

سره  پايلومني او نه الهي محاسبه او نه د ظلم د بدو 

په لور درومي هرو مرو به د حسيب خداى دل، ېمخاحتمًا مخ

 ورځي هغيبه له  حتماً او هغه به ورسره محاسبه كوي، 

ړي، اشتباهات پوه كې ئپلو غلطيو په خ چيشي  سره مخامخ

، خو هغه ټويلې به ئ الريړي او د جبران په ياد كې ورئ

نه ټه گ هيڅماني، ېښپرايادونه، ندامت او ا ه دځ بور

پلو ړلي وي او د خې كلك كلك تې به ئښپشي وررسولى، الس 
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پل زر او زور نه خ چيهغه و خ ي.ورگعملونو سزا به 

په  ،ښت مأيوسې او د مال متاع كمسگتن ړل او نهمغرور ك

هيڅ په شوي، پاته صابر او ثابت  كيونو وړاستونزو او ك

پل ړه او دماغ خپه زېره، اضطراب او يأس ې وئ كي حالت

ړه، آرامو ډه زډاپه ې ئړولى، تل غو دئسيورى نه 

، د هللا ېكړه سينه د ستونزو مقابله ړس اعصابو او

د ، الريپه  يگسترې ت ته ئپېرزوينو ته هيله من او عناي

تعالى به له دوى او دوى به هللا  چيبه دا وي  پايلهدوى 

ځي او د هللا د صالح ي وي، جنت ته به ننوراضله هللا تعالى 

 . كېږينيول به  كي ډليپه انو گدبن

 

 

 

   

 

   

   

   

     

    

  
و ا -6 پو.شپه هرو لسو و ا -2. سباوونه پقسم  -1

 -1 شي روانه. چي ېپه شپو ا -4و طاق. اجفت دغه  په

 و ته؟يپوهيال يقسم و كي به ېدآيا 

ه پ: شوېه ړشيانو لو النديپه  كيآيتونو  ېدپه  :1-1

 چي ېپه شپو ا و طاقاجفت  په ،پوشپه هرو لسو سباوون، 

  روانه شي.

 لِِّذى َقسمٌ  َذِلك فى َهلْ  دا خبره شوې: له قسمونو وروسته
 ؟يقسم وكي څه  ېبه په د و تهيپوهيالآيا :  حِجْرٍ 

 ېبيا د عاد، ثمود او فرعون تباهي او هالكت ته په د

ستا رب له عاد سره چي اشاره كوي: ودي نه ليدو ډول 

خاوند،  و ستنوگهماغه د جارم )عاد(، د  ړ؟وك چلن گرنڅ

 ي اوشوپيدا نه وو دوى ته ورته ښارونو كي په چي هغه 

له و . اېي وتراشلږې تيئ چي په درو كيله ثمود سره 

 نوښاروپه چي خونو خاوند، هغه خلك ېسره، آ د مفرعون 
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نو  ل.ړكېر ډ كيپه  ېاو فسادونه ئ ړه.ي وكسركښ ېئ كي

  ه.ېښودراپر ېرپرب دي د عذاب متروكه 

 : ىصيغه راغل ځواب په دېد قسمونو  ېاو ورپس

 .په كمين كي دئچي ستا رب ې شكه ب:  َلبِاْلِمْرصادِ  َربَّك ِإنَّ 

و شيانو د لوړي څلورونو كي په آيتمباركو  په دې

ړه شوې او د څه لو څهپه  ورو چيگشاهد يو، راشئ و

ځ ئې ځواب ترمنه دئ؟ د قسمونو او څځواب قسمونو 

د كومي ادعاء د اثبات لپاره په و ه دئ؟ اگڅنارتباط 

 ړه شوې؟شيانو لو ېد

له قسمونو وروسته  ږو چيړو نو متوجه كېږ دقت وككه ل

: عاد، ډلوپه اتو آيتونو كي د دريو باغي او عاصي 

ېړن عاقبت ته اشاره ثمود او د فرعون د قوم شوم او كرغ

ځواكمنه ، ېړپياو كيخپل خپل وخت  ډله پهره شوې، دا ه

د فساد، ظلم او طغيان  چيډله وه، و سنبال وسائلاو په 

په  مؤاخذه شول او په الهي دردناك عذاب اخته. له كبله

ټول په  چيو، ي شاهد ادعاء ميمه ډېريد يوې  كيآيت  14

)ستا رب  چيا داو هغه  شوېمطرح سره و تأكيد اطعيت اق

د مخكنيو قسمونو  دعاءدغه ا. (دئ كين كميپه حتمًا 

د اثبات لپاره په دغو قسمونو او  ېهغد ، دئواب ځ

 چيلپاره  ېدد  مثالونو استناد شوى. يتاريخپورتنيو 

ستا رب د  چياثباتوي  دعاءاه دا گڅنپوه شو دا قسمونه 

 الندي، بايد دئ كيكمين ځواكونو ته په و فساد اشر 

 :ړوخبرو ته توجه وك

 ېپسذكر او ور )سباوون( الفجر د كيو په سر د قسمون 

لليل اذا وائې  كياو په پاى  پې(ش ېونگ)لس ليال عشر

ځنيو په من چيښيي دا  شي روانه( چي ېپه شپو )ا يسر

له  وي او شوېړه خبره په ا ېپهم بايد د ش كيقسمونو 

هم بايد جفت او طاق شپه مراد وي نه  (الشفع و الوتر)

 چيږي لومېټول صراحت سره معوى په د بيان له فحڅه، بل 

 مياشتي هريپو د ونو شگله سباوون هر سباوون، له لس

پې او له جفت او طاق هره جفت او طاق شپه ش ونيگلس

او يووالى همدا نظم د الهي بليغ كالم دقيق  مراد ده.

ځايه ټه او بې بنساطالق، بې  ىڅه د هغوايجابوي، په بل 

 .ىكول ديه شو وړانورته ندليل  هيڅ چي دئتعبير 

  تر  چيدا سمه نه ده ، ديعام د دغو آيتونو الفاظ

د آيتونو په ړو، خاص سباوون او خاصو شپو ئې محدود ك
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ترې ثابت اختصاص  چيورو گښه نه ن داسي هيڅ كيالفاظو 

 شي.

 قسمونو ړو د نومو چيكوي  تقاضادا غت د الهي كالم بال

ځ ترمنواب ځونو او د قسمونو د مثالتاريخي  ېپساو ور

 .بايد ژور او دقيق ارتباط وي

 ن د ودو او د سباوېمد خت (ېپش) د، سحر هر چيه ت

پاى لري،  چي ېورگشپه و طاق اجفت  ههر، ېراختو شاهد ي

او پلوه له ڼا او ر ېد تيار كيپه هغوى  چي له دېسره 

د  كيډوالي له پلوه او په هغوى لناو ږدوالي د او

اظه تفاوت وي، خو هره يوه ۍ د شكل او هيئت له لحږمسپو

ي ته يښناڼا او رو، رورځيپاى مومي او خپل ځاى 

ې ئ كي ۍړپه لوم چي ېورگ لسيزي مياشتي هري د ېږدي.پر

 برخيړۍ ورو ورو ستره شي، د شپو لومړه وي او ۍ وږمپوس

ۍ ځنښانه وي، په منزياته رو كيئې سوكه سوكه تر مخ

زياته  ۍږموښانه او د سپډېره برخه رود شپو  كي لسيزي

ړه وي ۍ وږمپوس كي لسيزيۍ په ورست نده وي اوگڅربرخه 

ۍ ۍ برخه تياره او وروستړلوم ڼا ئې ضعيفه، د شپواو ر

په  يۍ لسيزد وروست چيتر هغه  ښانه.ئې نسبتًا رو

، مياشت پاى ته ټه شيپو گۍ له سترږمسپو كيپه ۍ شوروست

 چيداراز هم. ږديپرېته  مياشتي بليورسي او خپل ځاى 

شي، د  څيريڼ فجر سره په روړه تياره ز ېهر سحر د شپ

د شپې ځي، په تور سر راپرېو ېتوره د شپه دځالنسباوون 

د  چي ې، بايد مطمئن واو فجر طلوع كوي څيريتوره پرده 

 ږي.مېخت داسيجهل، ظلم او فساد توره شپه به هم

 ځينو چيده ړ خبره ه او د حيرانتيا وېره عجيبره ډېډ

خاص  (ليال عشر( او )فجرله )رحمهم هللا، و ينمفسردرنو 

څه مراد اوقات او له جفت او طاق له شپو پرته نور 

سباوون او  ميې د لسله الفجر د ذي الحجځينو ړي!! ك

 ورځيۍ ړځينو د محرم د لوماو  ورځيې د ځينو د جمع

ۍ لسيزه، ړې لومالحج يذد )ليال عشر( ځينو له سباوون، 

ځينو د محرم ۍ لسيزه او ړومل مياشتيې د ژځينو د رو

ې اتمه او ځينو له جفت او طاق د ذي الحج، ۍ لسيزهړلوم

.. .ځونو جفت او طاق ركعتونه اوځينو د لموننهمه، 

 63 ترخو  اړهپه ړي، د جفت او طاق ې مراد ك.. تر.او

څو به  كي!! په دغو مختلفو آراوو شويزيات توجيهات 

 ورئ: گو ستونزياساسي 
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 ړي.اص كخلفاظ ئې عام ا 

 په نكره صيغه ليال عشر  چيړى ك دئپام نه ې ته ئ دې

ې پش يلس خاصياو  كېږيې اطالق پو ئپه هرو لسو ش، راغلي

 ې مرادول اصالً صحيح نه ده.تر

 ې، ژد روخو دوى ځو، نه د ورپو ذكر راغلى دلته د ش

 !!ېكړ جوړيې تر ورځياو محرم  ېذي الحج

  دېد  چيړى ك دئپام نه ته هم  دېشيعه مفسرينو خو 

پيدا شوى هم ال  هللا عنه حسين رضي كيپه وخت آيت د نزول 

 ه ارتباط وي؟!!گڅنې ، د ده له شهادت سره به ئنه وو

  له پامه ارتباط ئې ځ ځواب ترمند قسمونو او

  .ىځولغور

 دا قسمونه د )مقسم به( په  چي ېرلېگئې ان داسي

نه د استشهاد او  يشور ذكر ېڅعظمت د اعتراف په 

ر ېډ له دېخبره برعكس ده، هللا  چيپاره، حال دا ستناد لا

ړه پاره په هغه لوڅه د عظمت لد كوم  چي دئړ ېر لوډ

رب العالمين ي نه له يښاړي، دا كار له انسان سره وك

د  مدعىسره، د قرآن قسمونه د استشهاد لپاره او د 

 اثبات په منظور راغلي. 

 خاص (ترالشفع و الو)و ا (ليال عشر)، (فجر) كه 

ه گڅن مدعىدا ړه لو ديونيسو، نو په هغوى باناوقات 

؟!! او دا دئ كيستا رب ظالمانو ته په كمين  چيثابتوي 

څه سره  ۍبه د فرعون، عاد او ثمود د قومونو له تباه

كالم توجيه سره خو د هللا له بليغ  داسيړاو لري؟!! په ت

ځه منږي، يووالى او دقيق نظم ئې له ېجوړجمالت بې ربطه 

 ځي.

 ډېر وضاحت سره په  (هل فى ذلك قسم لذى حجر) دا آيت

راغلي قسمونه عقلي  كيپه مخكنيو آيتونو  چيښيي 

ئې  (عقل) قسمونه. نه مجرددي،  (شواهد)و ا (دالئل)

ه حقيقت پئې  )د عقل خاوندان( چيوايي  او ىړكمخاطب 

حقيقت درك  مدعى( د دغو قسمونو د ذى حجرشي، ) دىېپوه

مطلب ثابتول  اد (مدعىقسمونو اساسي ) ېد. د شيكولى 

 دغيد ، (دئ كيمين )هللا تعالى ظالمانو ته په ك چيدي 

د  كيپه پاى  ېشپ هريى د ړد اثبات لپاره لوم مدعى

هره شپه،  چي شويسباوون په راختو استناد شوى او ويل 
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 بليڅه د  يد يوې لسيز مياشتيڅه د څه طاق، څه جفت 

جر په راختو پاى ته رسي، همداراز ، باآلخره د فيلسيز

ږي، د هغو ولېټټغر به ئې او  ږيمېبه د ظلم شپه خت

، بيا دئ)د عقل خاوندان( وي همدا دليل كافي  چيپاره ل

د پورتني حقيقت او الهي سنت څو متصل،  پسي ېدپه 

ږدي او ته ئې  مخيرااخلي او د مخاطب  يگبېلتاريخي 

 الريتناد له ڼو د اسپه پاد تاريخ  دعاءهمدغه ا

، د عاد، ثمود او فرعون دئتاريخ شاهد  دئدا  ثابتوي.

ځواكمن، مسلح، د زر او زور متمدن، څه وه؟  پايله

ذات !! يو ئې ي او طاغيصعامفسد، خاوند، خو ظالم، 

( لو خاوندگو بنگو جگړو جثو او جلو وړ)د لو العماد

او د خپل  ېخوشعبث،  كيپاره نه، بلئې د ضرورت ل لېگبن

 تيږي چيښودو لپاره، بل ئې ثمود ځواك د درت او زور ق

ئې ځانته مجلل كورونه  كياو په غرونو  ېبه ئې تراشل

ښو د خپلو مخالفينو په الس پ چيم ئې فرعون ېيړول، درجو

تى ح، وعادي مخالفيند  يوازيټكوهل، نه خونه ېمئې  كي

ټولو د الهي !! په دوى هم كيښو په الس پ رمنيېم خپليد 

حذف شول، د  ېوته، د دنيا له صفحېپررا همتروك عذاب

ئې  ىړاوسرغو اطغيان  -الف دوى د هالكت دوه اسباب وو:

فساد ډېر د  كيه زمكپه ب:  ړل.كزر زور مغرور ړ او وك

  .باعث شول

په مخكنيو ظالمانو  له كبلهنو كه د طغيان او فساد 

 چيپوه شئ  ېدظالمانو! په  ېالهي عذاب نازل شوى، نو ا

هللا  چيپوه شئ  ېدته ورته ده. په  دېهم  پايلهتاسو س

، مهلت وركوي خو غافل دئ كيتعالى هر ظالم ته په كمين 

كار لپاره كمين ښد خپل  چي ښكاري نه، لكه يو كېږي

د  اعتناءبې باك او بې  چيته موقع وركوي  ښكارنيسي، 

مناسبه ئې  كيپه خاص وخت او ځاى ځي، كمين په لوري وخو

ظالمانو ته مهلت وركوي،  ىي، همداراز هللا تعالكو چاره

پل عاقبت ظالم له خورته انتظار كوي،  پوريتر خاص وخت 

دلى، په ظلم، ېولبې خبره، په الهي مهلت او فرصت غ

په له الهي كمين څادرومي، نا كيمخ كيفساد او طغيان 

 . سر خوري راو د عذاب متروكه پ كېږيسره مخامخ 
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 ؟ستا رب ړل كعاديانو سره څه وله نه ليد؛  ديو -3

نه  چي آ -8و ستنو. گآ خاوند د جارم )عاد(، د  -3

ثمود و ا -2 نو.ښارودوى ته ورته په  يشوپيدا وو 

سره و فرعون ا -11. ېوتراشل كيدرو ئې  تيږي چيسره 

ئې  كي نوښارو چيهغه )خلك(  -11 ونو.مېخخاوند د آ 

 .كيپه هغو ړي ېر كډې فسادونه ئ -12 .يړه سركښوك

 -14 ه متروكه د عذاب.ېښودراپر ېرپ دينو رب  -16

 .كيپه كمين  دئستا رب  چيشكه  بې

ږ ړوئ، د عاد بد برخليك ته لوارا پاڼيتاريخ د  :3-2

ې نيكه ئ چيارم اوالد، د  ،)عاد اولى(همغه ر شئ، ځي

ړه وو او د هللا يو زوح عليه السالم نې غور نيكه ئو اسام 

مبعوث  كيپه عليه السالم  پيغمبر هودښيار سواند او هو

قوم ورسره سيالي نه شوى  هيڅ چي قومشوى وو، هغه 

 :وو معنى هدوپه و ذات العماد، امتمدن كولى، ځواكمن، 

ټو م وړو او مضبوطپياوقد، له  گاو دن گج :ۍړلوم 

 سره. 

ې وو، قصرونه ئ يشوړ ړو ستنو جوړو لوله لو: همهدو

 يگج يگجږو يې له تځل ئړي په لوم چيهمغه قوم وو  دا

ئې  كارول كيړو قصرونو ړو لوپلو لوپه خاو  ړولجو ستني

و گو جگپه جړو، مضبوطو او ړو لولو قرآن د ،ړاختراع ك

په قوم د مهارت  دېد  كيړولو په جوو يڼړو ماستنو وال

په  كيسيمو  النديې سلط خپليدوى به تر  چيي ړه فرمايا

د تل  كيواگ چي ولېړۍ جوڼما يگي دنگدن داسي لوړي هري

پل ضرورت رفع كولو ړوي نه د خې جوئ پارهلكولو  ژوند
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 ونيښوځواك پل زور د خو اهوده ېب ،عبثپاره او حتى ل

و يڼو ماگو دنگد دغو دن چيي خو قرآن فرماي .پارهل

ښودل شوى وو، ېېري اپه حق تپه ظلم او د نورو ټ بنس

ې، ورگتر شا به د ظلم الس وۍ ڼما هرييعني د دوى د 

و خاوندان يڼو ماگو جگاكثرًا د ج چي دئحقيقت همدا 

پلو خولو له او د خڼاكو په تپل الس ۍ د خڼكله دا ماهيڅ

. ړويجو بيعپه لو د نورو د وينو او خو كينه بلحاصله 

متمدن قوم هم د ظلم او تېري الر غوره ځواكمن او دغه 

ې مخالفت ته سره ئپيغمبر هود عليه السالم پل ړه، له خك

ې راغله پرۍ ه سيلتوندونيول، عذاب ړله، نو الهي مال وت

 وليټد دوى  چيۍ ه سيلتوند داسي، ورځيې او اته په شاو

له  داسيې ئ رړيجد دوى ، ېكړ يې رانسكورۍ ئڼما كيكل

د سټو ته د خرما د هغو ونو  خوا هري چيې ېخه وايستب

ړو له جر چيپراته وو ه زمكېر خواره واره پر څپه 

ستا د رب عذاب  چينه ليدل  ديور گموي،  شوېايستل 

ې له كوم پر سر نازل شو او هغوى ئه د عاديانو گڅن

 داسيځواك پل په خا قوم د ؟ړلبرخليك سره مخامخ ك

 :كوينقل قول په دغو الفاظو له دوى قرآن  چيوو مغرور 

    

   

      

     

     

   

                                           
 11 :فصلت

ښتنه او جاه لويي غو كي يزمكپه  هناحقخو په و عاد ا

زيات قوي او  موږڅوك به تر ې ويل: ړه او وئكو يطلب

هغه هللا تر دوى  چيړ پام ونه كې ته ئ دېځواكمن وي؟ آيا 

ې نو ئله آيتو موږز ړي اوپيدا كې دوى ئ چي دئېر قوي ډ

 انكار كاوو.

، ترقي، ۍبرالس ،گپر مختپل هغه مادي كه دا قوم له خ

چا ورسره سيالي نه شوى هي چيۍ ځواكمن، قوت او ندتم

 معليهو پيغمبرانله و ا ، ظلمطغيان ،فسادكولى، خو د 

له هغه دردناك برخليك  له كبلهسره د مخالفت السالم 

 ورانگتمظالمانو او سمتمدنو ټولو د  سره مخامخ شو او

 بايد د دغهران گستمپاره د عبرت وسيله شول اوسني ل



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 الفجر

 

   

 

 

 

 

 

 

123 

پل برخليك او خ كيه هندارپه قوم د بد برخليك 

پاى ته په به هم وري، د دوى د ظلم توره شگو ىراتلونك

 ې رانيسي.رسي او الهي عذاب به ئ

 داوالد سام بن نوح عليه السالم د  چييان هم ثمود 

شوى مبعوث  كيپه دوى م صالح عليه الساله او گڅانيوه 

ې د نهو اخته او زعامت ئه فساد پې، ې وې ئقبيلوو، نه 

ېدل، اوس كيالقرى  يواد په، كيپه الس انو سردارمفسدو 

په هغو ې تراشل او لوى لوى كمرونه به ئ يډډد غرونو د 

او نورو  له دې. ړلځان ته مجلل كورونه جوې به ئ كي

مجلل كورونه  يداس كيډبرو په  چيږي ېلومآيتونو مع

د ، يشوپيل په الس پاره د دغه قوم ځل لړي ل د لوموړجو

طغيان هم قوم . دغه ديپاته دوى د تمدن آثار تر ننه 

 محكوم شول او گپه مر، شول په الهي عذاب اختهړ، كو

 درس شو. عبرتپاره د د نورو لې هغه مجلل كورونه ئ

 چي دئڅه مراد ( ونوخېم)اوتاد له  چي اړه دېپه  :-11

ځ وو، د مفسرينو تر منې مجهز پرنظام ي و فرعونافرعون 

 : څو آراء مومو

به د نظام فرعون  چيونه دي خېمې هغه ئالف: مراد 

ې به ئ كيښو پپه الس ول او د دوى تعذيبې پرمخالفين 

 خپليپه حتى  كيبل ،مخالفينپل عادي خ يوازيټكوهل. نه 

د  السالم عليهپر موسى  چيړ، هغه ې هم رحم ونه كئ ښځي

ې ئ كيښو پپه الس  چيړوله هومره وكې ئپه جرم ايمان 

 مېرمن ه باايمانهټكوهل، خو دغخونه ېمپنو د اوسورته 

پل ايمان په خ يوازينه  كيسخت حالت  ېدپه همد تعذيب 

ې زما ربه! اې: ويل ئ كيشوه بلپاته ه او ثابته گټين

له راته كوم كور را،  كيپه جنت  كي؛خوا  خپليپه 

نجات ظالم قوم  له دېژغوره او ې ما وئكړنو و اعون فر

 . را

دي قطعات ېل ېل بهغه بځ د فرعون د فوې مراد ئب: يا 

ونو حيثيت خېمد ې پاره ئل يمېد فرعوني نظام د خ چي

 ې مخنيوى كاوو. ېدو ئدرلود او له رانسكور

ښكرو ته هغو لفرعون  د ونو سرهخېم دېپه و يا ا -ج

ځاى په ځاى ، ړلته وال سيمي كومي كله به چي شوېاشاره 

ې پراخه سيمه به ئ، ولېې ودربه ئ مېيخ خپليبه شول او 

 ړه. ډكه كخونو ېمپه 

ځاى ته ې هغه ي ئو سركښاطغيان  چي فرعونهغه ورئ گو
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ې د ئ كيښو پپه الس پلو مخالفينو د خ چيې وه ېدلرس

ې ئ پايلهډډه نه كوله، ټكوهلو هم خونو له ېمنيزو پاوس

هغه غربيان  او له كوم برخليك سره مخامخ شو؟!!څه وه 

كوي،  دعوىد ايمان دروغجنه  السالم عيسى عليهپر نن  چي

په پلويانو ې وزلو د ب عيسى عليه السالمد ې ئپلرونو 

د افغانانو ټكوهل، خونه ېمپنو د اوس داسيهم كيښو پالس 

 داسي، يشوې مسلط پركمونستان  چيپاره او هغو خلكو ل

انو هم كمونستيرانتيا او تعجب خبره نه ده، د ح يسزاو

 كيد بدن نازپه ايستو، د نوكانو مسلمان مخالفين پل خ

 كيوتو بندونو گد ، ولو داغلېټو او سرو تپه سكرو برخي

 ړول. ... كو، برقي شوكونوډلورمن يستن

 ې: ې وئ ړتياويگځانې دو چيونه قومهغه  11-12 

و زور مغرور ار زپل ، خې كولهئ يو سركښاالف: طغيان 

 ړي وو.ك

 .خورولوفساد ې ئ كي يزمكپه ب: 

ې حقير او ذليل ، نور ئېكړې كبر او لويي ئ چيهغه 

په هللا د ړي، ك النديښو پې تر ئحدود ي ڼلي، انسانگ

 النديې سلط خپليړى، تر و عصيان كاې طغيان ئ ديړانو

نه د خلكو ېري تړى، د دوى له ې فساد خور كئ كيو سيم

عزت او ناموس مصئون وو، نه ې ئاو نه  خوندي سر او مال

ترحم او  ،قاخالد ې ړى او نه ئړه سوى كزې وزلو په بې ئ

ېره ې له هللا تعالى وئه ن وژندل اېپڅه نامه ه پې عاطف

 ؟ څه وه پايلهد فساد او طغيان د دوى  چيورئ گوه، و

، ېوتهپرسر را ې پره ئمتروكستا د رب د عذاب  :14 -16 

په ځواكونو! مغرورو  و فساداې د شر ا! ورانگې ستمنو ا

 له دې پايليو فساد اطغيان د ستاسو  چيپوه شئ  دې

، د منتقم خداى متروكه به دىكېڅه نه شي پرته بل 

 ځي. ېوپرپر سر هم راخامخا ستاسو 

راباسي او نتيجه ښو كومه ېپ تاريخيله دغو  چيقرآن 

 كيين په كمته ستا رب ظالمانو  چيڼي گې نتيجه دا ئ

فجر، په  چيږي ېلومت سره معحاوضېر ډپه  له دې، دئ

ى ته پاپه ې پش هريد و پو اشو طاق اجفت پو، ونو شگلس

دا  ۍ نتيجه راباسي اوپورتنهم دغه  لوړيېدو له رس

څه له دغو قسمونو همغه  چيخبره راته مزيد توضيح كوي 

ې ثابتوي. ې ئقصدغه تاريخي  چيدي  كيپه نظر ثابتول 

د قرآن كوم مخاطب ته د دغو قسمونو موخه  يعني كه
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اشتباه سره مخامخ شو او د  كوميشوه، له پاته  همبهم

ې ې او ترې عاجز شو، نو دا قصدو ئېپوههدف او مقصد له 

ې ش به ئشويړي، تنتيجه به د دوى مرسته وك شوېاخيستل 

ټولو د قرآن د ځواب ووايي. ې ښتنو ته به ئپورفع او 

ړى بايد وشي، لوم چلنته ورته  دې ړه بايدپه اقسمونو 

او  كيټوله سوره په ، بيا كيوروسته آيتونو  كيپه مخ

څه دو هېپوه ښهپه مطلب د د هغوى  كيقرآن ټول په بيا 

تعبير او  داسيړو او له ډډه وك تفسير بالرأىله ړو، وك

ې له مضامينو او د بحث له د سور چيځان وساتو توجيه 

د  چيدلته لكه  داسيوي. گل ړخ نها اصلي موضوع سره هيڅ

 لوړيد  ېپپه فجر او ش كيڼا په رړو تاريخي قصو نومو

ښه ې په هدف ئندوي او گڅرمزيد راته  موږموخه او هدف 

ې وي، دلته له قسمونو وروسته قصك ته آسان موږدل پوهې

د  چي يشوويل مخاطب ته  كيپاى په ړو او د دوا راغلې

ى ته رسي، لكه پاپه به خامخا توره شو فساد اطغيان 

به د  داسيځي، همځ راور پسيې پش هريپه  چيه گڅن

ې وزلو د ب پسيې پش توريپه ظالمانو د طغيان او فساد 

په ځي، د ظلم، جهل، شرك او كفر تياره شځ راد نجات ور

ته فجر ڼ ځاى د عدل، انصاف او توحيد روپل به خ

ه ن ديور گمشهادت وركوي، حقيقت  دې پهتاريخ ږدي، ېرپ

يانو سره ثمودله ؟ ړلكوڅه سره عاد  ستا رب له چييدل ل

او فرعونيانو سره خونو خاوند فرعون مېد  ؟ړلڅه وكې ئ

پاى په پل ظلم او طغيان ټول د خدوى ر گړل؟ مڅه وكې ئ

ې پش توريدا د ظلم ستر الهي عذاب اخته نه شول؟ په  كي

پير ولري، توروالى او خوروالى څه تو بليښايي يوه له 

ې، كم او زيات وي، عف او قوت ئضڼا ۍ د رږمپوس د ،ېئ

تور ټغر ې پين سباوون ئيوه ده، س پايلهټولو خو د 

همدا  ،(دئ كيكمين په ستا رب  چيې شكه )بورټولوي. 

  .پورتنيو قسمونو نتيجه او د دغو تاريخي قصو خالصه دهد

 دېې د ي ئكارښ چيځي ته وايي كمينهغه )مرصاد( 

ې ئ كارښ چوي،وا كي لوميپه كار ښپل خ چيړوي پاره جول

درومي او  يئاعتناې باو  باكۍې بپه  (غافلله كمين )

ظالمانو ته  يتعالى هم دغسږي، هللا ېلو كيپه دام پي څانا

ې ورته ټېن خاصير ، توركوي، مهلت دئ كيپه كمين 

ې خبر ب پايلوله پل ظلم د خ چي انرگستمنتظار كوي، ا

 مهلتالهي رومي، د كيۍ او جسارت مخې باكپه باو 
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پولو هم د  يوله وروست كي و سركښۍاطغيان غولولي، په 

په له الهي كمين سره مخامخ څادو تكل كوي، خو ناېتېر

 په سر وخوري. شي او د عذاب متروكه 

    

  

  

   

    

   

   

   

يي او عزت وآزمورب پل ې خكله ئچي نو دا انسان  -11

ړ. چي رب مي عزت راكبه  يي، نو وايړاو نعمت ورك

 ېپر يروز ( چي)داسي ييآزمووې بيا كله ئچي و ا -13

 ړم.اهانت ك خداى ميچي به  ، نو واييمحدوده يړك

پلو په خ چي دئ داسيو مفسد انسان ا يطاغ اد :11-13 

ې ونه كاروي، كه هللا تعالى ئمعيارمادي تل  كيونو وتقضا

ړي، جاه، ړي، مال او دولت وركد اعتبار او عزت خاوند ك

وجاهت،  كيپه ولس ړي، په برخه كې جالل او اقتدار ئ

مان گنو ې ونازوي ونو ئمتنعپه و ترالسه او نفوذ ارسوخ 

 چيدا  حال، ېكړې ترالسه ړي ئلوو سراعزت حقيقي  چيكوي 

د ده د )اكرام( او )اعزاز(  پېرزوينيتعالى دا هللا 

 ېړپاره ده ته وركل يوينو آزماابتالء د  كيپاره نه بلل

ه گې تنپر يروزوآزمويي، رزق او ې په بل حالت ئاو كه 

رب زمويي، نو وايي به: ې وآې ئسگتنپه ړي، ه كو محدودا

په ، ړى يمهانت كاې كه راته كتلي او زه ئپپه س مي

پكاوي د ده د اهانت او سدا حالت،  چي كي حال داسي

ې پرې پاره ئد ابتالء او آزمويلو لد ده  كيپاره نه بلل

پاره ښت لمېو آزا ءابتالونه د ړه حالتدا دواراوستى، 

پلو د خپراخوالى  كيپه رزق ، ه كوئاشتباه مدي، 

پكاوى او الهي ې سوالى ئگتن ڼئ اوگعملونو بدله مه 

هللا  له ديكپاره دي، ښت لمېړه د آزارئ، دوېماهانت مه ش

په اقتدار د ه آزمويي، كل كير گپه سنې تعالى د مبارز

د رزق او  چيشي  ىدڅو وليتر ، كي)قصر(  پهو احالت 

په او د امكاناتو د وفرت او كثرت پراخوالي روزي د 
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دا برعكس او كه  ېو شكر كوپېرزويند رب پل د خ كيت وخ

او كله  كېږيباعث و طغيان ي اسركښ، غرورستا د كبر، 

رزق پل محدود په خړ آيا ې ستا رزق درته محدود كئ چي

ې، شكوه ځاى كوپه شكر  د هللا تعالىې او ي وو راضاقانع 

نه  الري ميړو حراد رزق د الس ته راو ،ېه كوشكايت ناو 

ځاى په  اكتفاءو اقناعت  دپر حالل رزق يا برعكس  ې؟ټول

 ې؟ غوره كو الري ميې او حراځوحرامو ته الس غ

وت قضاو خاطئ ااشتباه  له نظره دا يوه ستره قرآند 

او  گپرمختي ماد ټولني ديې طاغي او مفسڅوك د يو چي دئ

د ې ئو كثرت اوفرت ڼي او د امكاناتو گوسوكالي معيار 

پام ې ته ئ دېښه ونيسي او والي ن ښهاو ړتيا د و ېهغ

ېر ډ !!ړيترالسه ك الري كوميې له دا امكانات ئ چينه وي 

او  گپرمختوت لري، د غرب مادي قضا داسيه كسان همكمعقل

 دېڼي او گښه ښه والي نژوند د دوى د رفه د غربيانو م

ي يي او افريقايآسياې وزلو بغرب د  چيپام نه كوي ته 

ړي، د دوى د دا امكانات ترالسه ك يالرملكونو د غارت له 

قرآن . يشوړي قرباني گهېوادو مظلوم و دېپاره د رفاه ل

 بيانوي: داسيالمل وت قضاد دغه غلط او خاطئ 

      

   

   

  

   

   

     

. وئ عزت د يتيمانوبلكي نه ك ، داسي نه ده،نه -13

 -12 .انومسكين اطعام دپه يو بل څوئ نه هو ا -18

 ړلو.زيات خو ښتپه زبرخه خورئ ميراث د بل د و ا

 ډېره كلكه.مينه  ،له مال سره ئړمينه ك او -21

ې، دا د عزت او ېرلگان چينه ده لكه تاسو  داسي -13

پراخ رزق هللا تعالى  چيچا ته پكاوي معيارونه نه دي، س

تعالى ورته عزت هللا  چيه ده ن معنى ېدپه دا  ىړورك

ې هغه ئنو  ېكړې محدوده ئ چيچا روزي ړى او د ورك

ستاسو  چي دئوت قضادا خو ستاسو هغه غلط ړى، كتوهين 

 ټولنيپه ستاسو ېدلى، ټپل ناسم اجتماعي حالت راخوله خ
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دفاع عاجز وي،  خپليله  ې وزلى، كمزورى اوڅوك ب چي كي

نه كوي او  اعتناءڅوك ورته ېدلى وي، نو له نظرونو لو

په ټولو انساني حقوقو محروم وي، دغه حالت پلو له خ

په ړى، ستاسو ړ كوت راوالقضاو اذهنيت غلط  دا كيتاسو 

كوي، تر  درناوى او احترام نهوك د يتيم هيڅ كي ټولني

ې وو، حامي او مدافع ئ دىژونې پالر ئ چي ورځي هغي

 ديپه مخ تندي به نيولو،  كيږ ېپه غ ديهغه به درلود، 

خو ښكو، راۍ الس د مهربان ديپر سر به د ده ښكلولو، 

، حامي او مدافع نه لري، نو دئ وناتواناضعيف  چياوس 

مال  كيبل ېلراو التفات ورته نه  اعتناءڅه  يوازينه 

د څه هم دا )يتيم( ېرى كوې، كه ې تپه حق ئې، ې غصبوئ

په ، د هغه دئپلوان و خاستا دوست  چي دئاوالد چا هغه 

ډبره ۍ ورته احترام درلود او د ده د دوست دي كيژوند 

 ضعيتله دغه ووت( قضا)په سينه وهله، ستاسو دا  دي

 پهبايد ستاسو ړي جر( ونووتقضامادي ) دېد  ږي،ېړوبخ

 چي كي ټولني هغيپه  ټوو،ول كي( ضعيتعي و)بد اجتما

ې ڼلى شي او حقوق ئگپك واو س او توهين شييتيم تحقير 

( ونهوتقضا) بههلته  چيده  يطبيعشي،  النديښو پتر

 وي!! داسيهم

پل ځمو و ترحم اړه سوى ، زعاطفهن يئ، بخيالتاسو  -18

 دئ پاته كيترحم درو اسوى ړه ړه زپه ايتيم  نه د، يشو

او مهرباني، نه د يتيم ړه عاطفه په ا نمسكي او نه د

ې ، د بوركوئ ۍډډوۍ ړعزت كوئ او نه مسكين ته يوه م

 داسيوت به خود همقضاخلكو بخيلو او قسى القلب رحمو، 

 وي. 

ې عدالتي كوئ، زورور ب كيش ېپه ود ميراث  چيتاسو  -12

حق وارثانو ړي، د كمزورو او خوله ور ټول ميراث غصب ك

ړي له مړي، ې محروم كټولو حقوقو ئپلو ه خل خوري اوو

پروا ورسره نه وي  دېي، د ړځان كد  وليټ ۍشتمنپاته 

د  چيځاى په  دېپلوان دي، د خ دېږندا نور هم د ده  چي

پلوانو سره ې وزلو او غريبو خله ميراث له ب برخي خپلي

 دېنو د  ړي، برعكس د دوى مسلم حق خوري!!مرسته وك

  وي. اسيدوت به خود قضاخلكو 

وت بل قضاغلط  د دې له مال دولت سره افراطي مينه، -21

 .دئالمل 

اصلي  څلوروت قضاد دوى د غلط  كيآيتونو  دېپه 
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يو بل ، نه كول اعتناءيتيم ته وته شول: گپه عوامل 

ې د ميراث بڅول، پاره نه هل مرستيمسكينانو ته د 

دولت سره افراطي مينه. ستاسو  مالله ړل او ېغه خودر

 كيپه تاسو په دغو خطرناكو بيماريو اخته ده او ټولنه 

 پارولى. وت راقضاې دا غلط او ناسم ئ

    

    

   

   

ټكولو  ،ټكولوپه  چيهغه وخت ، هداسي نه د ،نه -21

وي  شي ستا رب او رابهو ا -22ه. زمكړى شي اواره ك

 .ليكهپه ليكه  فرشتېبه 

ې، ستاسو د ېرلگتاسو ان چينه ده لكه  داسيخبره  -21

قيامت  چيند شي گڅرښه به هغه وخت حقيقت ېرنو گغلطو ان

، پيل شيدو سره ېړزل واټكو په درنو درنو ج يزمكد 

 گډاآوار پراخ په شي،  يړځه والې له منئ ژوري لوړي

رته پوپلو قبرونو راخ وپلله خټول انسانان ، بدله شي

ږي او الهي ېودر ديړانپه ووت قضاټول د هللا تعالى د شي، 

 محاسبه پيل شي. 

ړو او ږ توقف وكبايد ل ديړانپه ومبارك آيت  دېد  -22

غور  چيړو پوه كښه ځان ې ئ معنىپه د هغو الفاظو 

 ړوم. ټكيو ته ستاسو توجه راا النديړه ا دېپه ړي، غوا

يعني )مشهود( شي: ېپه دوو برخو وا عالم دالف: قرآن 

ى واو درك ك دىپلو حواسو ليپه خې انسان ئ چيڅه هغه 

ټ دي پظره د انسان له ن چيڅه يعني هغه )غيب(  شي او

ژبه، د انسان ې نه شي درك كولى. پلو حواسو ئپه خاو 

 چي ېشو هړاو قاموس له هغو نومونو او الفاظو جو گفرهن

ړي، دا نومونه او كوضع  هارپشيانو لده د )مشهود( 

)غيب( د  چيمعرفي عاجز دي  يړپله بشڅه د هغه الفاظ 

ژبه نازل شوى، د په د انسان دي، قرآن  كيمحدوده په 

هغه  ژبيد انسان د ې هم پاره ئد معرفي ل حقائقو يغيب

انسانانو د مشهود شيانو  كيپه اصل  چيالفاظ كارولي 

فن كارولى او  هبيړي، خو قرآن دلته د تشپاره وضع كل

پل مخاطب ته آسان خ فهم حقائقوې د غيبي ئ الري له دې

كارول  كيپه فن  هبيتشد  چيد قرآن هغه آيتونه ړى، ك
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 دې الفاظ ئ يشوپاره وضع شيانو ل)مشهود( د  شوى او

ته آيات )متشابه(  دېړي، پاره راول حقائقو( ي)غيب

شوى  كارول دئنه  كيپه فن د )تشيبه(  چيوايي او هغه 

 آيتونه بولي. )محكم( 

و ا همتبادربه په راغلي الفاظ  كيپه دغو مواردو ب: 

اخلو ې نه به ترانتباه نه نيسو او هغه  معنى همتداول

 ې اخلو. ې ترړه ئپه اد مشهود شيانو  چي

 پلوپه خ موږ( لفظ راغلى، )جاءد  كيآيت  دېپه ج: 

 ېړه دا لفظ له يوپه امخلوقاتو د او  كيمحاوراتو 

لفظ د هللا  له دېپاره كاروو، خو ل گته د ت بليې نقط

د هللا نه شو اخيستى،  معنىمتداوله ړه همدغه په اتعالى 

هللا ، دئه ورته نه ت مخلوق هيڅوالى گڅرن گتعالى د رات

او نه  دئته ورته  كوم مخلوق كيذات پل په ختعالى نه 

ځي، ځ به هللا تعالى راپه ورد قيامت ، كيپلو افعالو په خ

د متداول او متبادر راتلو  كيپه مخلوقاتو  گخو دا رات

 . دئنه  معنىپه 

 ،ړوتأويل ډډه وكهم بايد له  كيمواردو  داسيپه د: 

د لفظ له  معنىپه بله هم  او او تمثيل بيههم له تش

 معنى)جاء( د ووايو:  چينه  داسي، تعبير او توجيه

تعالى به  ووايو هللا چيداراز سمه نه ده هم دي، رېدلهظا

، يد، اصابع، يعرش، كرس د ځي،ځاى ته رابل  ىځاله يوه 

 ته ورته كلمات دېاو سمع، بصر، جاء، نزل، اخذ، اعطى 

ې له هللا په تأويل ئ چيځكه كوو، دا تأويل به هم نه 

او  يمتبادرپه ې ږي او نه به ئېپوهڅوك نه پرته بل 

سره  له مخلوقكار  داسي چيځكه اخلو، دا  معنىمتداولي 

په . دا الفاظ به كېږيكولو منتج  بيهتش پهد هللا تعالى 

 كوو. او مفوض ې هللا ته محول به ئتأويل پله كاروو او خ

د قيامت  چيپاره راغلى ل دېې د دا بيان او الفاظ ئ

ړ وفهم انسان ته د والى گې څرنمحاسبد الهي  ورځيد 

پوه شي او دا تر زيات نه زيات ې په حقيقت ئځي، رگو

ځ په ورد قيامت  چيړى شي ك دېږښه رانې ذهن ته فهوم ئم

ې به صف ږي، فرشتېودر ديړانپه وبه ټول خلك د هللا تعالى 

 چي كيپه يوه مجلل دربار لكه  داسيوي،  يړوال ميصف منظ

ځيان فو ېقطعد د تشريفاتو ږي او ېدنگڅرراكوم واكمن 

او دربار د ده د ړ په ليكه والړو خواوو ته منظم دوا

 په الر وي.  يگسترپاره تقبال لاس



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 الفجر

 

   

 

 

 

 

 

 

161 

دا بليغ قرآن ټول الهي كتابونه او  چيږئ ېپوه دېپه 

 د، يونازل ش والفاظمتداولو په د انسانانو كالم، الهي 

انسان فهم د  ،شوېمراعات  كيپه ه انسان د فهم محدود

كولى الفاظ دا و محدود، اې هم قاصر ئ ، الفاظدئمحدود 

ړي، خو د هللا ي كڅه معرفڅه نا صفات ځينيشي د هللا تعالى 

د  چيتا ته وايي اسالم دي، تعالى د ذات له معرفي عاجز 

ښه او  اړهپه ړو افعالو هللا تعالى د غوره صفاتو او لو

خو د ذات او افعالو د ړه، ې غور وككولى ش چيتركومه 

نه د هللا څه مه كوه، د فكر كولو هې ئ اړهپه والي گڅرن

ې د وس او توان خبره ده او نه ئژندا ستا ېپتعالى ذات 

ضعيف ونه هومره استعدادد انسان والى. گڅرند افعالو 

 چيوال تر شا دېاو  ېدپر كيې نازد يو چي كمزوري ديو ا

ې ږ بد غ كي فضاءپه ږي، د ده ېپوهې نه پرږي تېرېڅه 

ڼ گۍ د ړد نې نه اوري، ئ دىې وي خو ې خورپڅره مېش

ځي، د ده ې خوپڅانو او تلويزيونونو گډيور رامېش

پلو په خې ئ دى، خو ې رااخيستى شيئډيو تلويزيون او را

شي او  ىدليپرته نه و وسائلله دغو ږونو و او غوگستر

ډكه ده جو اې له اموې د قوجاذب د فضاء، ستا دىېنه اور

ې، ستا د ليد توان او ستا د ې له ليدو عاجز يخو ته ئ

هللا تعالى  چيڅوك ه ده، گېره تنډدرك او احساس محدوده 

پلو كمزورو په خې ئ ىد چيړي ك بيهسره تش څه داسيله 

ښه پپله ې خئ كيپه حقيقت او محدودو حواسو درك كوي، 

 ړى. ې كېهوده كار ئاو ب ولېځپل حد آخوا غله خ

   

   

   

   

   

    

    

     

رياد به وځ او ور ېده پدوزخ به راوستى شي و ا -26

پند ې وي خو له كومه به ئځ، ور ېده پانسان ته  يش

ړي وى څه مي كچي  كاشاى : وايي به -24 اخيستنه؟

د  ،ځور ېپه دبه  وكهيڅنو  -21. ته ونپل ژونددغه خ
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وك هيڅو ا -23 ول نه شي كولى.ړته ورته، ك ابده عذ

 ړل نه شي كولى.ت ړلو شانته، كلككلك تد ده به 

نه شو  موږي اوس والگڅرند )جهنم د راوستو( په  -26

ووايي جهنم به  چيځاى په  دېد ، قرآن ىدېپوه

په لوري بوتلى شي او يا دوزخيان به د جهنم ند( گڅررا)

 دېهم  كيځاى په بل د جهنم د راوستو خبره كوي، شي، 

 ته ورته الفاظ كاروي او فرمايي: 

  

     

                                     
 21-21 :الشعراء

ې راوستى شي او جحيم به ب دېږجنت به متقيانو ته نو ا

 ړى شي. ند كگڅرالرو ته 

د جنتيانو او  ىځابه له بل و جحيم( ا)جنت ښايي 

په  چيه گڅنړلى شي، لكه دوزخيانو د اقامت محل ته راو

 : شوېورته اشاره  كييوه مبارك حديث 

وسلم:  عليهعن عبدهللا  بن مسعود قال: قال رسول هللا  صلى هللا  

مع كل زمام سبعون  ،لها سبعون ألف زمام ،يؤتى بجهنم

 مسلم رواهألف ملك يجرونها. 

 رسول هللا  صلى هللا  عليه چي دئروايت  عبدهللا  بن مسعودله 

به  يگواړلى شي اويا زره وفرمايل: جهنم به راو وسلم

به  شويراك چيې سره اويا زره فرشت يگوا هريې وي، له ئ

 ې.ئ

: هغه شويالفاظو سره دوزخيانو ته ويل  ېدپه او يا 

ورروان  له كبلهكړنو پلو د خ كيپه دنيا تاسو  چيڅه 

ي او ځپله ستاسو خوا ته راپه خنن هغه  دئدا وئ، 

پر مخ ې ستاسو ې ئږي او دروازېته ودر مخيستاسو 

 . كېږيستل يپران

ړه ړه وېر كټول تپله ماضي او ځ به انسان خپه هغه ور

مانه به وي، خو دا ېښپې نادم او پرړي، وراپه ياد 

 ټه نه شي وررسولى. گڅه رايادونه او ندامت به 

د دغه اصلي كاش اى په ليدو سره به وايي: د جهنم  -24

 داسياى كاش  ړى وى اوڅه بندوبست ك ميپاره ژوند ل

 ژغورلى وى. ې د دوزخ له عذاب نن ئ چيوى  ميصالح عمل 

ډول ډول په ې ه ئفين بپل مخالخ چيهغه ظالمان  -21

ې ئ كيښو او السونو پپه  چي دېړول، تر عذابونو ك
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ځول، نن ې غورئ كيپه كندو ټكوهل او د اور خونه ورمې

ې تصور هم څوك ئ چيستر الهي عذاب اخته وي  داسيپه به 

 نه شي كولى. 

ېروونكو او مخوف په وپل مخالفين كه تاسو خ -23

ښو پپه الس ، كيسونو په قفپنو د اوس، ئچوا كيزندانونو 

چا سره ې له هر ئ اړيكيې، ونه او زولنې زنځيرئ كي

ړئ، خو دا نه شئ كولى ې تپر الري وليټ تېښتيشلوئ او د 

ې ړاوچوئ او موا كيپه قيد او بند ې ۍ روحيه ئژوند چي

 داسيې ېر ئډئ كولى، ې نه شچاره ئذهن  د آزادړئ، كې ئ

د  كيۍ ړپه نؤيا رد و اعالم په خيال  داكثرًا  چيورئ گ

ېر ډو د راحت احساس كوي او اي ځوو ونوزندان له حصار

ۍ ړهم د عزت او سرلو كيپه زندان  چي داسيې نور ئ

ۍ روحيه ژوندې ئو بند اقيد د زندان احساس كوي، 

 ثابت قدمېر صابر او ډنه شي راوستى،  النديېز تراغ

ې نه عزم د زندان تياره قفسونه ئ چيورو گمبارزين 

كولى شي،  ېړاوم يهيلته راتلونكي ې ئى شي او نه ماتول

 يوازيي وي، نه راض كيتيارو خونو و او گتنپه د زندان 

د له زندان  كيۍ احساس كوي بلړهلته د عزت او سرلو

مدرسه پاره يوه ځان لهغه د ي، ړور جوگې تود سنمبارز

 كيزندان په كلونه كلونه ڼي. يوسف عليه السالم گ

ورته قاصد چا اپد مصر د  چيكله  كيى پاپه ېروي، خو ت

ې ليدو ته ئ چيړي پيغام ورته راوچا دا پااو د ځي را

 ديپل بادار ته وركوي او وايي: خځواب ، د رد دئمنتظر 

ه گڅنړه هغه اتهام په ازما  ، ورته ووايه:ورشهېرته ب

ړل، ې كپرړو چپه وو مېد ې پل السونه ئخ چي ښځيهغه شو؟ 

 ؟ شوېه گڅن

ځ به د هللا په ورد قيامت  چيپوه شئ  دېه پظالمانو! 

ې اوس تصور هم نه وك ئهيڅ چيسخت وي  داسيړل( تتعالى )

ړه، الس په غا، كيښلو قفسونو پوپه سر دوزخ  شي كولى، د

ړلي، د ت پوريونه، په ستنو زنځيرږده ږده اواو كيښو پ

په ې هم به ئو ذهن اروح  ،ديې بنپر الري وليټ تېښتي

هم يوه  كيپه عالم د خيال او خوب  چي كيقيد  داسي

 يوازيه خو ړى شي، تۍ احساس ونكۍ او آرامېبه د آزادش

ې ښپې او الس چووا كيزندان په ښمن جسد ې وزلي دپل بد خ

ې زنداني ې، خو د ده روح نه شړونو وروتزنځيرپه ې ئ

 كيپه قيد خو هللا تعالى به د دوزخيانو روح هم  ،كولى
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 چوي. وا

   

  

   

   

    

    

رځه گپه لوري پل رب د خ -28 ډه نفسه!ډا ېا آى -23

په نو زما  -22. شوىراضي له تا راضي شوى، ته 

 .داخل شه مي تهجنت و ا -61 ل شه.شام كيانو گبند

ې ئ داسيڼي او گډوله ې درنفس انساني : قرآن، 23-61

 معرفي كوي: 

كار پل بد په خ انسان چي نفسهغه نفس:  الف: لوامه

اعتراض كوي  ېپر كيه كار هغناه په هر گد مالمتوي،  كي

  ړي.ې كولو ته مال تانسان ئ چي

ته بدو كارونو  انسان چيغه بالسوء نفس: ه ةب: امار

ناه هر كار، هر ناولى او كركجن عمل، ظلم او گد څوي، ه

ترسره كولو ته كوي او  ښايستهورته ېرى په حق تد بل 

 ې تياروي. ئ

ډه، آرام، قانع او راضي ډامطمئن، نفس:  ج: مطمئنه

، ژندلىېپې ، حقيقت ئېكړې غوره سمه الر ئ چيهغه  ،نفس

مضطرب  يكژندو ېپپه د حقيقت نه ډه شوى، ډاې پرې ړه ئز

، كيكولو  ياو پلپه متابعت ې وي او نه ئ انشېپراو 

پل په خپيدا كولى، حالت ورته شك او شبهه نه شي  هيڅ

 قانع او راضي وي.حق جائز 

او د روح  ډ او اطمئنانډاړه د زدا  چيي قرآن فرماي

په ذكر سره ترالسه تعالى هللا د  يوازيښت سكون او آرام

  شي. ىدېك

   

     

   

                 :28الرعد  

ړونه ې زپه ذكر سره ئړى او د هللا ې راوايمان ئ چيهغه 

ډه ډاړونه په يادولو سره زد هللا  چيپام ، كېږيډه ډا

  .كېږي
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سره رب پل له خې ئرابطه  چي دئغه مطمئن نفس هم

، د كېږيډه په ياد سره ډاې د هللا ړه ئ، زتلېه ساگټين

خير په پل ړو راضي او قانع وي او خېكپرپه هللا تعالى 

ې پله رابطه ئژني، خېپپل رب نه خ چيټوي، څوك ل كيهغه 

و ااضطراب ، وېريپه ، تل ولېله هللا تعالى سره شل

ې نه ئډه وي او ډاړه ې زژوند كوي، نه ئ كي ۍانشېپر

د هغه روح او به حتمًا ېشاني پراضطراب او روح آرامه، 

دا اوس تاسو ړى، ېر كې هپل رب ئخ چيړه په برخه وي ز

په چا خوا ته او د هر  هري چيورئ گ كيټولنو په غربي 

 ورايهله  نښيۍ ژور اضطراب او ناآرامد  كيېره څ

ړونكو او ړي له خوب راوگاكثر و ټولني، د غربي ښكاري

چرس، په شراب، ړي پرته خوب نه شي كولى، غواوا مسكن د

پل ټ، هيروئين، موروفين او نورو مخدره موادو خريگس

ړه ته پل ناآرامه زې خېبڅو شړي او عالج كاضطراب روحي 

ې كار هغه ورو ورو ئړي، په برخه كډ او سكون ورډاكاذب 

پاره نجات لله سخت روحي اضطراب د  چيږي ېځاى ته ورس

په هر غربي  چي يژنځان و پراخيدا ړي، التته م يژنځان و

ې له مخنيوي عاجز او ورو او حكومتونه ئگې ئ كيهېواد 

په خداى له عدم باور ټول ېشانه، پرته سخت راتلونكي 

ځان دا ړيكو د شلولو نتيجه ده، پلو ااو له هللا سره د خ

ريقه طژوند ، د عقائد، افكار، غربي تمدن چيښيي  يژنو

وي، گړخ نه لنسان له سالم فطرت سره اد اې او اسلوب ئ

په ړه سكون ورروحي آرامي او د زته نه شي كولى انسان 

 ۍې دينپه الحاد او بغير فطري او  دېپه ړي، برخه ك

كوي، ۍ احساس شانېپراو اضطراب د انسان  كيتمدن ړ وال

زغم، ډه كولى، ډاې نه شي څه ئ هيڅې ناآرامه، روح ئ

ړاو د معمولي كشي وركولى، حوصله، صبر او استقامت نه 

ې زار شي، يا مخدره موادو ته ژوند بله  كيپه نتيجه 

ي او يآسيا وليدا ژني ته. ځان وړي او يا پناه و

، كيړاونو په سختو سختو ستونزو او كي انسان يافريقا

ړاوونو د ژوند راضي وي او له كپه ، كي لوږيپه فقر او 

ه يوه ستر پړي، پناه نه وته  يژنځان وپاره نجات ل

ژنه ځان ودومره كسان كي كال  هيوپه  كيآسيايي هېواد 

چي  كيښار په يوه يوه د غربي هېوادونو  چينه كوي لكه 

آيا د  ؟ولي، دا كېږي يژنځان و كيپه كمه موده  دېتر 

پرته  له دېپاره كومه بله توجيه موندلى شو؟ آيا ل دې
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و ا يشوړونه له ايمان تش هلته ز چيڅه ويلى شو بل 

شته!! مخدره  كيڼه په يوه او بله بپر خداى باور دلته 

اصلي او بنيادي وجه ړلو وپناه موادو ته د ې ياو نشه 

څوك اخته ۍ هغه بيمار كيخطرنا ېدپه ، دئروحي اضطراب 

له ۍ عالج بيمار دېله روحي سكون محروم وي، د  چي كېږي

ېرته هللا ته انسان ب چي دىكېڅه نه شي په بل پرته  دې

 يگټين كيېړې اېدلشل خپليځي، له هللا تعالى سره رروگو

لته د جنت مستحق مؤمن بنده د ن قرآن دأعظيم الش. ړيك

ته  موږسره  ېدپه وي او يادپه نامه  ةنفس مطمئن

ډ او ډافقط ايمان كولى شي انسان ته  چيښوونه كوي الر

د انسان روح ته سكون ړي، ايمان په برخه كاطمئنان ور

ښتنو ته پوې قانع كوي، ډ وركوي، عقل ئډا ېړه ته ئاو ز

ې عدالت راولي او له ئ كي ټولنيپه ځواب وايي، ې ئ

 ژغوري. ې ۍ ئېشانپراضطراب او 

 ه!نفسډه ډااو  مطمئن ېا :يا ايتهاالنفس المطمئنة

ځه، )راضية رگپل رب لوري ته ود خربك(  )ارجعى الى

له  هتى(، شو يراضبل ترې ى او شو يراضپله په خ ة:مرضي

څه  چيتعالى له تا راضي، تا ته هللا ي او راضتعالى هللا 

. جل شأنه راضي ىدكړنو ې راضي او ستا له پرته  دركوي

شامل  كيانو گه بندپهللا تعالى به ورته خطاب كوي: زما 

 داخل شه. ميشه او جنت ته 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 البلد

 د سورې معرفي

خيستل ا آيتمړي له لو چي دئ)البلد( سورې نوم  ېدد 

ې بلد او احد ړي آيتونه ئه لوماو لريه تونآي 21شوى، 

 ېپسورېدلي، پاى ته رس ديورته هموزنو صيغو بانپه ته 

هموزنو صيغو په ې آيتونه د عينين، شفتين او نجدين در

ېر هموزنو څپه ة د عقبة او ميمنې لس آيتونه ئ پاتهاو 

ښكلى او خوندور ېر ډې د و جذر ئږ او م، غشويكلمو ختم 

دا  چيږي ېلومېر وضاحت سره معډپه  متنله ې . د سوردئ

د قريشو  چي شوېنازله  كيځو په هغو ورسوره د مكي دور 

په ضد د مخالفت رسالت د ده د و ا ّـرسول هللا سردارانو د 

هره جفا ې ئ په ضدې وه او د ده ړلۍ كلكه مال تښمناو د

 ڼو.اگجائز او ظلم 

له ) چياره پد اثبات لمطلب  ېدد  كييل په پې سورد 

او  دئي بهير طبيعدل يو ېمخوونو سره مخاړاستونزو او ك

خامخا به له ستونزو  چي ړىدا كپي داسيانسان تعالى هللا 

ر( او )هر پالاو )هر هذالبلد( ه )پ(، كېږيسره مخامخ 

 پهتاريخ او  ېرپه ت مېمكر ېك، يعني د مشوېه ړزوى( لو

استشهاد كوي او  ديوونو بانړاك شوير ېر زوى تپالهر 

انسان ته و متكبر امغرور همدا مطلب ثابتوي، بيا هغه 

كوي مان گ، ړىواك غره كځل زور پخ چيخبردارى وركوي 

نه شي او  دىېكبرالسه  ېك پروهيڅ چي دئاكمن ځودومره 

 پيغمبر عليه السالمسره وايي: د  ۍېر غرور او مستډپه 

! ړىر مال دولت مصرف كډېه ښ ميه خالف پت او د ده د دعو

هللا تعالى درنه  چيان مه كوه مگن ته وايي: ښممغرور د دې

ري ېرنه نه كوي او د ظلم او تڅاكړنو ستا د  ،دئغافل 

پاره لمطلب مهم او اساسي  دېي. او بيا د ړسزا به درنك

او ناظر شاهد د ده د عملونو و ا، بصير د انسان رب) چي

ه پ كوي(وت قضا اړهپه ړنو ټولو كد ې ه ئ، حتمًا بدئ



 

 

 

 

 

                                                                                                                البلد           

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 چيكوي دليل استناد ند گڅرېر ډېر مضبوط او ډ داسي

او  يگستر خپليد انسان ې انكار نه شي كولى، وك ترهيڅ

كوي او  ديړانه وگپه تواستعداد؛ د دليل د ليدو 

پيدا ستا  چيشهادت وركوي  يگسترړه ستا دا دوافرمايي: 

د شاهد، كړنو ټولو ستا د  او دئ)بصير( كوونكى حتمًا 

په حتمًا ې )خالق( ئ چيښه ده ن دېد  (صفت هر)مخلوق 

په انسان ، دئه متصف گتو هاو اكمل هړپشپه بصفت دغه 

ډو او دوو شون ژبيپه په صفت او د ده د تكلم  كي

په صفت استناد كوي او فرمايي: ستا رب هم حتمًا د تكلم 

ړه كوي ېكپرړه اپه او خامخا به ستا د عملونو  دئمتصف 

د  .وت كويقضابه  اړهپه و او افكارو عقائداو ستا د 

هغه په ده ړه د په اښه او بد( د ) كيپه وجود انسان 

ښكاري او ښه ښه ورته  چياستناد كوي وت قضااحساس او 

ې لري، نېكي ښكاري او كركه ترې او بد ورته بد ښوي ئخو

ې قت ئژندل شوى حقيېپښي، منل شوى او ېورته معروف بر

بدي ورته خو  ،ڼيگې آشنا پل فطرت سره ئله خاو  بولي

ې پل فطرت منافي ئڼي او د خگې ښكاري، كركجنه ئمنكر 

كه دوه ښو دفاع كوي او له بدو كركه لري، له بولي، 

ې ې ظالم بل ئوري، يو ئگو كيپه حال  نښتيانسانان د 

ځاى پل په خړي او ظالم ړي د مظلوم مرسته وكمظلوم، غوا

ښه ده ن دېد وت استعداد( قضا)دا د  كيپه ده وي، ېنښك

ده ته  چيپيدا كوونكى( ذات، هغه پالونكى او د ده ) چي

، دئپه دغه صفت متصف ړى، هرومرو ې دا استعداد وركئ

مظلوم كوي، د وت قضا اړهپه ونو عملبه د انسان د حتمًا 

ته به سزا وركوي. بيا ظالم الس نيوى به كوي او 

غوره له دې كبله د دين الر انسان  ىدللېوفرمايي: دغه غ

ډكه ومونده، له ې ژورو ئړو رانه او له لوگ چيړه نه ك

دو، هغه صبر، ثبات، زغم وېريې وړاوونو ئچونو او كېږلگ

پاره ضروري الر د تلونكو ل دېپه  چيۍ جذبه او د قربان

 ېپل وزرونه ئونه ليده، خ كيځان پل په خې ده، هغه ئ

ه گړ او جوپاره وېدو لړرونو د اوو غگو دنگدن له دې

ې مبارز كيپه الر ۍ ونه موندل، دين د مظلومانو د آزاد

ې ئته  مرستيمسكين پلوان يتيم او محتاج ته بللو، د خ

 چياو هغه وخت  كيپه كال ۍ قحط سختيڅاوو، هغه هم د ه

او ې وزلي سره مخ وي، د ب لوږي سختيپه خپله له  ىد

ړه سوي ته بلنه او ز ترحمې ئ اړهپه انسان مظلوم 
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او د عظمت او عزيمت دغو  گالر ت ېدپه ده ته وركوله، 

ې دو، نو له انتخاب ئېښېوبرران گېدل څوكو ته رسړو لو

  ړه.ډډه وك

 ېشي او فرمايي: ډلو وپه دوو خلك  كيى پاپه 

اى ته به درومي، ځ وبختوربختور دي او د  ځينيالف: 

ايمان هغه الر  د چيان دي مؤمندا هغه صابر او باعزم 

ې ئ كيام گپه هر ، شوېښل پوپه اغزو  چيړه ې غوره كئ

وهل،  يډغرښونو او خطرونو سره واگدي او له  ژوري لوړي

ې صبر ته ړ او نور ئې وكېدل، صبر ئځوخو الري دېپه 

ړه سوى ې زپه نورو ئړه سواند وو او پله زپه خرابلل، 

 .رابللړه سوي ته ترحم او زې او ترحم درلود او نور ئ

ې د بدبختو ځاى ئې بخت او بدبخت دي او ې بئ ځينيب: 

ې تكذيب الهي آيتونه ئ چيدوى هغه خلك دي ځاى، ړن ېكرغ

حق د  چيړ انكار وكې عمدًا ئښو ندو نگړل، له هغو څرك

ښوونه كوي، د دغه تكذيب په لوري د انسان الرو حقيقت ا

 به دوزخ ته درومي.  له كبلهاو انكار 

له ستونزو او ې خالصه دا ده: سور كيمبار دېد 

نه  ښهدل د هللا له رعايت د محروميت نېمخسره مخاړاوونو ك

 .دئعام الهي سنت يو ثابت او دا برعكس ه، د

 

 

 

   

 

   

    

   

    

    

   

 ږېېكڼلى گ اللحته  او -2 .ښار ېدپه  يم نه، قسم -1

په هر پالر او ه هر پړه لوو ا -6. كيښار  دېپه 

 .كي ۍپه سخت ړىكپيدا  موانسان  چيشكه  بې -4وى. ز

 :ئړپام وكڅو خبرو ته دلته  -1-4
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  او  اضافي ده)ال(  كيقسم مختر  چي يمان كوگځيني

 ېدقسم د نفي لپاره ده، په  ددا  چينور وايي  ځيني

ړه توجيهات كمزوري دي، دا دوا ړه نه كوم،لو چيمعنى 

شته او نه كم او دا دوهمه څه نه اضافي  كيپه قرآن 

د غير  چيخرابه او  ېډېره كمزورهم  ېدتوجيه خو تر 

ئې  له كولو سره ئې مترادف كوي، كه معنى خبريضروري 

د كولو  خبري ېدړه نه كوم نو د ښار لو ېدپه  چيدا وي 

 ېدپه  چيغوره او دقيقه توجيه دا ده  څه شوه؟!!ټه گ

او د ده د  شوې)ال( سره د مخاطب وينا او دعوى رد 

 شوياو بيا ويل  دئذهنيت له ردولو وروسته، مختصر مكث 

تاسو ئې  چينه ده  داسيقسم، يعني  ميښار  ېدپه  چي

په هر پالر زوى قسم وي ښار او  ېدپه  ديزما  ،ئومان كگ

د قرآن په  پيدا شوى. كيړاو او ستونزو انسان په ك چي

پيل شوى، په )فال( او  )ال(كالم په  كيځايونو ډېرو 

معموالً انسان د  چيشاهد يو  ېدهم د  كيانساني محاوره 

خپله  ېپسخپل مخاطب خبره په ال او نه سره ردوي او ور

 خبره كوي.

  چيې( معنى دا ده ته حالل ي كيښار  ېد)پ خبري ېدد: 

د )بيت الحرام( محدوده ده،  چي كيښار  ېپه د ېكد م

خلك د خپل پالر له قاتل  كي ېپه د ،دئحرام  په كي گجن

لو وكټو او ونو له شبوڅه نه كوي، د هم د غچ اخيستو ه

ځان ژلو هم ځناورو او حشراتو له وډه كوي، د ډئې 

ساتل  په كي څه حرمتڼي، د هرگحرام  په كي ښكارساتي، 

له تا سره ستا هتك حرمت، اې پيغمبره!! دلته ، خو كېږي

ژنه، نه او مخالفت، ستا د يارانو تعذيب او و يښمند

ول ري!! ټېمئې ش رد ثواب كا كيبل كېږيڼل گجائز  يوازي

دي، خو ته له حرمت محروم او  كيد )حرمت( په )حريم( 

ځواب او د قسمونو او  كيه متن حالل!! كه د سورې پ

دل به ېپوه خبري ېپه د ځير شو نوږ ځ ارتباط ته لترمن

( مراد همدا اْلبََلد بَهَذا حِلُّ  َأنت)له  چيشي  راته آسان

 څه.نه بل  دئمطلب 

 صيغه د نكره په  (والد و ما ولد) كييم آيت ېپه در

، نه خاص پالر او دئراغلي او معنى ئې هر پالر او زوى 

 .زوى

  شويله قسمونو وروسته ويل : 
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 ىړپيدا ك موانسان  چيشكه  بې: َكبَدٍ  فى االنسنَ  خََلْقَنا َلَقدْ 

 .كي ۍپه سخت
دا  چيورو گو، بايد دئځواب د مخكنيو قسمونو  اد

په  دعاءا ېده د گڅناو  يڅه مطلب افاده كوقسمونه 

و امحنت  )هللا تعالى انسان په چيشهادت وركوي حقانيت 

 والد و ما)و ا (هذا البلداو په ) (ىړپيدا ك كيمشقت 

په  څه رابطه ده؟ځ ئې ترمنواب او ځ لوړيد  ديبان (ولد

 :ئړوكتوجه نقاطو ته  النديدو لپاره ېپوهخبرو د  دې

  دعوتد ده له و عليه السالم اپيغمبر د  چيهغو خلكو 

او  وسائلټول پل وه، خ ېړلسره مخالفت ته ئې مالت

لپاره كارول او  ېبلد مقاي نهضت اله ېدامكانات ئې د 

وادي،  كيپه مبار ېكد مياران ئې د پيغمبر عليه السالم 

نيولي وو،  الندي، ترشديد تعذيب كيحرم دا د هللا د كور 

محمدعليه  چيړو وكباور ه گڅن خبري ېدپه : ويل به ئي

د ټولو مالئكو مطاع جبرئيل ، د دئپيغمبر د خداى  السالم

 يكو دعاءا، دا دئد الهي وحي قاصد  هللا له لوري ده ته

 دى چي كيحال  داسي!! په دئالر ئې حقه او هللا ئې مل  چي

ړاوونو او ستونزو سره او ياران ئې له دغو سختو ك

ورته  ابتالءاتونه او مصيبت كيام گپه هرمخامخ دي، 

ژل او و كېږيړل ملك شخپل ، له كېږيمنتظر، تعذيب 

 وليمرسته نه كوي؟  د ده خداى د ده وليدا !! كېږي

هللا د ده مخالفين د  وليځي؟ ته نه را مرستيد ده  كيمالئ

سورې  كيمبار دغيجل شأنه په هللا ؟ كېږيپه عذاب نه اخته 

ړاوونو او ستونزو سره : له كځواب وركويدوى ته دا  كي

 انسانجل شأنه ، خداى دئدل يو ثابت الهي سنت ېمخمخا

ونو او محنتز راز خامخا به د را چي ىړپيدا ك داسي

، يورگبه  ژوري لوړيږي، تېرېېچونو ږلونو له كمشقت

دو ېكله مصيبتونو سره د چا د مخامخ الي، گړاوونه به ك

يد محروم او الره ئې أيهغه د هللا له ت چيمعنى دا نه ده 

د رنه مو ېگدا ان چي كړېناسمه ده!! تاسو سخته اشتباه 

 ېدر د گم، ېځولرگوتونو لپاره مالك او معيار قضاخپلو 

ه ستاسو جد گڅن چي خبر نه يئ ېدو له قصجوړېښار د 

خپله ناتوانه خليل، د خداى السالم  عليه ابراهيم

 ى،ماشوم زو ىړوكخپل وو ا اهللا عنه رضي هاجررمن، ېم

هغه وخت  كيسوزنده وادي  دغيعليه السالم په اسمعيل 

، نه ونه ېښاك اوبه وڅد  كينه په  چيښودل پرې يوازي
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چه و ېكرونېو، نه حيوان او انسان، ىټي، نه سيوراو بو

تعالى په حكم دلته ړه ئې د هللا ، دواگډاره ېدره او سپ

څومره ستره ابتالء، هم پالر ته او هم دل، وښپرې يوازي

 كه؟ ېراغل ديوربان ورځي سختيڅومره مور او زوى ته!! 

زوى ئې معمار او  ېدا د كعبالسالم  عليه ابراهيم

 ېتاسو ا چيونه شخصيتهغه دوه ستر ذبيح هللا، اسمعيل 

كوئ، انتساب فخر  ېدو! ځان ورته منسوبوئ او په قريش

او تاسو دا  شويو سره مخامخ ابتالءات داسيكه دوى له 

ځو سره سختو ور داسيستاسو جد له  ولي چي نه وايئ

دا خبره  وليړه په انو د محمد عليه السالم  ىمخامخ شو

خو دا حقيقت ثابتوي  ېو قصابتالءاتد د پيغمبرانو ؟ ئكو

 .دئدا يو ثابت الهي سنت  چي

پالر وي ، كه ئړد ژوند بهير ته پام وكانسان د هر  

 كمزورى،ډك، و ژورو ړاو كه زوى، د هرچا ژوند له لو

ړ، ا كيڅه محتاج دنيا ته راشي، بل ته په هرو اضعيف 

 څوكښتى، بل ي اونه ش تهبل ړخ اله يوه وهي،  ېښالس پ

ړا او ژښكو، په او غذاي، خپله ړسته وكبايد د ده مر

دو شي نو ېكپورته د  يزمكله  چيغو ترالسه كوي، چي

پر مخ  كيپورته كوي، په هر قدم ډېر زحمت په  امگهر

 ېبلمقا يله راز راز بيماريو سره د دوامدارېږي، لو

ځوان شي، څو ر ځونه، تونه او رندرد، كيۍ ئې په مخ ړل

 ېئې نو ستونزيړي او پيل كړاو نوى پ د ژوند بهير ئې

ڼه او پېچلي ابعاد، له يوې نزاع ال نه وي فارغ شوى ب

له بل  چيسر شي، يو مشكل ئې ال نه وي حل  بليپه  چي

اخته،  بليروغ شي په  ۍسره مخامخ شي، له يوې بيمار

له ستونزو سره ځور، د انسان د ژوند حقيقي ان دئدغه 

ي بهير، د الهي سننو مطابق دل ئې د ژوند طبيعېكمخامخ 

پيدا  داسي نه دئشأنه انسان  جل. خداى او د ژوند الزمه

النو گڅملي، هللا د په بستر ڼو پاالنو د گتل به د  چي ىړك

 ۍړا، د خوشحالژ گڅن ړي، د خندا تراغزي پيدا ك گڅنتر

 . ستونزي گڅنتر ۍغم، د سوكال گترڅن
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 ينه ش څوككله به هيڅ ،چي داسيېري، گان دىآيا  -1

 آيا -3! ړ تباهك ميډېر مال وايي:  -3؟ قادرې پر

 ؟نه دئ ليدلى هيچا چي داسيېري گان دى

ته دومره ځان ور چي دئڅوك او كوم انسان دا : 3 -1

ې پروك به هيڅمان كوي گ چيښي ېځواكمن او قدرتمن بر

نده گڅرپه ورته  كيپه آيت څه هم كه ي؟! نه ش برالسى

ه گپه واضح توخو د كالم له فحوى  شوې وته نه ده نيولگ

 ّـرسول هللا د  چي دئدا همغه مغرور انسان  چيږي ېلوممع

حرم ه پې او د هللا تعالى د كور ړلې مال تته ئهتك حرمت 

غه ڼي، هماگو حالل اوز جائز اېرى او تجپر ده هر ت كي

 دعوتد ده د و ا ّـرسول هللا ې د ځواك ئټول زور پل خ چي

ه پ ّـرسول هللا كه  چي كوي دعاءاكارولى او  كيمخالفت  په

له ړي وى نو مالتې د ده ې ئو فرشتتعالى اهللا  ه وى اوحق

دو!! او د ېكړاوونو او ستونزو سره به نه مخامخ د غو ك

نه شوى ترالسه كولى كله دا فرصت هيڅبايد  ومخالفينده 

 دىړي، ك پوريۍ الس منښو داعناد په سره ده له  چي

 له دېړوي او سره ري وربگاو د ده ياران او ملځوروي و

دغو مغرورو ! وي ې خوندياو مؤاخذ يد هللا تعالى له نيون

د  ځواك داستاسو زور آيا  چي شويسردارانو ته ويل 

پيغمبر ړى؟ آيا د ړ كراوال كيغرور او كبر احساس در

هلو پراخو ستاسو په ضد او د ده د دعوت  السالم عليه

و كارولو او زيات مال دولت مصرفولو وسائلېرو ډاو ځلو 

پر تاسو وك هيڅ چي، ړىپيدا كدا ذهنيت را كيپه تاسو 

 ي؟ نه ش ىدېكبرالسه 

كوي مان گر گ؟ مليدلى دئچا نه  چيېري گان داسيآيا  -3

 ځلو اود ده د ناروا او ظالمانه هلو ، بصير خداى چي

؟ سخته اشتباه دئو شاهد نه ناظر اڅو ټو هپاو  هښكار

 ؛دئبصير  چيي ټ نه دپهللا تعالى هغه ې له څه ئ كوي، هيڅ

 دالئلووطو مضب النديه پ پارهحقيقت د اثبات ل دېاو د 

 :كوياستناد 

    

   

  

   

يوه و ا -2؟ يگستر ېدو لېړده ته مو ورنكآيا  -8
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 ېدو ېدښوده ته مو ونو ا -11؟ يشونډ ېژبه او دو

 ؟الري

پيدا  )انسان د چي پارهحقيقت د اثبات ل دېد  -8

اظر او نكړنو او د ده د  دئ( حتمًا بصير كوونكى رب

كوي او فرمايي: و استدالل گپه دوو سترشاهد، د انسان 

ټول ې، ستا ړى يپيدا ك، بل لرېخالق ې، ي مخلوقه ت

هم  يگستر ېستا دوړي، دركنكي ووكايدپونه ستا استعداد

په تا  چيه دا خبره مني گند هغه وديعه ده، ستا عقل څ

ې محروم تربه  ىپيدا كوونك و ستاخبه دا صفت وي  كي

 چي دىكېي نه ش څهپرته بل  له دېد عقل حكم خو  !وي؟!

متصف ه گتوړه پپه اكمل او بشصفت  دېپه ستا خالق بايد 

غوره  داسي كي و مخلوقامصنوع په ده  هآيا ممكنوي؟!! 

د  نه وي؟!! كيو صانع اخالق د هغه په  چيوي  صفت

تعالى هللا  چيشهادت وركوي  دېپه و بصيرت ابصر انسان 

په كومو پيدا كوونكى رب م د عالَ  چي موږ .دئبصير 

 كيم او د ده مخلوقاتو په عالَ ې صفتونو يادوو مظاهر ئ

په د ده  چيځكه دا  دئورو، كه وايو هللا تعالى بصير گ

سميع تعالى هللا كه وايو ورو، گه گېلب دېد  كيمخلوقاتو 

د سمع د صفت مظهر  چيپاره ل دېد دا ، دئېدونكى اورو ا

 دئعليم تعالى هللا ورو، كه وايو: گ كيو اتمخلوقد ده په 

ت ښيپيداپه څه د عالم د هر د )علم( مظاهر  چيځكه دا 

 داسيم حتمًا دا عالَ  چيعقل راته وايي  موږاو ز وروگ كي

 . ږيېپوهښه څه هرپه  چيړى پيدا كذات 

ته له دغو دي،  وسائلد تكلم  يشونډژبه او دوه ستا  -2

پل خې، بيانوالضمير ي افمپل خسره  ېدپه استفاو وسائل

 كيې، په تا صادرو يكړېپر خپلي ې اووتونه منعكس كوقضا

ستا رب  چيشهادت وركوي  ېدپه شته والى د دغه استعداد 

په كړنو به ستا د . حتمًا دئمتصف په صفت حتمًا د تكلم 

په انسان  وي.صادرړه به ېكپرۍ كوي، وروستوت قضا اړه

په  تعالى د دغه صفت د هللا موږغه صفت شته والى دد  كي

اتو مظهر صفد  تعالى هللاعالم د ټول  .پوهويوالي گڅرن

ورو، گ كي لمال عټوپه د صفاتو مظاهر  تعالى هللا، د دئ

 شو.   دىژنېپې ئاو صفات  تعالى هللاله مظاهرو ږ مو

په فطرت او د ده  چيړى پيدا ك داسيهللا تعالى انسان  -11

خاص معيارونه پاره ندو لژېپښه او بد( د ې د )ئ كيټه خ

ې د ېره ئڅد )فجور( او )تقوى( ښي، ېاو استعدادونه ا
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له ، د دغه فطري استعداد ېكړځور ې انپه صفحده د ضمير 

ې او بد ورته بد ښوي ئښكاري او خوښه ښه ورته  كبله

ښي، منل ېې لري، نېكي ورته معروف برښكاري او كركه تر

پل فطرت سره له خاو  بوليې ژندل شوى حقيقت ئېپشوى او 

ڼي گې ښكاري، كركجنه ئبدي ورته منكر خو  ،ڼيگې آشنا ئ

ښو دفاع كوي او له له ې بولي، پل فطرت منافي ئاو د خ

 ىد چي ېكړې ورې ئزياو غر كېمل داسيبدو كركه لري، 

په هر بد  ې منع كوي اوله بديو ئڅوي او و ته هښېگڼ

انسان  چي دئالمل  دېې مالمتوي، دغه استعداد د ئ كيكار 

ړي سزا او غواوت كوي، قضاړه په اښه او بد عمل د هر 

وري، گو كيپه حال  يښتړي، كه دوه انسانان د نبدله ورك

ړي ړي د مظلوم مرسته وكې مظلوم، غواې ظالم بل ئيو ئ

وت قضا)دا د  كيپه ده ېنوي، ښځاى كپل په خاو ظالم 

پيدا پالونكى او د ده ) چيښه ده ن دېد استعداد( 

ړى، ې دا استعداد وركده ته ئ چينكى( ذات، هغه كوو

د به د انسان حتمًا ، دئپه دغه صفت متصف هرومرو 

به كوي او مرسته مظلوم كوي، د وت قضا اړهپه ونو عمل

 ته به سزا وركوي.ظالم 

و د اثبات صفاتد هللا تعالى د قرآن  چيورئ گ دئدا 

اد استنو گېلو او بمظاهرد همدغو صفاتو په هغو پاره ل

مان گ چيچا ته هغه ورو، گې ئ كيپه مخلوق د ده  چيكوي 

نه لري  كار تعالى د خلكو له عملونو سره هيڅ: هللا كوي

، ه كويوت نقضاړه په اښو او بدو عملونو د ى او د دو

خداى بصير  چي، شهادت وركوي يگسترستا دا دوه : يفرماي

په ژبه او  يشونډې ستا دو، او ستا د عملونو ناظر دئ

په ستا رب به حتمًا ستا د عملونو  چيشهادت وركوي  ېد

 دېستا دا احساس د  اړهپه ښه او بد وت كوي، د قضا اړه

په دوو برخو  ههللا تعالى به هم ستا عملون چيښه ده ن

 ښه او بد ته به بده سزا وركوي.ېشي، ښه ته به و
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ې څه شي ي -12الر ته. دغي سختي  وگلنه دان ېوئ -11

ړو د غا -16څه ده؟ چي دا سخته الره ړى پوه ك

. طعام ړه دركځ وپه ور د لوږيو ا -14 .ستليپران

په خاورو يا  -13. تهيتيم خاوند  ۍپلود خ -11

 يډلي د هغو شبيا له  -13 .ره شوي كوم مسكين تهېپس

باندي  يړه سواو زپه صبر ړى او دئ راو ېچي ايمان ئ

 ځاىدوى به وي د بختور  -18 .ښتنهپارس كړې ېئ

 چي كافر شول، په آيتونوږ زمونو ا -12. خاوندان

گمارل شوى  -21 ان.خاوند ځاىت د شقاو به ويدوى 

 .دوى پر ښلى اورپوسر

په سخت كار ، بريد او لگدان معنى)اقتحام( د  :18 -11

ته ويل  الري هغيننوتل دي او )عقبة(  توندسريع او  كي

و ا ژوري لوړيوي،  شوېېره ت كيړخ په اد غره  چي كېږي

معرفي  داسي (ة) عقبونه آيتوروستي چونه ولري. ېږلك

 :كوي

  ولړو آزادقيد او بند د غاله. 

  ځو ور داسيپه ې وزلي مسكين ته يتيم او ب وپلوانخد

 خوره وي. ږه قحطي او لو چيوركول طعام  كي

  صبر او استقامت. الريپه د ايمان و اايمان 

 .نور صبر او استقامت ته رابلل 

  ته رابلل. ړه سوي او ترحم ، زوپېرزوينخلك 

پلو په خپه ضد  وتدعد ده و ا ّـرسول هللا د  چيهغه 
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ې الره ئايمان ړي، د ښتونو وياگېغو مالي لې درڅو او به

اقتحام له  كي ېدپه ې، رانه موندلگ چنه اوېږلسخته، ك

ځواك نه هغه قوت او  كيړه پل زپه خڼي، گځان عاجز 

ورته ممكن ېدل څوكو ته رسړ غره لو دېد  چيويني 

، ، بخلۍغالمشو، د  پاته كيځاى ېوتي پرپل په خښي، ېوبر

حضيض په ايمانۍ ې و باكفر د و ا ۍرحمې ب، حرص، قساوت

لمن  يوضعۍ مخكن خپليڼل، د گې غوره ودل ئكې پاته كي

ټول پل ې خپاره ئد دوام ل چيه ونيوله گټين داسيې ئ

ړو آخوا لو له دېوكارول،  ټول امكاناتځواك او زور 

له  كيپه )عقبه( ې پاره ئېدو لد رسځاى ته بختور 

 چي دئېر نه څپه د هغو كسانو  دىړه، ډډه وك )اقتحام(

رانو او سختو الرو گپه پاره ېدو لواقعي سعادت ته د رس

ژورو ړو له لو الريد د تلو جرأت او همت لري، نه 

چت عزم، او ه،ړلوى زږدوالي، له اوږي او نه د سفر ېوېر

 وط وزرونه لري. بړي او مضپياوصبر او زغم، 

ژوند پل او د خ كي ورته هرصپانسان  چي له دېسره 

پاره لېدو د رسته  دړي او مقصهر مقصد غوره ك چيپاره ل

له )كبد( ستونزو او  هحتمًا بړي، الر اختيار ك ههر چي

په الر د تلو ايمان د ې كه ئ، كېږيړاوونو سره مخامخ ك

ۍ ړه او كه د شيطان او نفس د متابعت او غالمړه وكېكپر

په شيطان د و اۍ گبندپه نفس  د چينه ده  داسيالر. په 

ړاوونه به ژوند كاو د  يډې لنپر الري دېږبه او كيۍ غالم

د  انطد ده ذليل نفس او مكار شي هسيورته آسان شي، 

ژوند ۍ او مرييتوب د غالمځاى ژوند په ړي آزاد او سرلو

ې پلوانو او بړي، له محتاجو خك ښايستهورته آسان او 

 كيپه مقابله حق ځاى د په  مرستيوزلو انسانانو سره د 

ي، وېښړ كار وبرړ وپل مال مصرفول ورته غوره او د وياخ

په حق او  چيباعث شي  دېدغه د نفس او شيطان دوكه د 

 ځاىپه ړي، د ايمان ډډه وكحقيقت له ايمان او اعتراف 

ۍ او ې رحمځاى د بپه ړه سوي د كفر الر، د ترحم او ز

ل الر غوره بخځاى د حرص اوپه ر بقساوت او د قناعت او ص

 .ړيك

 كيل گځنپه ړ غره د يوه لو چيڼئ گې مه مناسبته ئې ب

قصه دلته راواخلم: د  گې د تپۍ شږمې ترود يو

 چي كيځو پو ورشړيو لومپه د د جهاد په ضو امريكايان

هم وه،  النديد دوى تر سخت مراقبت  سيمهېدو د اوس موږز
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و په جاسوسي طيارو اڅارله او هم له بره  النديله ې ئ

ته تلو، سخته  بلي سيميې په له يوږمكيو، يوه شپوس

نه كوله، يوه استفاده مو څراغ ڼا او تياره وه، له ر

ړاوونو د تحمل د دغو ك ديهللا تعالى  چيويل وري راته گمل

پاره ويل: خلك د دنيوي مقاصدو ل ميړي، ورته وركداجر 

په زحمتونه قبلوي او شالي، گړاوونه ېر زيات كډ دېتر 

كس  داسيته  مخيې وروسته مو ېبڅو شتويوي،  ولېخځ ور

ډډه په غره ړ ې، د هغه لوئ كيپه همغه تياره  چيراغى 

 ميڼو ته وروښوله، تن راك يوازيټه په سيوه لويه  كي

څه وخت راويښ شوى وي، د غره دا كس به  ورئگ چيړ مخ ك

پيل ې ښول به ئراك يټس دېځان رسولى او د ې سر ته به ئ

  ړئ.سره مقايسه ك له دېزحمت  پلخړي وي، ك

رسول هللا صلى هللا عليه  چي دئروايت  هللا عنه رضيله انس 

ښل پوپردو او ناخوالو په مكاره وفرمايل: جنت د وسلم 

 پردو. په ښتنو شهواتو او نفسي غوشوى او دوزخ د 

ن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفت الجنة ع

 مسلم رواه     الشهوات بالمكاره وحفت النار ب

ستا  چيدي  حائل ېدپر داسيځ يعني ستا او جنت ترمن

ښي، له دغو ېران او ستونزمن برگدل ېتېرې رنفس ته ت

دوزخ ې، خو ستا او ش ىدېدو سره جنت ته رسېتېرپه پردو 

او  ښايستهستا نفس ته  چيږي ېړځ ېدپر داسيځ تر من

له او له ومن ديخبره نفس پل ښي، كه د خېبر كېښكونرا

 ې. ځپرېو كيپه دوزخ  شوېېر پردو تدغو 

پام ټكيو ته ستاسو ونو دوو ظريفو آيتمباركو  دې د

 ړوم: راا

 و )اطعام فى يوم ذى مسغبة( ذكرا)فك رقبة( د الف:  

د ړل( راوايمان ) چيښيي راغلى او دا  كيمخ ايمانله 

قيدونو او له ) چيڅوك ، دئنه كار هر كس او ناكس 

ونو زنځيرۍ د وي آزاد شوى، د اسارت او غالم ( نهبندونو

پرته د بل پله له هللا په خې، ړلتنه وي ې مال ته ئشلولو 

په دردناك ۍ اسارت او غالم ټوي، نور دټيته سر  ۍگبند

ضعيف  داسيي، وپارې نه راوري خو احساسات ئگ كيحالت 

ړتيا او اهليت نه لري، ړو والنفس خلك د ايمان راو

ۍ الر نه ړطرت انسانان دا د عزت او سرلواو غالم فذليل 

غه صي ېدپه  كيځاى په بل ا مطلب قرآن دشي غوره كولى، 

 رااخلي: 
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 213البقرة: 

په هللا له طغيان كوونكي انكار وكړي او بيا  چيوك څنو 

 يگټين وليگړۍ ئې منك كيكل داسيپه نو  ايمان راوړي

  .دئونكى پوه اورېدېر ډاو هللا خو  دل ئې نشتهېشل چي ېكړ

دل ېكپه طاغوت كافر  چيورئ گهم  كيمبارك آيت  ېدپه 

معنى دا ده  دېذكر شوى، د  كيړلو مخپر هللا له ايمان راو

پر هللا د ، بيا به ېړى به له طاغوت انكار كولوم چي

 ېكړڅو له طاغوت انكار ون، تر ږېېكه گړلو جوايمان راو

هللا ستا د  ،ېنه كړ نپل برائت اعالاو د هغه له منلو خ

هم تا ته د  كيپه كلمه ، د توحيد يايمان دعوى نه قبلو

پرته بل هر اله نفى ړى له هللا ړى شوى، لومدرس درك ېدهم

، ې: ال اله اال هللا، وايې، بيا د هللا د اثبات خبره كوېكو

ې ئ مانگپر هللا د ايمان دعوى كوي،  چيوي  داسيډېر خلك 

 يې نه وي نفيمان لري، خو طاغوت ئپر هللا ا چيهم دا وي 

ته  ۍد هغه واكمن، او وېره ويې طمع ړى، له طاغوت ئك

پاره هغه د حل و فصل ل خړيپل منازعات او شټوي، خټيسر 

 داسي، د يږدړه ړو ته غاپرېكد هغه  كوي او ديته وړان

پرېكنده الفاظو ه او گپه مكرره توقرآن  اړهپه كسانو 

 دروغجنه ده. ې د ايمان دعوى ئ چيوايي 

لري: )صبر( او  يوتقاضااو اساسي  ميمه هب: ايمان دو

ې ئ كيړه په ز چيښيي ړه سوى د انسان صبر او ز. )ترحم(

 همغسيده، مقدمه د صبر او ترحم  (ايمان))ايمان( شته، 

ډ او عزم ې هوپه ضد د مبارزۍ ې عدالتۍ او بلكه د غالم

ك رقبة( )فكه نو دلته ځپاره مقدمه ده. د ايمان ل چي

 .شويذكر  كيايمان مخ تر و )اطعام فى يوم ذى مسغبة(ا

د ايمان الر ورته  او شويراضي كفر  په چيهغه : 12-21

 ېكړډډه ې ئلو او )اقتحام( گې او له دانېدلښېعقبة بر

دوى د ايمان  چي ړىې انكار كله هغو الهي آيتونو ئ او

 كيپه )شقاوت تون( سعادت تون( ته رابلي او د كفر )

ږدو او داسيد اور په ې دوزخ وي، ځاى به ئ، تميشو پاته

ې په سر به ئ چيپراته وي به  كيځ تشو ستنو ږدو مناو

د ږي او نه به دوى ته ېمې تودوخه كي وي، نه به ئبرغول
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 مجال ميسر وي او نه د آزاد تنفس فرصت. وتلو او فرار 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشمس

 د سورې معرفي

ې ئ آيتړي له لوم چي دئ( )لمررې نوم الشمس سو ېدد 

په هموزنو ې ونه ئتټول آيلري، ه تونآي 11اخيستل شوى، 

ې صيغوزن  دې ېدلي، دپاى ته رسږ په غصيغو او د )ها( 

 وليټاو  راغلېهم  كي ځپه منله فواصلو عالوه د آيتونو 

ې ړى. د سورږ وركښكلى او خوندور غېر ډېر ډې ې ته ئسور

په هغه زمانه ي دور مكدا د  چيږي ېلوممعله مضامينو 

د  كېمخالف د ه پ السالم عليهپيغمبر د  چي شوېنازله  كي

 . وو ىېدلاوج ته رسپل خ مخالفتسردارانو 

 ېړكه بريا غوا: چيخالصه دا ده  سورې كيمبار دېد 

دا مطلب ې هم ئموضوع ي د بحث اساس. ړهپل نفس تزكيه كخ

د ده  والىگ( څرناو بريا د فالح )انساند  چيثابتول دي 

انسان كه ، دئمربوط  پوري( ېو تدسيا ې)تزكيپه د نفس 

و بد بختۍ عوامل اشقاوت  دېنو د  كېږي بدبختشقي او 

نېك و اړي سعادت كه غوا ټوي اوول كيپل نفس په خ دي

ځان په  ديلوازم )سعادت(  دېپه برخه شي نو د ې ي ئبخت

 ړي. پيدا كرا كي

ښ او حساس لونكي رب ده ته ويخالق او پاانسان د 

څراغ ښود ڼ او الرروې ئ كيشعور په ړى او د ده ضمير ورك

الهام ژندو ېپد و )فجور( اې د )تقوى( ده ته ئ ،ښىېا

ښانه روڼ او روڅراغ دا  چيږي ېوتوان دېپه  ىدكه ، ړىك

په موندو او د  الريې ونيسي، د دو مخه ئكېپ وساتي، د د

ې ته ئ بلنيكار واخلي،  ېتر كيژندو ېپپه ښه او بد 

پل ضمير ړي، د خوك اعتناءې ته ئنو وښولبيك ووايي، الر

او  ىدژونپل وجدان وساتي، خ دا خونديېكړله كصفحه 

ې مخنيوى ېدو ئړاوم او وكېد پلځفعال وساتي او له 

و ا)فجور(  كه دو ړي، فالح او بريا ترالسه كوي، خوك

شي او خت بدبپه خپله به هم ړي، الر غوره ك)طغيان( 
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 ړي. ۍ سره مخامخ كبدبختشقاوت او ټولنه به هم له پله خ

 څو مشهودد عالم پاره ل)اثبات( د  دعاءا ستري دغيد 

و اځ( په او ور(، )شۍږمپولمر او س) ،شواهدند گڅراو 

كوي او  ديړانوه گپه تود شواهدو ( هزمكو ا)آسمان 

 چيې، ورگلمر ڼ رو كي )آسمان(په  چيه گڅنفرمايي: لكه 

كله ستا  چيڼا او تودوخه له هغه ده، ر يزمكستا د 

مخ  چيړه او تياره شي او ړوي، سله هغه مخ وا( هزمك)

ېوتو( پرپه د )لمر ښانه( شي، ړوي، )توده( او )رووروا

حرارت نه لري  چيې ورگۍ( ږمپوهلته )سځي، په راسره ش

ته ورته  دېهم  كيپه ضمير ڼا له لمر اخلي. ستا او ر

ستا حساس وجدان ستا د ضمير ښودل شوى، ېا څراغلمر او 

، مفيد او مضر، حق او باطل ښه( او )بد()، دئڼ لمر رو

څوي، په ه ديمنع كوي، نېكيو ته  ديښيي، له بدو در

ځال پل وجدان ته خ چيمالمتوي، چا  دي كيبد كار ناه او گ

لمر  چي دئهغه حالت ته ورته  يزمكې د ئ مثالكړه، ور

ښت، ځد خورخه شي، بپه ې و تودوخه ئڼا اړوي، رته مخ وا

د  چيچا پيل شي او  كيپه ۍ ړل دياو و ارتقاء، ژوند

ې مثال ئ، ړړ كمې څراغ ئړله او دا صفحه ولوجدان پل خ

ې پرپل تور وزر په خش چيهغه حالت ته ورته شي  يزمكد 

 ړوي، له نور او حرارت محرومه شي. وغو

تاريخي  پورتنى حقيقت د يوهدغه  كيپاى په ې د سور

ې ئ كيې بيانوي او د ثموديانو په قص كيڅ ير په تربه

ېر ډد دوى د يوه ) كيقوم  دېپه  ځوروي او فرمايي:ان

دا قوم  چيباعث شو  دېد څون او پا)طغيان( شقي انسان( 

ړي، د تكذيب كالسالم  عليهپيغمبر صالح ړه سواند پل زخ

بر پيغمد دوى د  چيړي ې قطع كښپالس هللا (  ة)ناق هغي

ې عذاب اخته شول او د كورونو شديد اله)معجزه( وه، په 

 وتل.ېپرې راپرې چتونه ئ
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 ېدپه قسم  -2 .په غرمه ئېدغه لمر او ه پقسم  -1

ئې  چيځ ور په دغي قسم -6 .پسېورشي  چيۍ ږمپوس

 يړئې راونغا چي ېپش په دغي قسم -4 .يړند كگڅر

 هسيدا په و اآسمان  ېدپه قسم  -1 .كي ېتيار

خورېدو  هسيا او د يزمك په دغي قسم -3 .ئې دوجوړې

 -8 .دو ئېېمس هسي داپه دغه نفس او ه پقسم  -3 .ئې

 -2ځان ساتو ئې.  وافجور د ړ ئې ورته وك الهام چي

و ا -11لو. ړكئې  پاك چيڅوك بريالى شو هغه شكه  بې

 ړلو.ل ېئو چيڅوك شكه نامراد شو هغه  ېب

 شوېړه څو شيانو لوپه  پوري 8ت تر آي يړ: له لوم1-8

 :شويويل  ېپساو ور

 َقْد َأْفَ َح َمن َزكَّاَها * َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها *

شكه  ېبو ا لو،ړك ېئ چي پاكڅوك بريالى شو هغه شكه  بې

 ړلو.ل ېوئچي څوك نامراد شو هغه 

څه ځ ئې ځواب تر مند دغو قسمونو او  ورو چيگوبايد 

: هغه ه دا خبره ثابتوي چيگڅنرابطه شته، دا قسمونه 

ړ او هغه نامراد كس بريالى شو چي خپل نفس ئې تزكيه ك

 ؟ ړ(كړ ئې كك شو چي

عالم حكيم خالق، ستا  ېدد  چيه گڅنلكه  ځواب دا دئ:
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نه  چيى ړلمر پيدا ك داسيښانه كولو لپاره ود ر يزمكد 

هم حرارت  كيڼا وركوي بل)كور( ته ر يزمكستا د  يوازي

وركوي، د لمر له )حرارت( او )نور( پرته به ستا په 

راز اد، همژوند ممكن نه وو ديبان يزمك ېړتياره او س

د سالم فطرت  كيپاره ستا په نفس ل الرښوونيئې ستا د 

هم تا ته  چيښود الر داسي، ىښېراغ اڅڼ او حساس ضمير رو

او آشنا  ښايستهښه درته ، (تقوى)ښيي او هم )فجور( در

 ړي او بد درته منكر او كركجن.ك

وتو ېله پر )لمر( ۍ دږمسپو چي ېورگ كيته په آسمان 

نه  ،ښه دهن ېد شپ چيۍ ږمنده شي، دا سپوگڅروروسته را

 يزمكستا د  له دېځانه نور لري او نه حرارت، كه له 

نه  ېدرادرومي، نو دا په خپله د  ېپه لور د نور پلوش

ر ېڅدا ئې د يوې آئينې په  چيدي  وړانگيد لمر  كيبل

ځي او د ۍ راږمووت سپوېكه لمر پر .ته منعكس كوي يزمك

ړ او څراغ خاعالنوي، همداراز كه ستا د ضمير  گرات ېپش

 په برخه شوه. دياو تياره  شوېنو نامراده  ړ شو،م

هغه  يزمكځ د ړي، ورند كگڅرلمر را چي ېورگځ رته و

ښانه شي، سره رو په دې ړي،لمر ته مخه ك چي دئحالت 

ښ شي، وي په كي څهڼا او حرارت ئې په برخه شي، هر ر

 چي ېورگپيل شي. او ته شپه  په كي ښتځوده، حركت او خو

لمر ته شا  چي دئهغه حالت  يزمكړي، شپه د ټ كلمر پ

ه نور او حرارت محرومه او تياره سره ل په دې ړي اوك

ښت او حركت ځاى ركود او جمود ځئې په برخه شي، د خو

)تزكيه(  دي، كه دئونيسي، ستا د )نفس( هم دغه حالت 

 دياو كه  شوېوساتو، بريالى  ديپاك صاف ړ او ك

. كه تا د خپل نفس شوې( نو ناكام او نامراد ړلو)ول

ړ نو ښانه كغ( روڅراښود لمر )دا حساس ضمير( او )دا الر

په برخه  دي( به ايښت)ويو (، )ژوندون(، )وده( اڼا)ر

)خوب( او )ركود ، (تياره)ړ نو پ كړ او دخ ديشي او كه 

  ړي.او جمود( به درته مخه ك

دا  چيېښي مطلب ته اشاره كول هم ضروري بر ېد دلته

ووايي: د لمر په تلو راتلو  چيپه ځاى  ېدقرآن د  ولي

 ړيك دنگڅرلمر  ځ: ورييوا، برعكس ياځر ځسره شپه او ور

غه اسلوب سره قرآن په د ړي؟! د بيانټ كاو شپه ئې پ

څو  يوازيانسان  چي كړېستر حقيقت ته اشاره  داسييوه 

پوه شو. انسان  ديوربان ړۍ كيپې شلميمخه په د كاله 
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د  كيپه اصل ځ شپه او ور چيدو ېپوهنه  ېكي په دمخ

 پوريپه حركت  يزمكد  چيحالتونه دي دوه خاص  يزمك

حركت  يزمك، دا د پوريارتباط لري، نه د لمر په حركت 

دو باعث شي او كله ئې د ېدنگڅركله د لمر د  چي دئ

د قسمونو له  يوازي، د بيان دا دقيق اسلوب نه دوپټې

له يوه ستر علمي حقيقت  كيسره ژور ارتباط لري بلځواب 

باعث  ورځياو  ېپشد  يزمكد  چيهم پرده اوچتوي. لكه 

په باعث هم  ورځي ېپه ده، ستا د نفس د شزمكپه خپله 

  .دئخپله ستا نفس 

چت آسمان ړ او اولو كي فضاء خپليهمدا راز ته په 

ه، ستا نفس هم زمك ېوتېپر النديښو پ لوپاو تر خ ېورگ

ړ درومي يا شي، يا به لو دىته ورته دوه حالته درلو دې

او رشد الر نيسي  قاءارتښلي، يا به د سره ن يزمكبه له 

ړ، وځړۍ ته به رسي، يا به د او عزت، رفعت او سرلو

سقوط، هبوط او پرېوتو الر غوره كوي او د ذلت او 

نورو  روېډپه قرآن . ځيوېبه پر كيسپكاوي په كنده 

دل، ېكند دروپه لوري  يزمكته ورته د  دېهم  كيځايونو 

لته او د هبوط او سقوط اصطالحات ه ښتلن پسي يزمكپه 

ړي، ذلت ته ذلت، رذالت او سپكاوى افاده ك چيكارولي 

ړي او په سپك ژوند د انسان رضايت تمثيل كودل ښېړه اغا

پاره او روحي رشد ل ارتقاءئې د معنوي  گپورته تاو 

 كارولى.  
و اها اها، ما طح  مابن  د ) كيآيت  3 وا 1،3په 

ي ځته را مخي موږز رأييمفسرينو دوه ړه د په ا (هاماسو  

 (ما) كيآيتونو  ېددقيقه او ارجح ئې دا ده: په  چي

 ېدده: قسم په  داسيده او د آيتونو ترجمه  يمصدر

او  يزمك دغيقسم په . ئې دوجوړې گدغه رنو اآسمان 

دو ېمس هسي دغه نفس او داه پقسم . دو ئېېخور هسياد

 د ترجيح دالئل دا دي: رأيي ېدد  .ئې

 ړاو دا نظم او ت ځد كالم بالغت او د آيتونو ترمن

ر ېڅد مخكنيو او وروستنيو آيتونو په  چيكوي  تقاضا

 چيلكه ، يو شوېړه ندو شيانو لوگڅرپه دلته هم بايد 

 چيۍ ږم، په سپوېپه لمر او غرمه ئ كيپه نورو آيتونو 

 پهشپه ړي، ند كگڅرلمر  چيځ راشي، په ور پسيپه لمر 

په  ،شوېړه لو يزمكپه و اآسمان ړي، په ټ كلمر پ چي

ندو گڅرهم بايد  كي (هاو ماسو  اها مابناها، ما طح  )
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 چي دئاسلوب دا رآن وي، د ق شوېشيانو ته اشاره 

ټو پو گله سترو ا (غيب) د شى (ملموس)و ا (مشهود)

 ړي.راوشاهد  د اثبات لپارهشيانو 

 ( ماكه) شي نو د قسمونو  ونيول معنىپه  (نمَ ) د

په  چي، شوېړه لو په هللا كيټولو په  چيبه دا شي  معنى

ځي او له سره له يوې خوا د بالغت مغاير تكرار را ېد

مخاطب په  (كافر) سره لوړي ديپه هللا تعالى بانخوا  بلي

د نفس تزكيه په بريا منتج  چي دىېكنه شي قانع  دې

 .ۍپه خسران او نامراداو تدسيه ئې  كېږي

: كه ستا نفس شويقسمونو سره انسان ته ويل  ېپه د نو

ړل، له تيارو د ړ اهداف ئې غوره كچت او لوړ اووك همت

ځان ټو جاذبو ئې ټينيو زمكله ړ، وتلو تكل ئې وك

ړي وزرونه په لوري ئې د الوتو پياوړو ژغورو، د لوو

نفس په  دي، خو كه كېږيپه برخه  ديړل، بريا پيدا ك

شو، له هغه د وتو  پاته كي ۍتاو پلي ۍتياره، ناپاك

زبون، شقي او بدمرغه ، ړ، ذليلهمت او جرأت ئې ونه ك

او  ،ېورگڼ او تود لمر رو كيپه طبيعت  چيكه . لبه شي

ښانه كوي، په خپله تياره ده او لمر ئې رو چيۍ ږمسپو

ړي او ند كگڅريوه لمر متجلي او  چي ېورگځ په او ورش

په  ،ېورگه زمكټه پرته ټياو آسمان ړ ټ، لوپبله ئې 

د  (فجورد )و ا مالها (تقوى) خپله د انسان دننه د

ستا د روح او نفس  چيپوه شه  ېپه د ، نوېشاهد ي ېوسوس

، وده به ېكوتزكيه به هغه يا ه دي: حالتهم دوه 

 په دې او ېبه وركو ارتقاء، ېړ به ئې بياي، لوېوركو

، ېړسره به بريا ترالسه كوې او يا به ئې په كثافاتو ل

، ېځورگ، له اوچت تلو به ئې راېځوبه ئې غور الندي

 ېچي په دشي  پاته ىوهل گتپ او زن چيبه ئې  ېدېږپر

 .ېاخته كو ۍسره به ئې په خسران او نامراد

د يوې مذهبي فرقې په  چي دئړ دا مطلب هم د يادولو و

ته ورته  دېد )الشمس(، )القمر( او  كي ورځينو تفاسي

 چلنله قرآن سره د دوى  چي شويتفسيرونه  داسيالفاظو 

د دوى جسارت او بې باكي  كيتفسير او د قرآن په غلط 

په طور وايي: الشمس د مثال  !!يش پاتهته انسان حيران 

يعني علي، والقمر يعني فاطمه!! يعني د الشمس او 

ږي، له پوهې ديعام خلك وربان چيالقمر معنى هغه نه ده 

او له القمر مراد فاطمه  دئالشمس مراد علي رضي هللا عنه 
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قرآن د الفاظو هغه معنى اخيستل ا!! دوى د رضي هللا عنه

معموله وه يا ئې  كيد عربو په محاوراتو  چيڼي گسم نه 

ده!! د قرآن د الفاظو ېكموندل  كيد لغت په كتابونو 

ظاهري او متداوله معنى اخيستل، له الشمس لمر، له 

، له ځۍ، له الليل شپه او له النهار ورږمالقمر سپو

ڼي، گ.. دا صحيح نه .وه ازمكالسماء آسمان او له االرض 

الفاظو د ظاهري معنى تر شا بله باطني  ېدوايي: د 

اهل بيت او د دوى  يوازي ېهغپه  چيمعنى مضمره ده 

سوه  ېبس!! دوى وايي: د قرآن په در ږي اوپوهېائمه 

حال  داسي، په شوېعلي رضي هللا عنه ته اشاره  كيآيتونو 

ر محدود او ېډ چيهر په قرآن پوه انسان حتى هغه  چي كي

ټول قرآن په  چيږي پوهېښه  ېدپوهه هم ولري په سطحي 

صراحتًا او يا  كيپه هغه  چي نشته همآيت  داسييو  كي

!! د وي شوېاشارتًا او تلويحًا علي رضي هللا عنه ته اشاره 

د تفسير او  چيدي  داسينور  ځينيبيا  كيدوى په مقابل 

اني رااخلي هغه مع وليټد يوه لفظ  كيپه دوران  ېمترج

ئې بيامومي او د مختلفو  كيد لغت په كتابونو  چي

 دياو تفاسير وړان ېمر ترجېمڼ شگد آيت  مخيمعانيو له 

ړي او دا ترجيح ورك بلييوې ته په  چي له دېپرته  ،كوي

معنى مراد  ېړگځانكومه  كيخاص ځاى  ېدپه  چيووايي 

 چي دئ كي ېدد يوه كالم كمال په  چي يمان كوگده!! دوى 

 چي دئبليغ كالم هغه  چيحال دا معاني ولري!!  ډېري

نده وي، مخاطب مشخص، محدد او واضح مفهوم گڅرئې  معنى

د كالم د  چيترې واخلي، دا شك ورته راپيدا نه شي 

په صراحت او هدف  ويناوال، برعكس د دئڅه خاوند هدف 

 يمعرفي كو داسيځان قرآن خو خپل  ړي.سره درك ك ۍآسان

، يوه برخه ئې دئند گڅرآسان، له شك فارغ او مبين،  چي

ل لېږ كي ژبي، په واضح عربي شوېسره توضيح  يپه بل

څه تفصيلي نشته او د هر كي، ابهام او اغماض په شوى

 راغلى. كيبيان په 

)تقوى( د  هم چي كي بڼي داسيپه نفس تسويه د  :3-8

له  چيږي ېپوه دېپه  (،فجور) وى او هم دش ورتهالهام 

مراعات  چيكوم دي )حدود( ړي او هغه ځان ساتنه( وكڅه )

ېدل يېدل او راښوړاوې تر چي، هغه دئې ورته ضروري ئ

)فجور( دل او ېتېرپولو ود ماتول او له طبيعي حدفطري 

ژندا د ېپد تقوى او فجور دا  كيير مپه ض، د انسان دئ
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ې ئ ارتقاءاو  رشداو معنوي تزكيه د نفس  چيښه ده ن دې

وي تضمينطري استعداد وده د ده فالح او بريا او د دغه ف

په شقاوت او پل د انسان ځاو استعداد تدسيه  دېاو د 

د انسان  چيږي ېپوه دېپه څوك . هر كېږيۍ منتج بد بخت

ډه لري: دوه شيان اساسي او مهمه ون كياو فالح  بقاءپه 

و ا -2تاوان ورته لري،  چيځان ساتنه( څه )له هغه  -1

ې د ئطبيعت سالم د انسان  چياعات پولو مرد هغو 

له  كيژوي او بل هر انسان په ښتنه كوي. كه مراعات غو

او تاواني شيانو ته وى  نهاستعداد  (ي)ځان ساتنمضر د 

زه ييوه غر كيتل  پهد ده د ضمير  كيپه وخت د تمايل 

او دوام ژوند ې نه منع كولى، د ئ ىداو  ىدېپارنه را

پلو طبيعي له خې راز كه ئدا همه وه. ې ممكن نئ بقاء

پولو د په برخه نه وى، له دغو  ژندنهېپپولو فطري 

 چيولى ې نه كپرږ دا غپل ضمير خ كيپه وخت ښتو او

دا حد مه  ږه اوتېرېليكي آخوا مه  له دېږه او ېودر

ې هغه له )فجور( او حد ماتولو نه منع ماتوه او دلته ئ

نه وه. كه  هممكن بقاءژوند ې د پر سر ئ يزمكد كولى، 

ژوند د انسان  چيټوو ول جرړيو فتنړو او شخ وهغ وټولد 

 چيړو ېڅو عوامل وړښ سره مخامخ كوي او د هغو شخواگله 

ټولو تر شا به يا عدم ، د كېږيښتو منتج و نيړپه خون

ورو او يا )فجور( او له گځان نه ساتنه وو ا ()تقوى

 د انسان چيښتيا دل او طغيان ومومو. په رېتېرپولو 

ې د ې او شقاوت او بدبختي ئپه تزكيبريا د نفس و افالح 

 . ېړلت پوريې په تدسينفس 

په ن( )مَ  )ما( دمان كوي دلته گ چيكوم درانه مفسرين 

)َفَأْلَهَمَها ت آي دېپه  چيكوي ستدالل ادا  ،ېراغل معنى

كوونكى او د الهام د فعل الهام  كيُفجُوَرَها َوَتْقَواَها( 

هم  كيونو آيتپه مخكنيو وته شوى او گپه  دئفاعل نه 

الهام دا ځكه بايد نه مومو نو فاعل پرته بل )ما( له 

ې سم او برابر د انسان نفس ئ چيكوونكى هماغه ذات وي 

 بايد ووايو:  كيواب ځه پد دوى ړى، پيدا ك

 چيېر زيات وينو ډ كيقرآن په ونه آيت داسي ړى:لوم

ى خو د كالم له ښودل شو دئندو الفاظو نه گڅرپه فاعل 

د النازعات شو، لكه د  دىژنېپه هغه گپه واضح تو ىفحو

فاعل  چيراغلي افعال  داسي كيآيتونو  62 -23په  ېسور

 شو:  دىژنېپ مخيد قرائنو له  يوازيې ئ
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 ېړ ئجو چيكه آسمان  كي پيدايښتپه ران گتاسو به وئ 

په شو ا .ړبرابر ك ېښه ئړه او ورلو هړك ېئتيا ړلو ړ؟ك

 له دې وا. سته غرمه ئېيا ېئاو راو ټهپورړه ك ېئ

او  ېاوبه ئ ېستيا ېئړه. راوخوره ك ېه ئزمكوروسته 

 متاع ودرول دا غرونه. ېځاى ئپه ځاى و ا .ه ئېښوا

 څارويو.پاره او ستاسو د ستاسو ل

و قرائنله )فاعل( فقط  كيټولو آيتونو په دغو 

ندو الفاظو گڅره پ كيپله آيتونو په خمعلومولى شو. نه 

 .كيمخكنيو آيتونو  ېدږپه نراغلى او نه 

سره نه شو كولى هغه ترجمه ضعيف دليل  داسيدوهم: په 

او د آيتونو باعث د ركاكت  كيپه كالم  چيړو توجيه ك

 ړي. ځه وې له منشلوي او يووالى ئۍ ړړاو لځ د تترمن

 كيړو آيتونو په دغو دواځواب د مخكنيو قسمونو : 2-11

ورو گه گپه واضح توپام سره په ته  يۍ شرح، مخكنراغلى

ړاو ت دېږېر نډژور او ې ځ ئځواب ترمند قسمونو او  چي

ڼ او رو كيعالم  ېدپه چي ه گڅنلكه او ارتباط شته، 

ڼا له تودوخه نه لري او ر چيۍ ږمپوې او سورگتود لمر 

ې لمر يوه ئ چيې ورگځ ورو په المر ترالسه كوي، ش

ې او ورگړ آسمان ټوي، لوپې ه ئړي او بلند كگڅررا

د  كيپه ضمير د انسان  چيه گڅنلكه او  ،هزمكې ېوتپر

نو ستا د روح ې، شاهد يو )فجور( ا)تقوى(  شوېالهام 

ې تزكيه او نفس تمايالت هم دوه حالته لري، يا به ئ

او  ېبه وركو ارتقاءې، وده او ې ساتپاكيزه به ئ، ېكو

 يزمكله ټ ټي ې،ړې لئ ې او يا بهفالح او بريا ته به رس

ې، ې نيسمخه به ئ ارتقاءاو  ديې، د وښلونې سره به ئ

 چيځي، ېوپرې پر گتت شي او زن چي ېدږېپرې ته به ئ دې

ۍ سره مخامخ ۍ او نامرادله تباهې به ئ كيصورت  دېپه 

 . ېكو
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 -12. ړيانو تكذيب وكثمودخو  سركښۍ په خپلي -11

نو  -16 لوى بدبخت ئې.ټولو پورته شو ترچي راهله 

 دغي اوښيپه هللا د پام، چي وى ته وويل د خداى رسول د

ڼلو او گخو دروغجن ئې و -14 او وار د اوبه خور ئې.

 گناهد وجه په ، نو ېړلقطع ك ئې ېښپالس او  د اوښي

. ړلبرابر كښه ئې او  وړغضب وك ېپر رب ئې د دوى

 .يړنه كپروا د عاقبت ئې و ا -11

 مدعى ستريۍ ورتنپد  كيونو آيتپه دغو مباركو : 11-11

تاريخ  او د شوې ديړانه وگېلبي خپاره يوه مجسمه تاريل

چي د )نفس د ړى دا حقيقت ثابت ك يئ كيژورو ړو په لو

 كيڅومره خطرنا پايليې( د امتناع ې( او له )تزكيتدسي

د ثموديانو  انسان له كوم عاقبت سره مخامخ كوي؟ دي او

او فرمايي: ږدي ته  مخي موږقوم قصه ز د باغي او سركښ

و )طغيان( باعث شدا ړ، وكطغيان ي او ( سركښيانو)ثمود

ې )تكذيب( ئ و دعوتاې، پيغمبر ونه ئآيتتعالى او هللا  چي

د عامل د انكار اصلي حق( له )و ا)تكذيب(  دېړي، د ك

 كيپه دوى ي انسان ټولو شقتر ، وو)طغيان( دوى 

، ړلهې مال وتپاره ئېدو، د طغيان لڅراپاند شو، گڅررا

ې ړه، د تكذيب او طغيان الره ئوك ءاقتدا پسيورقوم 

ې ې د معجزئعليه السالم  صالح پيغمبرپل ړه، له خغوره ك

ونه منو دعوت تر هغه به ستا ې ويل: ړه او وئښتنه وكغو

 دعاءعليه السالم  صالحې، ړنده معجزه رانه وگرڅ چي

 داسي يډبر لوييله پاره د اتمام حجت لهللا جل شأنه كوي، 

ړي، ورك دېته شي ټول كليكولى شي  چيپيدا كوي ښه راوا

ې معجزه، خو ښتې ستاسو غوا ئه وايي: دتې ورئ پيغمبر

د  ځوروي او يوه تاسو سځ څاه اوبه يوه ور دېد اوس به 



 

 

 

 

 

                                                                                                                       ېپلوش قرآند 

 الشمس

 

   

 

 

 

 

 

 

131 

ې د اوبه خور، د پام ساتئ او هم ئښي هم به د او، يښاو

څه  .ېوځيپررا ديبه الهي عذاب دربان كيپه صورت ېري ت

ې د صبر ئژر ېر ډخو ښوده، ېكړه ېش ته غاو ېدې موده ئ

ې ټولو شقي انسان ئښوده، ترېپراو قناعت لمن 

پل ، د خهلېوډراب مټيې ژلو ته ئو يښېدو، د اوڅپارا

ړ، د ې تكذيب كړه، هغه ئونك اعتناءې ښ ته ئواگ پيغمبر

 ې نازل شو اوپر، الهي عذاب ېكړې قطع ې ئښپالس  يښاو

 ې رانسكورپرڅه وروسته هر  مامخداى د حجت له اتحسيب 

 )نفسد  چيورئ گ دئل. دا ړاو له خاورو سره برابر ك

ې ئه تانكار و معجزله څوي، ته هطغيان( انسان )تكذيب( 

نده معجزه گڅرټولو ، طاغي او باغي نفس ته تر تياروي

ې ټه نه وررسوي، د حجت او معجزگاهميت نه لري او هم 

 ې قطع كوي. ښپالس 

له  پرېكړيۍ د عذاب د وروست چي دئ يداسي سنت اله

پيغمبر اتمام حجت كوي، مهلت وركوي،  كيصادرولو مخ

 كيپاى په ږدي او ته  مخيد انسان  نښي دينگږي، څرېل

بني اسرائيلو ته  چيړه صادروي، لكه ېكپرۍ پله وروستخ

په ې د انسان فرشت هدوپه نامه و ماروت( ا)هاروت د ې ئ

ې د ې فرشتقوم ته ئ السالم عليهې، د لوط ږلېول كي بڼي

ې ثموديانو ته ئ ې اوږلېولېر څپه تنكيو زلميانو 

 د هللا تعالىړه. پيدا كپاره رالاتمام حجت د )ناقة هللا( 

ې رانسكور پرڅه هر  له كبلهونو ناهگي قوم د باغ دې

هغو دنيا د  ې نه وه، هللا تعالى دپروا ئ پايلود  ړل اوك

 كيپه وخت مجرم د مجازات د  چي دئېر نه څپه واكمنانو 

 چيښنه ورسره وي ېدانړه وي، احتياط كوي، دا ړه نا زز

 عكس العملډله و اقوم، قبيله، حزب نه د مجرم  داسي

( ي)طاغ دېخداى د و شديد العقاب اقدير  خوښيي، ونه 

پروا  هيڅ پايلو دې مؤاخذ او ينيون قوم دو )مجرم( ا

 نه وه. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الليل

 د سورې معرفي

ې ئ آيتړي ، له لومدئسورې نوم الليل مباركي  ېدد 

ړي ې د لومټول آيتونه ئ، لريه تونآي 21اخيستل شوى، 

 شېر طول او وزن لري او )يغڅپه آيت 
 
او په ورته ته ( ى

ېر ډې سره له سورالشمس د ، يېدلپاى ته رسهموزنو صيغو 

د  چيږي ېملومع داسيله متن  ېد سور شباهتونه لري او

دلته هغه  چيځكه ، دا شوېنازله  كيې مخالشمس له سور

ثموديانو د د  كيې په سورالشمس د  چيورو گښونه نه واگ

د قريشو باغي او طاغي سردارانو ته  كيڅ په ترې قص

 دېد  چيږي ېلومه معگپه واضح تو له دېمتوجه وو او 

د سردارانو شديد مخالفت ال نه  كيپه وخت ې د نزول سور

 پيل شوى. وو

د انسان  چيمطلب ثابتول دي  دېموضوع د  يمحورد بحث 

ژور  كيپلو په خ مخيله  پايلوعملونه د ماهيت او 

ې ئي ړگې ايمان وبچي ه كنه ده ل داسي يرونه لري اوپتو

د  چيمان كوي گېري او په آخرت باور نه كوونكي گان

ه بله ل يو مخيله  بڼيي د ظاهر يوازي)اعمال( انسان 

هيڅ  مخياو د ماهيت له  كيپه اصل پير لري، خو تو

د انسانانو  چييعني دا نه مني پير سره نه لري، تو

ې د ئ كيپه آخرت ړ او ې وې بدلښدي، د ښه عملونه  ځيني

ه پړ او ې بد، د بدو بدلو وئ ځينيلو باعث او يپاښو 

په لو باعث، دوى د انسان د عملونو يپاد بدو  كيآخرت 

ټه تصور او ې بنسيو ب هسيپير باور تود تفاوت او  اړه

ښكلى  او ا بديښه كوم عمل ته په اند ڼي، د دوى گخيال 

يا كركجن ويل د انسان د موسمي او مقطعي باورونو 

څه موده وروسته ښه وايي خو ږنده ده، نن يوه كار ته ېز

تصحيح د دغه غلط ذهنيت د سوره  اڼي!! دگهمدا كار بد 

 كيپلو په خځ په او ورش چيه گڅنلكه  ي:فرمايپاره ل
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ڼا او سره رړ سخاوت پپه بشې پيرونه لري، يوه ئژور تو

ټورو او گد ښانه كوي، ستا مخه درته روتودوخه دركوي، 

امكان اخيستو  ټيگژندو او له هغوى د ېپمفيدو شيانو د 

ځان د  ىدركوي، بد او مضر شيان درمعرفي كوي او له هغو

پموي ڼا له تا سې هم رئ په الس دركوي، بلهساتلو امكان 

ښمنه نه دوست له دې ئ كيپه تياره او هم تودوخه، 

ته ورته  دېونه عملستا  ،او نه مفيد له مضره ېېلوى شب

په  چيېر، څپه  ورځيې د ئ ځينيمتفاوت،  بلله يو دي، 

 ښايستهښه او ځان ساتنه، د ه، پېرزوينړه، ورك كي

بخل،  كي په چيېر څپه ې پې د شئ ځينيژندنه ده او ېپ

 داسيهمژندا ده، ېپښكلي نه ښه او ، د ءپما، استغناس

پير لري او سره تو مخيد ماهيت له ځ او ورپه ش چي

له  ډليسره ورته نه دي، د انسانانو دا دوه ې نتائج ئ

معيار  او د هيڅ كيصورت  په هيڅډوله عملونو سره دوو 

 سره برابر نه دي.  مخيله 

ښت ړنسانان د جوا (ينهځښو )ا( نارينه) چيه گڅنلكه 

هم د  ډليپير لري، د انسانانو دوه پلوه سره توله 

سره ورته نه دي،  مخيعملونو له ېلو او متفاوتو بېالب

تقوى  وي اوگل كيپه الر ۍ د هللا تعالى شتمن خپلي چيهغه 

په وي، هغه به هرومرو تصديقه ښېگڼځان ساتنه لري، و ا

ه سالم د د چيكوي د تلو توفيق ترالسه  الري يآسان هغي

كوي،  ءو استغناابخل  چيهغه ښتنه كوي او ې غوفطرت ئ

 كېږيښكل ته را الري سختي هغيوي، خامخا به تكذيبه ښېگڼ

 داسيله ښتنو سره مغايرت لري او ي غود ده د فطر چي

ې ې مال او دولت ترچي نه ئ كېږيبرخليك سره به مخامخ 

 . ځواكزور او ې نه ئژغورلى شي او 

الر د )تكذيب(  چيپاره انسان ل و بدبختي اقشد هغه 

ې ډډه كوي، د جهنم سرغوره كوي او له حق او حقيقت 

الر غوره كوي او د )تقوى(  چيخو هغه ې انتظار كوي، لمب

روح او نفس  خپليپه حكم، د ې او ترحم پل مال د عاطفخ

ترالسه  ءد هللا تعالى رضا ېوي او موخه ئگپاره لې لد تزكي

او توقع نه لري، چا طمع پرته له هيه ده كول وي او ل

برخليك سره به  داسيله  اوره به خوندي وي او له دې

 ۍ باعث به وي. ښد ده د رضايت او خو چي كېږيمخامخ 

او  (ښهد انسان اعمال ) چيې خالصه دا ده سور دېد 

  .ويو مجازات ايجابالري او مكافات  (بد)
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 -2 .كيتياره  يړكله ونغا چي ېپش په دغي قسم -1

قسم  -6. (كيڼا ړي )رك هځالند چي ورځي دغيپه قسم 

ې له شكه ب -4 .ښځياو  ت د نرښيپيدا هسي په دا دئ

 .هڅيمو دي  بېليالېب

 : شويويل  كيپاى دلته د قسمونو په : 1-4

 بېليي لېبڅي ستاسو ه ې له شكه چيب:  َلشتى سْعيَكمْ  ِإنَّ 

 دي.

: دلته په دئ داسيځواب شرح او تفصيل د قسمونو او 

كله خپل تور وزر په  چيپه شپه : شوېړه و شيانو لويدر

څه هر چيځ ړي، په ورټ كپو ئې گه سترړوي او لڅه وغوهر 

 والي.گڅرنپه ت ښيد پيدا ښځيړي او د نر ند كگڅررا
او  هڅيد انسانانو  چيد اثبات لپاره  دعاءد دغي ا

د ماهيت،  او تفاوت لريتوپير او  بليله مساعي يوه 

يو شانته نه دي، په مخكنيو  مخيو له نتائجښت او ارز

ځ ترمن (ورځيو )( اېو خبرو استناد شوى: د )شپيدر

 ځ تفاوت. ( ترمنښځيتفاوت او د )نارينه( او )

څو او د انسان د ه چيبايد دا خبره واضح شي  ىړلوم

 چيورو گو يداڅه ده؟ بيا بځ د تفاوت معنى مساعي ترمن

په حقانيت شهادت وركوي؟  دعاءا دغيه د گڅندا قسمونه 

 ىددرلو ېرنيگاناو ړه دوه تصور په اكړنو انسان د  د

 : شو

 ( ښهد انسان اعمال)  و الري او مكافات  (بد)او
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 .ويمجازات ايجاب

  ښه او نبايد هغه د ښه او بد نلري، اعمال انسان د

ځينو ته بد ښه او ځينو ته ړو، په معيارونو وزن كبد 

 باور ولرو.و مجازات ئې افات ووايو او په مكا

د انسان د ، لريآخرت باور ن واخداى په  چيڅوك 

ټول د انسان  چيرنه دا ده ېگړه ئې اناعملونو په 

ځ په تفاوت باور نه ترمن ىاو د هغو دياعمال يو شانته 

 بل ترې متضرر شي، دا چيڼي گ)بد( عمل هغه فقط  لري،

 (اساساً )و ا (ذاتاً ) چي دئدليل بد نه  ېدهم په  (عمل)

ترې  چي دئبد د هغه چا له نظره  كيبلوي، نه، بد 

و د خواو و ذيدخلوړد دوا كيمتضرر شوى، په يوه عمل 

تصور د  دا .ڼيگسم و اكار جائز هر كيرضايت په صورت 

و مجازات امكافات انسان د عملونو  چي كېږيباعث  ېد

له  ېرنيگان دغيد  او په هغه باور ونه لري،ړي ك ينف

د  ( د انسان د )خيال( زيږنده ده،بد)او  (ښه) مخي

و ا )ښه(ساسًا ړ شوى، اراوال وړو تصوراتگځانانسان له 

مو  (بد)و ا )ښه( چي ئنشته، دا په خپله تاسو ي (بد)

 ړي.ړ كجو

او ترديد د دغه غلط ذهنيت او ناسم تصور د قرآن 

 ځ سره متفاوت دي،روو په اش چيتصحيح لپاره وايي: لكه 

ټول ړه، يوه په ښانه او بله تياره او سيوه توده او رو

په خپل ي او ندوگڅرڅه درته هرسخاوت سره نور شيندي، 

حرارت سره د هر محتاج مرسته كوي، بله د نور او حرارت 

ژندل ئې ېپړوي او پرده وغوڅه تياره مانع شي، په هر

په ام گلخوا كار كوي خپل هر ورځيد  چيڅوك ړي، ران كگ

 چيڅوك ږدي، خو ئې پوره سوچ سره اخلي او په خپل ځاى 

امت ېږي هم د خپل حركت د سمت او استقځلخوا خو ېد شپ

ام گله ستونزو سره مخامخ وي او هم د  كيپه تعيين 

ونه هم يو عمل. ستا كيپه غوره كولو ن ځاى موزوښودو ېا

 بېليالېله بله دومره تفاوت لري لكه دا د طبيعت دوه ب

په هر خاص  (ځهښو انر ) چي! لكه ځ!، شپه او ورېبېش

ښت ړژور تفاوتونه لري، هم د جو كيپه خپلو  كينوع ژوي 

، كيپه خپل تعامل سره مقابل لوري ړخه او هم له له ا

ړه يو ئې اخيستلو ته تيار وي او بل وركولو ته، يو ورك

ته ورته  ېد كيد انسان په عملونو  او بل اخيستنه، يكو

 تفاوتونه شته. 
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يو د  لكه دئهومره ژور تفاوت  كيكړنو د انسان په 

حتى  په اندازه اوتفاوت د  ورځياو  ېد شپ كيبل مقابل 

د مظلوم او بې وزلي د ، كويايثار و ، يهم زيات ېدتر 

ساتي، د ځان  (بخللپاره خپل مال وقف كوي، له ) ژغورني

ده  چيله هغه څه ډډه كوي، ري ېاو تتجاوز  بل په حق له

د اوچتو ، رسوي امتناع كويصدمه ته  همنوعيا د ده 

 (حسنىوركوي او ) ۍپاره قربانړو انساني اهدافو للووا

ژني او په هغه ې( پښايسته)او  (ښه)، يعنى وي(ديقتص)

ژندو استعداد لري، د ېد پ ښايستهښه او اعتراف كوي، د 

 چلنټولو سره ورته تفكيك كولى شي، له  (بد) او (ښه)

ټولو غوره عمل د انسان تر  چينه كوي، دا تمييز لري 

ڼي. د گيو برابر نه ټول ټولو بد ئې كوم. او تر دئكوم 

. ده ښايستهښانه او ؛ رودئر ېڅپه  ورځيد كس عمل  ېد

آسان شي، د انساني سالم  گپه آسانه الر تو ښېگڼته د 

ېښي، ورته سهل او غوره بر چلنښتنو سره سم فطرت د غو

 ېد، د كېږيمانه ېښاو نه پ كېږي ښه عمل ستومانهنه له 

كوي، د خپل  ()بخل چيوي  داسيبل انسان  كيپه مقابل 

 و شتولپاره د خپل ژغورنيمنوع د مظلوم او بې وزلي ه

د محتاج  چيډډه كوي، دا ضرورت نه احساسوي له انفاق 

د كوم  چيڼي گځان بې نياز  له دېړي، انسان مرسته وك

او بد ښه ړي، د ورك ۍڅه قربانپاره ړ انساني هدف للو

پل شوى ځ كيځ د تفكيك او تمييز استعداد په عمل ترمن

 ي( نفي كوښايستمعنوي لو انكار كوي، هر )فضائوي، له 

 توريړه ړه وكس ك ېدباور نه لري، د  ېپه بدلد عمل  او

ښه د  او كېږيو حرارت مانع انور د  چيته ورته دي  ېشپ

ډ شي. خن ديژندلو په وړانېپاو بد او مضر او مفيد د 

او  ښايستهالر  (سخته)كړنو كس ته د بدو او كركجنو  دي

عمل ورته مغاير فطرت د انساني سالم  ېښي،آسانه وبر

 مزيد غرق شي. كيډ ډند بدو په معلوم شي او  ښايسته

هم د  عمل د انسانړو اعتراف وك چيدا كافي نه ده ر گم

پلوه له عاقبت لو او يكيفيت له لحاظه او هم د پا

 لري؟تفاوت 
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ښتيا رو ا -3 .ړهوكتقوى  ړه اوې وركئچي نو هغه  -1

ته  يآسان ژر به ئېنو  -3. پايلهڼله غوره گئې و

و ا -2 ړ.چي استغناء او بخل وكچا و ا -8ړو. آسان ك

آ  ژر به ئېنو  -11. پايلهڼله غوره گوې دروغ ئ

 ړو.ته آسان ك يرانگ

يو د  چي دئژور پير دومره ځ توترمنكړنو ستاسو د : 1-3

ېر څپه پير ځ د توترمن ورځيې او پبل ضد او مقابل، د ش

پل همنوع د كوي، د خايثار و ي ،هم زيات دېاو حتى تر 

ځان او حرص  پل مال وقف كوي، له بخلپاره خالس نيوي ل

 چيډډه كوي  څهپه حق تېرى نه كوي، له هغه د بل ساتي، 

 چييدوي، أيت)حسنى(  .ده يا د ده همنوع ته تاوان رسوي

په ې باور لري، ې بدلښپه : د عمل يشوې څو تعبيرونه ئ

تر  او ،ه لريدښه عقي دئجنت باور لري، موحد  ښايسته

تراف ژني او اعېپست يښا: چيې دا ټولو غوره تعبير ئ

ځ د تر من ښايستهاو نا ښايستهښه او بد، د ې كوي، پر

نه كوي، د  چلنټولو سره ورته لري، له توان تفكيك 

 چيېلولى شي ښكلى عمل له هغه بټولو غوره او انسان تر 

او برابر نه شانته  يوټول ، دئتر ټولو بد او كركجن 

 ښايستهښكلى او ېر څپه  ورځيانسان عمل د  دېد ڼي، گ

د  چيړي ته هدايت ك الري يآسان هغيې  تعالى به ئ، هللادئ

به  گالر ت ېدپه ده،  روغ او سالم فطرت مقتضاد ده 

 .ړيورته آسان ك

ڼي گه و آساناسهل( د ايمان الر )ې خوا قرآن له يو 

 چيځكه دا رانه، سخته او )عقبه(، گې خوا ئ بلياو له 

. ښيېرانه او سخته برگځينو ته ځينو ته آسانه وي او 

ړه به د ز كي هغيپه الر ده، ( ي)فطره پارالر ستا ل اد

راضي او  دي، وجدان به ېكړډ او د روح تسكين ترالسه ډا

 ژوري لوړي كيالر  دېپه څه هم كه قانع وي،  ديعقل به 

و سره توأم ده، ابتالءاتډول ډول نه شته، له چوېږلكاو 

له ي، د كېټكرونه په ځواكونو سره د شر او فساد له 

وركول،  ، قربانيگدل، زندان ته تمخېښونو سره مخااوگ
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ځان سره ې له محاصر ونه او، محروميتونهشهادت ونه،هجرت

  .رانهگه ده او هم لري، هم آسان

بخل  چيده  داسيډله بله  كيپه مقابل  ډليۍ ړد لوم

پل همنوع ورور د الس نيوي ې وزلي انسان او د خكوي، د ب

ډډه مكاناتو له مصرفولو منيو او اشتوخت، پل پاره د خل

ضرورت نه احساسوي، نورو ته له  كار هيڅ داسيد  كوي او

ي كوي، يپرواې ب ڼي اوگې نياز او التفات ځان ب اعتناء

عمل  (ښهوي، د )كركجن( او )تكذيب يښېگڼل او ئفضا

ست يښاښكال او نه لري، معنوي ځ د تفكيك استعداد ترمن

ور نه لري. د باې بدل كيپه نېنفي كوي او د عملونو 

چا ته ېر تك تور وي، نه څپه ې پش توريدوى عملونه د 

ږدي ېپرتعالى به دا خلك ڼا وركوي او نه تودوخه، هللا ر

ږي، ېځوخو ديبان الريپل سالم انساني فطرت مغاير د خ چي

 ښايستهاو رانه الر ورته آسانه گهمدا غير فطري او 

څوك وم . كيوې روان په شور او شوق سره پرښي او ېوبر

اراده كوي، سخت مشوش وي، ناه گپاره د ځل لړي د لوم چي

ځان ته  گړنگژور يوه  چياحساس كوي  داسي، ږيوېرې

او خبره  كېږيې دا احساس كمزورى چوي، خو ورو ورو ئا

ښي، ېناه ورته عادي برگهمدغه  چيږي ېځاى ته ورسهغه 

 ماتيې راپر ولېپاره دروغ وايي، خځل لړي د لوم چيڅوك 

ې او ېرڅپه ې نه ئښديېره او اندا وږي، وېرې شي،

ې كار هغه ږي، خو ورو ورو ئېلوممع ورايهله  كيحركاتو 

په دروغو دروغ ويل ورته آسان شي،  چيږي ېځاى ته ورس

كوم  كيې ېرڅپه ې نه ئ چي ړيمهارت تر السه ك داسي كي

دروغ ورته ، كيپه حركاتو ې ځي او نه ئخاص تغيير را

د  چيورئ گ ڼي!!گې ښه ئۍ نښيارهوښي او د ېكمال بر

يرونه لري او پله لحاظه تويفيت كد هم انسان عملونه 

 . پلوهلو او عاقبت له يپاهم د 

    

    

    

   

  

نسكور  چيه، كله له د يړدفع كڅه به ئې  و مالا -11

له و ا -16نه. وښوده الر موږپر  چيې شكه ب -12 ؟شي
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 .موږز دئپيل پرته پاى او شكه 

 مومو: مېپاره دوه ترجآيت ل دې د -11

 مالځي، ېوپر كيږ ېپه غقبر  ومري او د چيكله الف: 

ده له  چيړى شي، هغه مال څه له ده دفع نه ك ې هيڅبه ئ

پاك او د  چي له دېپرته ړى وو، ك ډو الرو راغونحرام

ړي اوس به د ځ فرق وكپاك او جائز او ناجائز تر مننا

ځان سره قبر ته هم ونه خوري، څه به له درد  هيڅپه ده 

ې، لگه، باغونه او بنزمكزر او  ،ثروتړي، دولت او نه و

وي، خالي الس  پاتهې څه به تر.. هر.او تجهيزات، وسائل

په . دروميپه لوري ره به د هللا ټي سېپناهونو له گاو د 

 معنىپه ېدو د نسكور كيپه قبر ( دى  )تر كيتعبير  دې

 اخيستل شوى.

( د معنوي او اخالقي سقوط دى  )تر كيتعبير هم دوپه ب: 

و ا يله اخالق دى چيكله اخيستل شوى او وايي:  معنىپه 

څه ې به ئو متاع امال نو هغه ړي، وكسقوط پلوه ي معنو

ډ ې راغونله حرامو او ناروا الرو ئ چيشي ړى دفع كې تر

او خطرناكه فردي او اجتماعي  هد ده كومه مهلكړى؟ ك

د ده كار هغه  چيړى شي؟ كله مداوا او عالج كبه  يبيمار

ښي، له ېښه او بد ورته برابر وبر چيږي ېځاى ته ورس

نور نو  چيړي وكسقوط  داسي هلحاظي و معنوا ياخالق

يو  ښايستهاو نا ښايسته، ړيك يه او فضيلت نفښېگڼ

ټه گڅه به مال او دولت  كيحالت  ېدپه ڼي، نو گشانته 

ېر ډوت قضا الهي دېټولنه د غربي ورورسولى شي؟ 

ژوند لري، چت مرفه خلك اوه ده، هلته گېلعبرتناكه ب

ده، خو  رانهگې مقايسه له نورو ملكونو سره ئ چيهومره 

څوومه دا  چيپه برخه شوى  الري له دېې ژوند ئدا مرفه 

ي ملكونو د يي او آسيايد ټولو افريقادوى  چيۍ ده ړېپ

 كيپه دغو ملكونو بوخت دي، ټمار په غارت او لوشتمنيو 

 چي دئستر او اساسي عامل هغه وضعيت  لوږيد فقر او 

ې مسلط پر كيپه وخت هېوادو د اشغال  دېغربي ملكونو د 

ول او په زور ونيځونو ې دا هېوادونه د فوړى ئړ، لومك

بيا هغه  او هړپيل كې ۍ ئړد دوى د شتمنيو د غارت ل

 يښخو خپليد ې پلو مستعمراتو ئپه خ چيې ووتل وخت تر

ړل او اوس مسلط كچارواكي او پوليس ځ، اره، فودنظام، ا

ې غارت ۍ ئې كوي او شتمنپره حكومت گپه غيرمستقيمه تو

غرب اوس او له معنوي او اخالقي  چيورئ گ دئخو دا  كوي،
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له كوم خطرناك حالت سره  له كبلهد سخت سقوط پلوه 

پير د حالل او حرام تو كي ټولنيپه غربي ؟ اوس دئمخامخ 

مال ترالسه كولى شي،  الري هريڅوك له تللى، هرځه له من

ټه پپه ، نه الريرلو له لوپپل عزت او ناموس د حتى د خ

هلته ې سره، په رسمي اجازند او د دولت گڅر كيبل

سر، په د نورو ولسونو شوي، ناه عام گرى او ېخيانت، ت

 خوا هري، كېږيڼل گاو جائز كار  دياو عزت تېرى عا مال

مسلط  ټولنيد او فر پهخور شوى، اضطراب ش او شويتته 

چرس، خلك  چيې ېدلځاى ته رسي هغه انشېو پرااضطراب 

ړي، پناه وته مخدره موادو ېر څپه شراب او هيروئينو 

د دا، كېۍ متالشي رافات، د كورن، جنسي انحيژنځان و

 يېدلړاو ته رسپخطرناك  داسيې زاري ړولو بۍ له جوكورن

خبردارى راتلونكي  ديب ډېريد ې ړه سواند مفكرين ئز چي

په كړنو ، د انسان د شويوركوي، دلته معيارونه بدل 

( اعتقاد ښايسته( او )ناښايستهښه( او )بد(، )ړه د )ا

لو او اخالقي او فضائد  ېځاى ئپل ځه تللى او خله من

ټولو ښى، د غربي هېوادو تر ېپرنفي ته ړتياوو معنوي و

په د بل و اانحراف ي )اخالقپه د ستر هېواد جمهور رئيس 

دروغ  كيپه وخت د استنطاق ې، ږېكتجاوز( متهم ناموس 

 دغيړه كوي، د په دروغو لو ديړانپه ووايي او د قاضي 

فرد  چيځاى په  ېدوروسته د  ء)رسوا ماجرا( له افشا

حيثيت او اعتبار ڼي، گې وپك او ذليل ئټي، سې ورفرد ئ

چه راكمه د ده د محبوبيت ك كياو په ولس  ې ختم شيئ

 ټولنيې ړلې او لېوتپر هغيپه محبوبيت  شي، برعكس د ده

ۍ ته ړن وليټپل ولس او ځاى ناستى خد ده ږي، ېزياتال كي

 چيكوي  عاءدړه ستر دروغ وايي، اپه اې پر عراق د حمل

خو له بريد ې لري، وسل يژنڼ وگد او  وسائلعراق اتمي 

ۍ ړپل قوم او نده خ چيۍ ته معلومه شوه ړن وليټوروسته 

دا ښكرور  چيځاى په  دېته عمدًا دروغ ويلي وو، خو د 

ځل بيا د جمهور ړي برعكس يو ې اعتبار ختم كدروغ ئ

 زييوادغه مال او دولت نه  !!كېږيټاكل ه گپه تورئيس 

له مزيد  كينه شي حل كولى بل ستونزيد دوى اساسي 

 . ې مخامخ كويخطرناكو ستونزو سره ئ

حكيم  چي دئټولو غوره تفسير دا آيت تر  دېد  -12

 مېذ خپليپه دا  له كبلهرحمت پراخ پل د خ، خداى

ړي، د نه وكوښوالرانسان د  كيپه هر صورت  چيې اخيست
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ړي، راك توفيق وركدو، احساس او ادپوهېېدو، اور ،ليدو

ې له ليدو، عقل او شعور ئ يگسترېدو، ې له اورږونه ئغو

ۍ ې ايمانړي، د كفر او بمحروم نه ك پوهيې له فهم او ئ

 ځينيپي، ځنه هم د ده دا استعداونه  كيپه حالت 

پله په ختعالى دا هللا  چيڼي گدا تفسير غوره ې مفسرين ئ

ښود الر)اره پو د هدايت لانگپلو بندد خ چيې ذمه اخيست

ږي، خو د آيت له ېولونكى كتاب( وښوالرو )ا (پيغمبر

ۍ توجيه ړلوم چيږي ېلومې معنه ئسياق و سباق  فحوى او

  او غوره ده. هدقيق

 معنىڅو په ، دئهللا پاى د پيل او  چيدا آيت وايي  -16

 :وو

د  ،دئو )عقبا( مالك ا)دنيا( تعالى ستاسو د الف: هللا 

او  كيد هللا تعالى خوا سعادت ير او دنيا او آخرت خ خپلي

 ټوئ. ول كيښوونو الهي الره پ

ې مؤاخذاو  يد هللا تعالى له نيون كيدنيا په ب: نه 

د هللا تعالى  چيځكه دا ، كي آخرتپه شئ او نه  ىدېخالص

 . دئ كښتن او مالڅو آخرت ادنيا 

و ادنيا تعالى د هللا ې ې نه منې او كه ئې منكه ئج: 

او عقيده او د باور په هللا تعالى ستا  نه، ئدآخرت مالك 

ۍ لمن واكمنو ااقتدار متابعت د ده د ښوونو الهي الر

ې ستا انكار او عصيان راكمولى شي، پراخولى شي او نه ئ

ټول عالم او د دنيا او عقبا  دېپه هر صورت هللا تعالى د 

 .دئټولواك بالمنازع 

ې او هم ئ دئپه توفيق سره پيل د ده د هر كار د: هم 

 .هغه تعيينوي پايلهپاى او 

ږ ل آيت ارتباط ته دېكه له مخكنيو آيتونو سره د 

څلورمه  چيشو  ىدېپوه خبري دېپه ۍ سره په آسانځير شو 

ړاو ې د تېره دقيقه او له نورو آيتونو سره ئډتوجيه 

 همدا ده.  تقاضا
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 -11 .يړك ېچي لمبيرولئ له آ اوره نو ومو و -14

بدبخته.  يټولو وچي ترگر همغه منه  په كي يځننو

و ا -13. ړولهاو شا ئې وا ړكئې تكذيب چي همغه  -13

چي هغه  -18 ډډه.په ساتلى شي  ېتربه  يټولو متقتر 

، چا تههي -12نكى. وځان تزكيه كو، يپل مال وركوخ

ه ئې وركوى چي بدلنعمت نه وي  داسي له ده سره كوم

و ن -21. لټول ړ رب د رضاءپل لود خر گم -21 .شي

 .شي يژر راضخود به 

ونو دوه د انسان د عمل كيتونو آيپه دغو مباركو  14-21

ږدي او د خوا ته  بليې د يو يگبېل ياو متباين ديمتضا

 سره مقايسه كوي او فرمايي:  پايلهړو دوا

، كېږي پورتهې ې ئلمب چيله هغه اور خبردارى دركوم 

تر  چي دئځاى چا ړو لمبو اور د هغه دا د سرو او لو

ټولو بدبخت تر، دئ( انسان يو شقاټولو زيات )بدبخت 

 يشقدا  ځي اوستر اور ته به ننو دې چي دئغه انسان هم

د حق د تكذيب او له هغه د  چي دئانسان همغه و بدبخت ا

و اېروونكي، مخوف له دغه وړه، ې غوره كاعراض الر ئ

 ټولو زيات تر  چي كېږيژغورل څوك عاقبت به هغه  مهيب

روح او نفس د  خپليمال د پل خ، ويار( گزېپرهمتقي او )

پل مال يوه پاره هم د خل دېد  او وينفاقاپاره ې لتزكي

ناولتيا  هغيپل مال له سره خ دېپه  چيبرخه انفاقوي 

به سره  ټيگ ېولااو ن يحرام يپه كومښايي  چيړي پاك ك

بل  چيپاره هم نه وي ل دېې د دا انفاق ئي، ړلى وې لئ

 داسيچا د هيد ، يړبدله ورك يښېگڼيا  مرستي كوميته د 

ې عوض به ئ چيړى نه وي احسان پورو او پېرزويني كومي

څه هم نه وي  داسيپاره له ده سره چا لوركوي او د هي

پرته  يطمع كوميله څوي، ته وه يكړورې ې طمع ئبدلد  چي

د  چيې دا وي ئ دفه يوازينىته كوي، له نورو سره مرس

 هريې له ښنه ئو بخا ءړي، عطاترالسه ك ءپل رب رضاخ

د ده  چيڼي گړ ېر لوډ له دېپل رب پاكه وي، خې شائب
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ې طمع ټوي او يا له بله د بدلول ءد بل رضا گڅنتر

ډك ښكال، قداست او نزاهت  داسيله شي  ىدكېولري. آيا 

منكر  حق او حقيقت لهجن، بخيل، غنېك عمل د هغه درو

 پايليپه ورته ڼو او گانسان له كركجن عمل سره ورته و

، يو د ىدكېكله نه شي هيڅ داسينه، ې باور ولرو؟!! ئ

 پاته د خوندي له دېې او بل ئ دئاور د لمبو مستحق 

ې پر چيړي بدله ترالسه ك داسيدو مستحق، دا بايد كې

ود به د ده ، خكېږيچا هللا تعالى راضي  داسيله  راضي شي.

 ړ بدله وركوي. و ءاو رضا يښد خو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الضحى

 معرفي ېد سور

ړي ، له لومئد( )غرمهسورې نوم الضحى مباركي  ېدد 

ړي اته آيتونه لري، لومه تونآي 11ې اخيستل شوى، ئ آيت

دوه ېدلي، پاى ته رسېر هموزنو صيغو څپه ې د )ضحى( ئ

هموزنه فواصل  تنهر()تقهر( او ې د )ئآيتونه  ېپسور

اى د صيغې وزن دوو مخكنيو ته پلري، د آخري آيت د 

ږ او خوندور مد او غېر ښكلى ورته د )فحدث( صيغه ده. ډ

 كيځو پو ورهغو شپه ي دور مكا سوره د جذر لري. د

د قريشو  السالم پيغمبر عليهې خوا له يو چي شوېنازله 

 يډد لنخوا  بلي له سخت مخالفت سره مخامخ وو او له

ي ې خوا د وحله يوېدو، ډځنو گرات يپاره د وحل دېمو

ې باعث ښنېدۍ او انانشېپر سختيموقتي انقطاع د ده د 

 داسي، دئڅه ېدو سبب ډځند وحي د  چيدو ېپوهوو او نه 

پل رب خ چينه  داسيوي،  شوېې كومه اشتباه تر چينه 

خو پراښمن له د دخوا  بليشوى وي او له ې ناراضه تر

هغه ې ويل: يوه بل ته به ئ چيتبليغاتو سره مخامخ وو، 

ې ئ اړيكي خپليښى او ېپر( السالم عليه)محمدخداى، 

ه ڼو، له هغاگى استازځان د هغه ده به  چي ولېورسره شل

ې د هغه له لوري قرآن ئ كوله او ىې د ارتباط دعوسره ئ

 شيطاني كيتعالى له لوري وحي نه بلهللا دا د  ڼله!!گوحي 

 يوازيې ئ دىېل شوى او ې بې، دغه شيطان ترې ووسوس

دا  كيپه دوران ښنو ېدښى. د دغو تبليغاتو او انېپر

ې پيغمبرعليه ئ كيڅ په ترو ا شوېمباركه سوره نازله 

پل رب نه خو خ چيړى شوى وركنان ئاطمډ او ډاته السالم 

د  كيې ناراض شوى، بلښى او نه ترېپرښى وگاو  يوازي

ه گڅنكه ل مضمر دي، خاص حكمتونه كيډ ځن يقتومپه وحي 

ې پد شۍ وروسته رمگ سختيد  ورځياو د  مېټكنده غرد  چي

ه د گپه دوامداره تو، انسان نه شي كولى دئضروري  گرات

ې پلوشو يوې د لمر له ټنگڅو بايد لمر تودوخه وزغمي، 
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ې آرام ړوي، اعصاب ئې وغوپرپل وزر په خخوا ته شي، ش

د  داسيړي، همېرته ترالسه كاو زغم باو بايللى صبر شي 

پيغمبره! ال تر اوسه ې ه اېدا ضروري وه، تډځنوحي موقت 

پوره او پاره ترالسه كولو ل پسېپرله د وحي د مسلسل او 

ږي، څه ېمران تماگ ديدا كار دربان، ېلرتيارى نه ړ پبش

پاره څو د بيا ترالسه كولو لږي تر ېډځنموده بايد و

ښه ال  كيتر مخ چياوسه ، مطمئن مېوموچمتووالى كافي 

 پېرزويني داسيدرته انتظار كوي، ستا رب به  ىراتلونك

نه رضايت باعث شي، ړ پستا د بش چيړي په برخه كدر

ډه او مطمئن ډابايد تا  گرات گت ورځيې پدا د ش يوازي

ې لكه له ڼگو داسيد وحي د راتلو موقتي انقطاع  ړي اوك

د هللا تعالى هغه  كي، بلگې راتپوروسته د ش ورځي

پاره كافي او عنايات بايد ستا د اطمئنان ل پېرزويني

ې يو ته ئر گمشوي، په برخه د مخه ستا  دېتر  چيوي 

ر گمړه؟ ې دركئمأوى ځاى او  كيېټد و ا دېونه مونيتيم 

ې ښوونه ئاو ستا الر دېاو مشوش ونه مون ې الروركىته ئ

د  ؟ېكړ ېاو شتمن ئ دېې ونه مونېستمن ئړه؟ آيا نوك

 : چيدا دي  يوتقاضاو پېرزويندغو الهي 

 ،ېغصه نه شيتيم په الف: 

 ې،ټونه رب: سائل 

 .كړېبيان ونه نعمتپل رب او د خج: 

كله غرمه وي  چيلكه ې خالصه دا ده: سور كيمبار دېد 

په، همداراز كله به سوكالي وي او كله تياره شاو كله 

 .ستونزي
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شي  چيپه غه شپه د قسم -2. غرمه دېه پقسم  -1

 ېڼلى يگې ه ئن، پل ربخ ېي ښىنه پرې -6. تياره

و ا -1.پيل نهتا ته غوره ده له  پايلهو ا -4. ښمند

 .ېش يراض چيړي پل رب، هومره دركخ ديژر به 

 چيپه په شپه غرمه او  كيړيو دوو آيتونو په لوم: 1-1

 كيو آيتونو يدرپه  ېپسور او شوېړه كله تياره شي، لو

نه ړى شوى: ډ وركډاخبرو  النديته د  السالم پيغمبر عليه

ه ب پيلتر  .ېڼ ى يگښمن د ېنه ئ ې اوي ښىپرېپل رب خ

چي  يړدومره دركژر  رب به ديو ا .ويغوره  هتدرپاي ه 

 .ېش يراضې پر

د ښمن چي دږي ېې معلومد )ما ودعك ربك( له فقر

دى كه  چيتبليغات كول په خالف دا عليه السالم  پيغمبر

 په دېې مل وى نو دى به ئ د ده هللا تعالىپيغمبر او 

ې د چا ته به ئښودو، ېپرنه  يوازي ځو كيپو ورسختو ش

 هللاوځوروي، ې دى او ياران ئ چيموقع نه وركوله  دې

ې ښى يېپر يوازي نه هللا تعالى چيډ وركوي ډادلته  تعالى

 پروا شوى.ې او نه له تا ب

ې ځ ئځواب تر منپوه شوو د قسمونو او  چيپاره ل د دې

 ړئ:جه وكالندي خبرو ته توارتباط شته، څه 

  ښه درك ځ ئې ارتباط هغه وخت ځواب ترمند قسمونو او

 كيپه پام سورې مجموعي مضمون  وليټهم د  چيكولى شو 

نازله  كيدا سوره په  چيولرو او هم هغه خاص شرائط 
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 . شوې

 ځير شو نو ږ مباركي سورې مضامينو ته ل ېكه د د

ړو ځينو لودلته د پيغمبر ع يه السالم د ژوند  ورو چيگ

يو ته ئې ر گورو ته اشاره شوې او ورته ويل شوي: مژ

 ېه ئتر گم ؟ړدرك ېځاى ئكي ېټاو د  موندلېونه  يتي 

 و نيازمنددله؟ اښودرو ېاو َلر ئ ېموندلنه يو َلروركى و

؟ كه ستا په ړهك په برخهدر ې، خو غناء ئېونه موندل ېئ

، له ستونزو سره ېژوري راغ  ر ژوند كي دا لوړيېت

، نو كه نن ې، خو ع تعالي ترې ژغورلى يېيمخامخ شوى 

، بايد ې، بايد مأيوس نه شېله ستونزو سره مخامخ ي

پاى ته ر به دا حالت ه  ېڅر په ېد ت چي ېډه وډا

ټكنده غرمه ع تعالى ك ه  چي ېورگر نه گږي، مورسې

په، په تياره شپو كي بايد د راولي او ك ه تكه تياره ش

   .ېو هي ه منرات و ته  ېغرم ېاو تود ڼا ورځير

 د  چيشوه  هنازلوروسته له هغه راز دا سوره  همدا

 گته د وحي راتالسالم  عليه پيغمبرڅه موقت وخت لپاره 

شان ېسخت پر ېناحي له دېپيغمبر عليه السالم متوقف شو، 

مبادا هللا  چيدو ېكش ورسره راپيدا شويوو، كله كله دا ت

 شوېترې  اشتباهومه كمبادا تعالى ترې ناراض شوى وي، 

ښمن وي، د د شوېدو باعث ېكوي او همدا د وحي د قطع 

به ئې ياران ش الزياتولو، شويد ده ت وتبليغات وشديد

ړي وي، به ئې ترالسه كهدايات نوي  چيوو ځ منتظر هره ور

منتظرو نه ئې د الرښووالهي  ې، نوشوې تېريۍ څو اون

شاني مزيد ېد ده پروضعيت  ېديارانو لپاره نه درلوده، 

 هسوره نازلدا مباركه  كيو شرائط ېدزياتوله، په هم

 دېپيغمبر عليه السالم  كيپه قسمونو سورې  ېد. د وهش

ي گړانو ېدكله غرمه وي، لمر تو چيته متوجه كوي 

، ړيد زيات وخت لپاره دوام وكحالت دا كه خوروي، 

 كي ېهغځ او په روخداى، حكيم ، ي زغملىانسان ئې نه ش

وخت لپاره څه و خورېدل پاى ته ورسوي، د گړانو د تودو

په ړي، متوقف كرول ئې وو خگړانړي، د تودو ولمر ترشا ك

ړه وي او هم تياره او هم په سهم  چيشپه راولي ئې ځاى 

 چيباعث شي  ېددا طبيعي تحول د  كي چوپه چوپتيا،

په سر ژوند  يزمكاو د  ړيانسان خپل تعادل له السه ورنك

همدا راز په پيغمبر عليه السالم د شي،  نكول ورته آسا

ده  گرات مسلسل (وحي)د  كيځو پو ورو شيړبعثت په لوم
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 كيټكنده غرمه وو لكه په مشكل ته دومره ستونزمن او 

د وحي دا  چيړ وو ته ا دې، دلېودردوامدار لمر ته 

څو پيغمبرعليه رتشي،  يتوقفپاره مڅه وخت لد  ېپلوش

څپو ته تيار شي، د دغه مطلب  يبعدۍ ړد وحي د ل السالم

استناد شوى او  گرات گد اثبات لپاره د شپې په ت

د وحي له نبايد  چي شويپيغمبر عليه السالم ته ويل 

 ېدڼه لكه له يوې توگو داسي، دا ېه ششانېرپتوقف  موقت

په ېږي او شورو ورو پاى ته ورسځ ور چيوروسته  ېمغر

متوقف  اً قتوم د وحي نزولله دې كبله ستا رب نه  راشي!

له تا  چيله دې كبله نلري او نه  اعتناءتا ته  چي ىړك

ناراض شوى، برعكس ستا د )خير( او مصلحت لپاره ئې دا 

 .ىړكار ك

 : يځته را مخي موږڅو تفسيرونه زت آي دېد  -4

 .دئتر دنيا درته غوره الف: آخرت 

درته انتظار  ىراتلونكې( غوره زمان تېريتر )ب: 

 كوي.

د وحي  ديپر تا بانډ وروسته به ځنموقت  ېله دج: 

 له دېوي.  كيښه او آسان حالت په  كيتر مخ گرات

په . دېدرلو دي كيمخ چي لرېنه  ستونزيوروسته به هغه 

په به  كيپه وخت ي د راتلو د وح چي يځرا كيرواياتو 

په سخت  چيحالت راغى  داسيكله كله  ديبان ّـرسول هللا 

 . دېېې بهتر ولېبه خ كي يژم

و سره د آيتونير شو او له نورو ځته ې سور وليټكه 

 هړو نو دوهمه توجيه دقيقپام وكآيت ارتباط ته  دې

 ښه اود وحي  كيراتلونكي په هم  چيځكه دا ښي، ېبر

ته هغه  ّـرسول هللا كوي او هم افاده آسان ترالسه كول 

 ې وركوي. ئ اړهپه د راتلونكي حالت  چينه يېډډا

( تفصيل و)الهي نعمتوند  چيو ته آيتون كه وروستنيو -1

 چيږي ېلومپه وضاحت سره معړو، پام وك ؛لىغرا كيپه 

مراد هم مادي عطايا دي او  (عطاء)دلته د هللا تعالى له 

دا ده: ستا رب به دومره مادي  معنىد آيت  هم معنوي او

راضي  ېپرته به  چيړي په برخه كاو معنوي نعمتونه ستا 

ړاندوينه ي ويوه اله كيپه حقيقت دا او  ې!!او قانع ش

په وخت ې د نزول سور دغيژر ترسره شوه، د ېر ډ چيوه 

 چيچا دا تصور هم نه شو كولى هي چيوو  داسي شرائط كي

 او يستونزمن دغيې له به ئ و ياراناپيغمبرعليه السالم 
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ېر شي، د ضعف ړي او بريالي تژر سرلوېر ډې مرحل سختي

 داسيږي او ېپاى ته ورس ۍ دا مرحله بهاو ناتوان

ړي او ې غواړه ئد دوى ز چيپه برخه شي ې به ئ ىراتلونك

نهضت په دغه الهي  چيځ ور هې راضي وي، هرپركاماًل به 

ې تر به ترالسه كوي، نن به ئ برياويې ې نونوږي تېرې

ټول ې به ئمشكالت نني ندا پرون غوره وي او سبا تر نن، 

ېره موده نه وه ډال وشول، داسيشي، خو هم لري مخيله 

ترسره  پسي بليپه يوه  وليټ دېدا الهي وع چي شوېېره ت

او  السالم عليهپيغمبر  چياو همغه حالت راغى  شوې

  ې راضي شول.پرې ياران ئ

   

    

   

    

    

   

   

   

  

ځاى ئې  يكېټاو د  يو يتيم ېموندلو گر نه ئېم -3

 او الر ئې يو الروركى ېر نه ئې وموندلگم -3؟ ړدرك

، خو غناء ئې ېئې وموندل و نيازمندا -8 دله؟ښوو

و ا -11ړه.باندي قهر مه كيتيم نو  -2 .ه برخهپړه ك

په پل رب د خ په وينا شهو ا -11 ټه سائل.مه ر

 ونو.نعمت

ې د ده له تولد الر ئپته راغى، يتيم دنيا  ّـرسول هللا  -3

 خپلي پوريۍ ږ كلنپش رت شوى وو،د مخه وفات  مياشتيڅو 

 يمهربان له دېوروزو، خو  كيږ ېغ خپليپه مور  يمهربان

دروند نيكه ې هم وفات شوه، ور ئهم محروم شو، م يږېغ

ېره ډې له ده سره ئړه واخيسته، په غاې د ده روزنه ئ

كه خداى چي ې دا خبره تكراروله مينه وه او تل به ئ

 يشي، د ده ساتنړ ستر شخصيت جوبه  يلمس له دېزما كول 

كاوو، خو دوه كاله اهتمام  پام اوې خاص ته ئ روزنياو 

ړه د دغه دروند او ز دىم وفات شو او وروسته هغه ه
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 له دېهم محروم شو،  روزنياو  پالنيسواند شخصيت له 

ړه شوه او په غاابو طالب پل تره پالنه د خې ئوروسته 

پالنه او روزنه د ده پالر هم زياته هغه تر يوه مهربان 

ړانه او شهامت ېمېره ډپه ې پايه ئژوند تر كوله او د 

پيغمبرعليه السالم  چيسته له هغه له ده دفاع كوله، ورو

وو او سردارانو د عماو او د قريشو زرسالت مبعوث ش په

ڼلو، گښ وواگپاره جدي پل اقتدار لده دعوت او بلنه د خ

محمدعليه  بايد چيونيولو  النديفشار  ترې ئابوطالب 

د دوى د بتانو او و امخالفت د دوى د مذهب له السالم 

فشارونو  دېابوطالب خو ړي، منع كهتك حرمت اصنامو له 

ې الس وانه ې ئاو حماي مرستيد ده له و، نه ش ته تسليم

ښونو او سختو محاصرو او بنديزونو واگفشارونو، خيست، 

 يوازيران وراره گپل ړ او د خد ده كلك عزم سست نه ك

 و. نه ش ښودو ته تيارېپر

 عليهپيغمبر  چي شوېته اشاره  خبري دې كيآيت  ېدپه 

 پالنيمور له  يته راغى، د مهربانيتيم دنيا  السالم

خو ړ، ې هم له السه وركړه سواند نيكه ئپل زخمحروم شو، 

ې خور پروزر  پېرزوينيپل رحمت او ځل هللا تعالى د خهر 

ې ورته ږ محروم شوى بله ئېغ يې مهربانړى، كه له يوك

ې پالونكي محروم شوى بل ئ، كه له يوه ېكړبرابره 

ښى، دا ېپر دئپالونكي نه ې او ب ازييوې ئ دىړى، ورك

ې هللا تعالى به ئ چيړي ډه او مطمئن كډا دىبهير بايد 

د ې مأوى محروم شي ږدي، كه له يوېپراو مهمل نه  يوازي

 . يړبند وبست به ورته وك بلي

د هغه حالت  ّـرسول هللا صيغه د )ضال( د  كيآيت  ېدپه  -3

او  ې درلودئ كيبعثت مخ تر چي شوېپاره كارول د بيان ل

 چيورو گوبايد ، ولېكار كيپه مقابل ې د )هدايت( دا ئ

څه ړه په ا مېد دغه لفظ د ترجڅه ده او  معنىآيت  دېد 

د هم شي،  ءاداپه سمه حق ) لفظ(  دېچي هم د ړو وك

په الهي كالم هم و اړو ې ادبي ونكب كيپه شأن  ّـرسول هللا 

  ؟وشو پاتهمصئون  و تحريفاتأويل ځايه ې بله  كي

 ځي:نيو رامعاڅو ه پد )ضال( لفظ  كيي عربپه 

 ېروتى.او ت الر وركىالف: 

ږي هغه ېپوهړ وي او نه په سر والڅو الرو د  چيڅوك ب: 

پل هدف مخامخ خ ىد چيمستقيمه او سمه الر كومه يوه ده 

 ته رسوي. 
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 . كېږيته ويل  شويورك ج: 

 يوازي كي ءپه صحرا چي كېږيته هم ويل  وني هغيد: 

 نه وي.  وني يې نوروي او خوا ته ئ شوېراشنه 

 ځي.راهم  معنىپه غفلت د : هـ

 هم افاده كوي. مفهوم  يشوع ئضااو كله د و: 

 معنىلته به له دغو معانيو كومه يوه رااخلو، كومه د

په د هللا تعالى د كالم هم مو سره  هغېپه  چيده  داسيې ئ

رسول د م مو ه او ېولځښه آخوا نه وي غپله ادب ارتباط 

د  چينه  داسي ،ېكړې ادبي نه وي ب كيپه شأن  ّـهللا 

ړو او څه وكپاره هغه د احترام لپيغمبرعليه السالم 

او  ۍې ادبپه نسبت له بد هللا د كالم  چيڅه ووايو  داسي

 ېدپه ې خوا له يو موږې احترامۍ سره مترادف وي، كه ب

هرراز  به له كيپه شأن پيغمبر ران گپل د خ چيمكلف يو 

د  اړهپه ځان ساتو او د ده  ۍې احتراماو ب ۍې ادبب

مو  ولېله خ چيته متوجه وو  دېبه  كيپه دوران بحث 

ې په نسبت بړ شأن د هغه د لو چيځي الفاظ ونه و داسي

د هللا  چيهم مكلف يو  ېدپه خوا  بلي، له كېږيڼل گادبي 

ږدو ه زمكپر ون گبه د ادب زن ديړانپه وتعالى د كالم 

وو، ترجمه كسره و دقت ااحتياط ېر ډپه ې به ئو الفاظ ا

 يښخو خپليد  خلو اواې معاني به نه تر خوښي خپليد 

په هللا تعالى  چيڅه به وايو هغه  به نه ور اغوندو. مېجا

ته  موږې ژبه ئپه پيغمبر پل امين پله ويلي او د خخ

ړه وو ړه نازز كيپه ويلو د هغه  چينه  داسيړي، بيان ك

څه اى بل ځپه  معنى ياو د هغه د دقيقاصلي لفظ او د 

راغلى او  كيپه مقابل )هدايت( د )ضال( لته ووايو. د

 . ېكړې ئاو )هدايت(  دېومونې )ضال( ته ئ: يشوويل 

پرته او ښوونو د وحي له الر)انسان(  چيقرآن فرمايي 

ېر ډ)ظلوم  ،ښييورته الر و الرښوونيالهي  چي له دې كيمخ

د  ،دئو جاهل( انادان ېر زيات ډ)جهول  وزيات ظالم( ا

حتمًا  كيونو وتقضاپلو په خپرته هغه ښوونو وحي له الر

ښه په  حقائقواو د  ،ېر ظلمډ ،ږ هم نهلم كوي، لظ

له وحي ، انسان كېږيې ورځي او الر تررا پاته كيژندو ېپ

 دئ رگو ستمار ظالم ېډېر جاهل او الر وركى او ډپرته 

 .(جهوالً  )انه كان ظلوماً 

شخصيت وتلي  شفاف اوړ، د لو كيي مخوحله  ّـرسول هللا  

له شرك او ، امين، رښتينى، صادق، لمنى پاكخاوند وو، 
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ه گپه درنه سترېدونكوټولو اوس كېد مې زار، خرافاتو ب

وك ې اعتراف كاوو، هيڅړ شخصيت ئلوپه ل، د ده ورته كت

 كوميد او شفاف شخصيت پاكه لمن په نه شي كولى د ده 

 ټولني خپليړي، د وته كگپه داغ كوم بد كار ناه او گ

ټوله، د ې لد نجات الر ئېدو، ځورله خراب وضعيت سخت 

 يد مسلط ټولنيپر ړه سوى او په نسبت د ده زخلكو 

ځ په ورش دىله ليدو د ده دردمن احساس  وضعي كېدردون

 داسياحساس د يوه  ېچولى وو او دا كيښنو ېدپه ان

 دېږپه وينا ند قرآن  چيوه  ېكړه ڼه غورټي بېپدروند 

پر ده وحي نازله  چير هغه ړي، توو د ده مال ماته ك

، ېولپاى ته ورسې ښنېدځالنده مشعل د ده انشوه، د وحي 

كمال ته د انسان د ړه، پيدا كې پله وركه متاع ئخ

پر ې د نجات الر ئې ومونده، له ظلم او جهل ېدو الر ئرس

  پرانيستل شوه.مخ 

د ې له وح، كيپه دوو حالتونو  السالم عليهپيغمبر د 

ژور  داسيحتمًا  كيمخه او له وحي وروسته حالت 

صيغې يادوي: )وجدك  دغيپه ې ئقرآن  چيشته رونه يپتو

ې له مخكني له وحي وروسته حالت ئ يوازي(، نه ىدضاالً فه

له بعثت  كيبل ؛شته كيپه پيرونه ژور تواو  دئمتمايز 

ې له وروستي حالت دومره ئابتدائي حالت وروسته 

ږد ځ دا اواو آسمان ترمن يزمكتفاوتونه لري لكه د 

 كيڅو لوړي هغيړ تللى او سره لوتدريج په هغه ټن، وا

. ىدېو ته نه شي رسې كنارانسان ئ هيڅ چيېدلى ته رس

 پيغمبر عليهاو جاهل كسان د  پوهنا ځينيمتأسفانه 

او د عيسى  چيغلو كوي لكه نصاراوو  داسي اړهپه  السالم

پيغمبر  چيوايي ړه، وك اړهپه  السالم ماعليه ميمري

هم د مخه  دېحتى تر  ورځيۍ ړد بعثت له لوم السالم عليه

په د ټول قرآن علم دو، ېپوهپه غيب دو، پوهېڅه په هر

 كيدو بلېپوهپه غيب  ىد يوازيشو، نه  ړىوركځ ۍ ورړلوم

په ميراث پوهه له ده د ده لمسيانو ائمه ته دا 

عالم امام زمان، ې ړوسى ئږ كلن كپش حتى !!ېېدلسر

ړه د ده په ا خو قرآن !!دئالكون  ىلغيب او متصرف فاب

 فرمايي:
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 12الشورى: 

ته ړه، وحي وكړې گځانپل امر خد تا ته  مو سيهمدااو 

په معنى او څه دئ او نه د ايمان )چي كتاب  ېېدپوهنه 

پلو چي له خځاوو گرر وږ داسي نوې، خو موېدپوهحقيقت( 

ې او بې، ړو ئچي غواې هدايتوو پرڅوك هغه ځني انو گبند

 ې.ښوونه كوچي ته د مستقيمي الري خوا ته الرشكه 

 پاتهميراث نه وو په څه  هيڅپالر ته له  ّـرسول هللا  -8

ميت ود محر پالنيله پالر د مهربان  يوازيهغه نه شوي، 

او  دېد مور له تو كيۍ ږ كلنپپه شڅكلى وو او درد 

ې سگپه تنې ي ئځوانپله خ كيبلمحروم شو،  يږېغ يمهربان

ړه، خو پني وكې شږده موده ئړه اوپيل ك كي ۍاو نادار

او  شتمنيټولو د قريشو تر  چيېر شوى ېر وخت نه وو تډال

ورسره شريك  كيچارو په تجارت ړى د لوم رمنيېمصالح 

سره  دېپه ړ او ړانديز ورته وكې د ازدواج وړ، بيا ئك

 . شوه ستليپرانپر مخ الر  ې د وتلوسگې له تنئ

مأوى او  دېهللا تعالى ته يتيم ومون چيپاره ل دېد : 2-11

ړه، ې وكنه ئالرښوواو  دېې ومونړه، الروركى ئې دركئ

، نو د دغو نعمتونو ېكړې شتمن ئ دېې ومونمحتاج ئ

 دا دي:  يوتقاضا

 خپليپه غصه مه كوه، له يتيم سره يتيم پر الف: 

ې او يتيم و چيرايادوه  ورځي هغه كي چلنې او معامل

 تاج.حپالونكي ته ممتولي او 

په د الر موندو دو تلوسه لري، كېهدايت د  چيڅوك ب: 

ې پله مرسته مه ترخ ،ويړ ه ات مرستيوي، ستا  كيټه ل

، ېكړښوونه وړه سوي سره د هغه الرېر زډپه بايد وه، مپس

ې ئپرتا او  دېهللا تعالى ته هدايت ته محتاج ونه مونر گم

 چيلري  تقاضانعمت شكر دا  دېړه؟ د ه ونه كپېرزوين

ې ټانسان ونه ر محتاج الرښوونيكوونكى او د  سؤال هيڅ

 كيپه وخت ښتنو پوهم د  هڅ، كه ېكړځواب ورنه او د نه 

 ړي. پولو واوښود د احترام له ې وشي او د الرې ادبي ترب

ه مستقلپه لسائل فالتنهر( ا )و امات آيدا څه هم كه 

بله پرته ارتباط ه و سره لآيتوناو له مخكنيو ه گتو

ترجمه شي: او  داسيشي  ىدكېهم وركولى شي او  معنى



 

 

 

 

 

                                                                                                                  الضحى      

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

188 

او محتاج انسان له تا  فقيرټه، كه كوم ر مه رگسؤال

 مرستيړه او كه د ړي، يا مرسته ورسره وكمرسته وغوا

ټلو ړه او له رځواب كې ژبه ئږه په خونو  لرېتوان نه 

دلته د مخكنيو او  چيپاره ل دې خو د. هړډډه وكې ئ

ې ړاو شته او دا درځ خاص توروستنيو آيتونو ترمن

په مرتب  كيپه مقابل و يوروستي آيتونه د مخكنيو در

دا  راغلي اوېر څپه  مقتضااو  ياود هغوى د فرعډول 

)و وجدك ت آيت )واما السائل فال تنهر( د اوم آيلسم 

له )سائل( د  ځكهنو  ،راغلى كيپه مقابل ( ىدضاال فه

 نه شو اخيستى. معنىر گسؤالدا او گ

ت د اتم آي دا كيترتيب  پهد كالم  چيپاره ل دېد ج: 

ذكر شوى، بايد  كيپه مقابل )و وجدك عائال فاغنى(  تآي

ې دا ده: ئ معنىاو . شيتوضيح  كيڼا په رړاو ت دېهم د

، ېكړې شتمن ئې، ژغورلپل رب له احتياج او فقر وته خ

الهي  دې، د ېكړپوره  اړتياويستا  ېرو ئو الله حالل

  :چيپر تا الزم ده  كيپه مقابل نعمتونو 

ه پېرزوينشتمني به الهي نعمت او و اغنا پله خ: 1

 چيځكه څو نتيجه، دا او ه پوهيپل هنر، ې، نه د خڼگ

عنايت دئ او ه پېرزوينستا هنر، كمال او تكل هم الهي 

الهي  پله شتمنيخ چيړتيا. څوك نه ستا شخصي او ذاتي و

په ړ شي، ې جوشاكر بنده ترڼي، گه وپېرزوينعنايت او 

د حرامو  احتياط كوي او په وخت كيد تصرف  نعمتونو كي

 پله شتمنيخ چيڅوك ې كار نه اخلي، خو پاره ترموخو ل

څو پلو هدولت د خاو پل مال ڼي او خگپل ذاتي كمال وخ

مني به ېر به شي، شتڅپه قارون  ڼي، دگواو كمال نتيجه 

به نور  كوي،د لويي احساس پر نورو به  ،،يړمغرور كې ئ

ڼي، فساد گپك او حقير س له كبلهد مال دولت نه درلودو 

 په الر كيخورولو د فساد به پل دولت ي او خړبه مال تته 

 ي. اروك

ژبه د نعمت په نه  چي ېېر نه شڅپه چا بايد دهغه : 2

ږي ېندگڅرار راآث ې كيېرڅې په نه ئ او ځاى كويپه شكر 

ې يا ئټوي او پې ، يا ئښهن په تصرفاتو كيې او نه ئ

ڼي. گې نه ړ ئري او د يادولو او شكر كولو وحقير شمې

 ،ړه د هللا له لوري دهڅه وركد هر  چيې باور ي ېپه دكه 

يادول  ومحروميتوند  ې اعتراف كوه اوپه نعمتونو ئنو 

 ږده. ېپراو شكوه او شكايت كول 
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  الرحمن الرحيمبسم هللا

 الشرح

 د سورې معرفي

ه تونآياته ، دئ( لتسيپران)سورې نوم الشرح  ېدد 

ې سره ورته او ږ ئږدوالى، وزن او غلري، د آيتونو او

څلورو آيتونو فواصل و ړي، د لومدئښكلى او خوندور ېر ډ

په دوه آيتونه  ېپسې د )صدرك( هموزنه صيغې دي، ورئ

د ې ئوه وروستي آيتونه ېدلي او دپاى ته رس )يسرًا(

 پاى مومي. دا هم پهپه الفاظو )فانصب( او )فارغب( 

او د ې ئ ىو محتوامتن  سوره ده، شوېنازله  كيي دور مك

 چيښيي ږي او ورته والى ې همغې سره ئله سور)الضحى( 

ړى ، لومپسي بليپه يوه  كيپه يوه وخت ې ړه سوردا دوا

ې له سور دېد ، شوې)الشرح( نازله  ېپساو ور)الضحى( 

پيغمبرعليه  كيوخت  دېپه  چيږي ېلومآيتونو هم مع

د وو،  كيمحاصره په ړاوونو د سختو ستونزو او كالسالم 

 ياو ستونزمن توري دېپه  وو مشكالتاښونو واگ، ونوفشار

ډ او ډاده ته  كيڅ په ترې د سورړى د الضحى لوم كيې پش

د  پاى ته رسي،په دا تياره ش چيړى شو اطمئنان ورك

 ېراتلونكځي او هره راه سباوون بڼ روراتلونكي ښانه رو

په سوره الشرح د  پسېغوره وي، ور كيتر مخ ديځ به ور

په در)انشراح صدر( آيا هللا تعالى تا ته  چيراغلي  كي

ستا له ې نكى بار( ئوال ماتوړه؟ آيا هغه )مبرخه نه ك

او ړ؟ ته مو رونق ورنككار آيا ستا  ؟نه كړ لريږو او

د  دېتر  چيه گڅنړ؟ لكه ړ نه كمو لو شهرتنوم او  ستا

 چيې ډه وډا، بايد ېكړحل  ستونزي ډېريې ستا مخه ئ

 به هم حتمًا حل شي.  ستونزيپاته 
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و آيا ا -2؟ خهپراه درته ړنه ك مو سينه ستاآيا  -1

ې ئ چيه هغ -6 ټى؟ېپستا دروند ړ نه ك كوز مو له تا

 -1. ړ ستا ذكرمو ك ړدرته لوو ا -4 .ماتولهستا مال 

 ېنو ب -3سره وه يوه آساني.  ستونزي هريشكه  ېنو ب

 چينو كله  -3ي. به آسانوي سره  ستونزي هريشكه 

پل د خ يپه لورو ا -8. ړهپيل ك، بيا هاند ېفارغ ش

 رغبت. وكړهرب 

په پله په خړى لومبايد  معنىدقيقه )انشراح صدر( د  -1

ند گڅراو واضح  چيموفق شوو  ېدپه كه ټوو، ول كيقرآن 

 ءاكتفا ېدپه همومومو، نو بايد  كيې په قرآن ئمفهوم 

ړو، قرآن حكيم ډډه وكرجوع له مرجع ته  بليړو او كو

)شرح ې بله برخه تشريح كوي، د يوه برخه ئ چي دئ داسي

 راغلي:  داسي كيپه قرآن ه تونآيڅو ړه په اصدر( 
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  121 :االنعام  

ې اسالم ئسينه ړي نو ښوونه وغواې الرهللا تعالى ئ يچڅوك 

ې ړي نو سينه ئوغوا چيتوب الريې چا بزي او د يپرانته 

همداراز هللا  ژي،ېخ چيته آسمان  لكه داسيړي، ه كگورتن

 ړي. ايمان نه راو چي يپپاكي تپر هغو نا

    

     

    

     

                                                                                                     

 22الزمر: 

ه په لوري سينه ورتې د اسالم نو آيا هغه چي هللا ئ

ڼا برخمن دئ، نو پل رب له رد خهغه ې ده او پرانيست

ړه ې د هللا د ذكر په اړونه ئپر حال چي زافسوس د هغو 

 ېروتني كي دي،گندي تڅرپه سخت دي، همدا دوى 

هم دا لفظ  كيڅ په ترې د قصعليه السالم  موسىد 

د بني اسرائيلو مظلومو د  ىد چيكارول شوى، هغه وخت 

په تلو مأمور شو، نو ته  بلېن مقاپاره د فرعول ژغورني

 :ړهاظهار كصيغه  دېپه پله ناتواني هغه خ

     

     

    

       

 13 -12 :الشعراء

ړي، ك ميبه تكذيب  چيږم وېرېزه ې زما ربه! ويل: اې وئ

ږي، هارون ېځسمه نه خو ميژبه به ږي او ېگتن ميسينه 

 ږه.ېولې ته ئ

 بيا وايي: 

     

     

    

                                                                                                                                              

 22 -23 :طه

 مي زه، كاريپرانراته  ميسينه ې زما ربه! ويل: اې وئ

تر ړه، پراته وس مي)غوټه( عقده  ژبيد ړه، ك آسانته را

 پوه شي. په خبره  ميڅو 

په والي گې د تنسين دصدر شرح  كيړيو آيتونو په لوم

ذهني ش، يشوډول تد هر ې ئ معنى او راغلى كيمقابل 
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كول او د اسالم د ې رفع هر راز شك او شبهو ااضطراب 

ې قانع كول دي ئ دېپه ړه تيارول او پاره د ده زمنلو ل

، اخالق، يدېاسالم د عق چيڅه  الره حق ده اواسالم د  چي

 كيپه سلو سل  ړه ويليپه او تهذيب اتمدن عدالت، 

 قت لري. حقي

 هغيې د شرح صدر د سين كيو آيتونپه وروستيو او 

ې المل وي، ئاو خوف  ېرهو چي راغلىپه ارتباط والي گتن

ېره و له دېېره، او مأموريت له ستروالي و ديدن خپليد 

 له دېړلو توان به ونه لري، و ددروند بار  دېد  چي

ې په خبره به ئ ړي،ماني وكگې بد پرمخاطب به  چيېره و

ې او د ضروري فصاحت حوصل پراخيړى شي، د پوه نه كسم 

 ېره. و د نشتواليطالقت ښه  ژبياو د 

ې سور دېپام سره د په د انشراح صدر دغو معانيو ته 

په  كيمخبعثت  تر ّـرسول هللا : دئتفسير دا ړي آيت د لوم

سخت و ظلم، اشرك، جهل، فساد  له يت،وضعله حاكم  ټولني

دردناك حالت د خلكو د  له دېوو او و مضطرب ان شاېپر

سره نزول په د وحي . وو كيټه په لچارو د الرو  ژغورني

ې رفع ي ئشانېو پرااضطراب ل وموندو، عمش پل وركهغه خ

ه پاو  الري دغيله  چيډه او مطمئن شو ډاې ړه ئشوه، ز

ژغوري ۍ وتباهټولنه له پله خښوونو سره كولى شي دغو الر

 ړي. ې هدايت كپه لوري ئوي سعادت خري او اودنياو د 

خه نه پرامو درته  سينه ستاآيا  چيوينا  دېنو د 

حوصله پراخه تا ته مو آيا  چيدا ده  معنى؟ هړك

ړل؟ آيا ستا شونه مو رفع نه كيشوړه؟ آيا ستا تدرنك

عزم تا ته مو راسخ ړ؟ آيا ډه او مطمئن نه كډامو ړه ز

 ړه؟ درنكاراده او مضبوطه 

 چيېدو توانو له كبله)انشراح صدر(  دغيد  ّـل هللا رسو

يوسي، د سترو ږو پلو اوپر خټى ېپد رسالت دا دروند 

ثابت  ديړانپه وونو حسادتونو او عناد ونو،مخالفتسترو 

 كېاو مالماتوون دېاو اوږدعوت  د ستونزمنشي،  پاته قدم

راسخ عزم او مضبوط ې ئ ژوري لوړياو  ستونزيې مبارز

ى او متزلزل نه كړى شي، د جهل وهلي او شرك هوډ كمزور

په سړه  ديړانپه وو او لجاجتون وهالتوند جقوم  پليځ

ځواك فشارونه او ، د هيڅ ږيېودرپراخه حوصله سينه او 

هيڅ كله منصرف نه كړى شي،  الري خپليې له ښونه ئواگ

پړ په حتمي بري بشپه ډاډه زړه او د حق مأيوس نه شي، 
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كامل اعتماد سره  مرستيپه الهي و باور او اطمئنان ا

پوه مخاطبينو له حيرت او ې د نائنه والړ شي،  كيمخ

د كينه ې ړي او نه ئو مأيوس كاېشان پر يگستر كيتعجب ډ

 ىځاپل له خ يگستر يو قهرجنمخالفين وحسودښو او ك

 ځوي. وخو

وه  دېږن چيڼل شوى گ داسيى ېټپدلته كوم دروند : 6 -2

په مال ماته كړي؟ كه څه هم مبر اولوا العزم پيغ دېد 

ه گپه واضح توو قرائنښودل شوى خو له  دئنه  كيآيت 

ۍ او ېشانپرټى د هغه درد، ېپدا دروند  چيږي ېلوممع

 له دې پيغمبر عليه السالم چيټى وو ېپش دروند شويت

په شرك، جهل، ظلم او فساد ئې خلك  چيبابته احساساوو 

اوو، د شرك او ځورې ئضمير د ده حساس ليدل او  كي

پل الس به په خ چيې ليدل رم وو، خلك ئگخرافاتو بازار 

ې سجده كوله، ئه ب ديړانپه وړه كړه او ې مجسمه جوئ

و گر سترخوا ت ي فساد هرهخالقاو ا يفحشاء، بىحيائ

په  ټولنيوو او د  شويو ظلم عام ا دوكهدو، خيانت، كې

ظالم ړولى وو، زورور پل تور وزر غوې خټولو مناسباتو ئ

ټولو انساني حقوقو محروم پلو او كمزورى مظلوم او له خ

 ۍدژون يڼ، لودېېنه اور چيغيد مظلوميت ې چا ئهي او وو

په ، ديكېساتل  كيپكاوي په ذلت او س ښځياو  دېېښخ

 يناه خلكو وينگې د ب كيښتو ادي نژناروا قومي او ن

 داسيه پښه ېپړه ود دوو قبيلو ترمنځ به يوه ، ديېيتو

دوام  ېو به ئيړېپو يړېپتر  چيړو بدله شوه گو جيخونړ

ا چل شول، ژوو كيناه خلك به په گ ېه زرهاوو بپوكړ او 

نه شوى  ېان دفاع ئځكر نه درلود او د ښوسله او ل چي

وو او نه مال، عزت او ناموس،  ې سر خونديكولىنه به ئ

ېدو او ځورله ليدو سخت وضعيت دردناك  د دغه ّـرسول هللا 

ړي، د پيدا كالر ورته نجات د  چيوو  كيټه ل ېدپه تل 

 هې نازلپروحي  كيپه دغه حالت شونو شويښنو او تېدان

سره  ېدپه ړه، ڼا كې مخه ورته رښوونو ئالهي الر شوه او

ټى له اوږو ېپشونو هغه دروند يشونو او تښېدان دې ئ

په الس ورغى او او نجات رمز  ژغورنيكوز شو، د خلكو د 

په رسالت باور  او ايمان معادپه وحيد، ت چيمطمئن شو 

سره و لرابلپه ته د خلكو ښوونو متابعت او د الهي الر

ناك حالت در له دېټولنه ې پلځد عربو جهل  يوازيبه نه 

ژغورلى ړۍ ټوله انساني ن الري له دې كيبل كېږيژغورل 
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 . شيې رسولى او سعادت ته ئ

 الم دپيغمبرعليه الس چيي ږېلوممع آيتمبارك  له دې

ې ه )انسان( ئپړه سواند وو، څومره زړه په ا امتپل خ

څومره مينه ې ئسره  ژغورنيڅومره زړه سوى او د ده له 

توگه په پيغمبر ژاندو او د يوه ېپه گڅنې پل رب ئخ؟ وه

ه څه احساس درلود؟ هر اړهپه پل دروند مسئوليت ې د خئ

دلته قرآن فرمايي ؟ وو حساساڅه څه حالت او ې ئېبه ش

ځاى په بل ړي، وو د ده مال ماته ك دېږدغه احساس ن يچ

 فرمايي: كي

    

                                                                   
 6 الشعراء: 

دوى ايمان نه  چيپاره ل دېد  ېژنځان وپل ته خښايي 

دومره  له كبلهړو دوى د ايمان نه راوراوړي، يعني د 

 ې؟ ښنو ومرېدده له ان دېږن چيې ې كوښنېدان

 داسي ،دا آيت نازل شو: )فاستقم كما امرت( چيكله 

 دېې ويل: ې، وئمارل شوى يگې پر چيړه لكه استقامت وك

پل مأموريت ورته هومره !! يعني خږيرى كړمپين سآيت 

ې ترسره كول ه ئگړه توپپه بش چيښي ېدروند او حساس بر

 .ڼيگچت پل وس او توان اوتر خ

 فرمايي: كيځاى په بل قرآن 

    

    

   

   

                                                                                                          

 122التوبه:

پيغمبر درغى چي ځه داسي ستاسو له منيقينًا چي تاسو ته 

 رپ، ستاسو ځوروي تاسو چي  ږيېمران تماگپر ده څه هغه 

ېر ړه ډپه اد مؤمنانو و ا دئ( حريص الرښوونيو ا)هدايت 

 ړه سواند او مهربان. ز

د خلكو د هدايت او حساس، غه اد درد او مسئوليت د

په اړه زړه سوى او ژوره تلوسه، د مؤمنانو  ونيښالر

 ّـرسول هللا د  چيټى جوړ كړى وو ېپدروند ه غهممهرباني 

 دېد وه  دېږن چيدروندوالى كاوو  داسيې ئ پر اوږو

 ړي. العزم پيغمبر مال ماته كواول

 ځينو نومياليو مفسرينو چيېره د حيرانتيا خبره ده ډ
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ې ئ كيپه شرح او  ىاخيست معنىپه ناه گدلته )وزر( د 

 السالم عليهپيغمبر پل  تعالى خهللا چيدا آيت رااخيستى 

 ته فرمايي: 

څو هللا تا ته : تر ... َتَأخَّرَ  َما وَ  َذنِبك ِمن َتَقدَّمَ  َما عَُّ  َلك ّ َِّيْغِفرَ 

 ... ښيناهونه وبخگ ي او وروستنيمخكن

 يو: وا كيځواب په دوى ته 

ېر صراحت سره ډپه وروسته آيت خو آيت  له دې -الف

او  ستونزيمراد )عسر( يعني  (وزر) له دې چيوايي 

 .  ناهگړاوونه دي نه ك

ستره  داسيكومه  كيبعثت مختر  السالم پيغمبر عليه -ب

ماته وه د ده مال  دېږې نله دروندوالي ئ چي ېكړناه گ

 ؟!!شي

د  كيپه وخت ول ې د نزد الشرح د سور يوازينه  -ج

د مدني دور  كيبلدا آيت نه وو نازل شوى، الفتح سورې 

وروسته  دېې له معاهاو د حديبي كيپه وروستيو كلونو 

 نازل شوى.

د )شرح صدر(  ومفسرين ځينو درنومتأسفانه همدا راز 

 كيضعيف تعبير پل خپه دوى ، ىاخيست معنىپه )شق صدر( 

په قرآن  د چي ېكړ اعتناءته  معنى هغي شرح صدرد نه 

 كړېمطلب ته توجه ې هغه نه ئ او راغلې كيڼو آيتونو گ

 دېډه افاده كوي، گپه ې له وروستيو سره دا آيت ئ چي

ستى يواخ معنىپه كه دا د شق صدر  چيې نه دي كتلي ته ئ

هم د وجود  معنى( وزر)د  كيپه وروستي آيت بايد نو شي 

لى شي او پوه كوكوم غړى وي او دا خبره نه كوم قرآن 

  !!يقاموس منكوم عربي ې نه ئ

 څو خبرو ته توجه ولرئ: ړه اه پآيت  دېد  -4

پلو ضد خپه  السالم پيغمبر عليهد څه كوي ښمن هالف: د

په ده او د ې ونيسي او خلك د دعوت مخه ئتبليغاتو سره 

 كېڅوك به م چيړي، ړو منع كپه دعوت له ايمان راوده 

په نامه يو  محمدلته د دوى به ورته ويل: دته راتلو 

پيدا را خړيشې ئ كيپه خلكو  كېېدلى، د مڅپاڅوك را

ځ ړه ترمنېماو  ښځيپالر او زوى، ورور او ورور، ، د ېكړ

ې بغاوت پلرني دين ئپل ړي، له خړ كاختالفات راوالې ئ

ږ مه نيسئ، د ده خوا ې غو، خبرو ته ئدئر گ، جادوړىك

ې راشئ ئ النديز ېد جادو تر اغ چينه  داسيځئ، ته مه ور

د ده او  چياى ځه پ د دې تبليغاتشئ، دغه  الريې او ب
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شي او د ده خوا ته د خلكو د ورتلو  حائلځ خلكو ترمن

او  ړينه وكټپل چيول څته ه ېدخلك ې مانع شي برعكس ئ

؟ دئك څو( السالم عليهدا محمد ) چي ړيوه كپ دېه پن ځا

د ده تر  چي كڅوقريش مخالفت كوي؟  ې؟ ولى ئړيه غواڅ

 كيند او افكارو ژو په ېبدلون ئ څهراغلي  الندي ېزاغ

 چي لباعث شو ېدښمن دا معاندانه تبليغات د د د راغلى؟

 ځي اوبهر وو ېكې له مږي، شهرت ئېچا ورسې تر هر نوم ئ

 بهر هم خلك د ده له نامه سره آشنا شي.  ېكله م

ځاى )رفعنا لك ذكرك( په )رفعنا ذكرك( دلته د ب: 

 ،ړهدغه شهرت له ده سره مرسته وك چيښيي او دا  راغلى

درلوده، د ټه گې ئ كيېدو په رسدعوت د خلكو ته د ده 

خوا د ده  چيڅول وهې ړ، خلك ئې ورته آسان كده كار ئ

پوه ځان په دعوت ته راشي، د ده خبره واوري او د ده 

ده او د ده  چيځاى په  دېو د ښمن تبليغاتد دړي، ك

 او د خلكو د راتلو مانع شيورسوي  دعوت ته كوم تاوان

د  چيځاى ته خلك د ده خوا ته راوستل، هغه ې برعكس ئ

ېدو، ږ نه رسد ده غ چيېدو او هغو خلكو ته ده الس نه رس

د نورو كي په نتيجه دو ېلوړد ده شهرت و ا)رفع ذكر( د 

سره او له هدف او دعوت سيمو خلك هم د ده له نامه 

درنو مفسرينو له )رفع ذكر( ځينو څه هم آشنا شول. كه 

 گڅنتر قيامته به د هللا تعالى د نامه تر چي ېكړدا مراد 

 كيپه آذانونو ، كېږينوم اخيستل  د محمد عليه السالم

دلته او د  ، خوكېږيې ويل پربه  ونهدرود او ږيېدبه يا

ښه او دقيق ې ئ كيپه ارتباط ې د بحث له موضوع سره سور

 . دئتعبير مخكنى تعبير 

 چيمان كاوو گچا وينه ترسره شوه، ړانددا الهي و: ج

ضعف، او د ده د دعوت كار به له د پيغمبرعليه السالم 

د قوم شديد ښت، پلويانو كم، د يارانو او ۍناتوان

 داسيسره سره ، ومحاصر ونو،ښونو، فشارواگ، ونومخالفت

سيمه پراخه ټوله د عربو  چيږي ېې ته ورسمرحل هغيژر 

ټول قومونه به د  سيميراشي، د  النديې به د ده تر سلط

ري شي، د ده د الهي گده دعوت ومني، له ده سره به مل

ټول به د هللا چمتو شي، ۍ ته قربان هريپاره به اهدافو ل

 ونومليونپه ړي، د ده نوم ياد ك گڅنتعالى د نامه تر

په ده درودونه ر قيامته تبه ن ناانساونو مليارداو 

پل نوم به د او خ كويافتخار ه بپه نامه ږي، د ده ېل
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  ؟ويك ښايستهپه نامه ده 

څو ظريفو نقطو ته توجه  كيتونو ړو آيپه دغو دوا: 3 -1

 ړئ:وك

 ستونزي هريوويل شي: له  چيځاى په  دېد الف: 

سره  ستونزي هريله : ل شويوروسته به يوه آساني وي، وي

ځ ۍ ترمناو آسان ستونزيي د يعنبه يوه آساني وي، 

دي، آساني د  كيپه خوا ټن نشته، خوا او وافاصله 

نه  دېږاو ډېري ورځي سختيټوئ، ول كيځ په منستونزو 

 ومومئ.  كيپه خوا ې پاى ته رسي، آساني به ئژر وي، 

ې يو ئ چيښيي تكرار مطلب  دېد  كيپه دوو آيتونو ب: 

ه حال او پې ړه لري او بل ئا پوريې زمان تېريپه 

 كيمخ دي چيه گڅنلكه : ىمعن دېه پ، پوريراتلونكي 

 هريپه ، شوې تېري ورځيې پش يستونزمن ډېري چيدل ولي

 ورځي سختيۍ به اوسن داسيآساني راغله، هم پسي ستونزي

به راشي، )كان  ورځيۍ د بريا او خوشحالو اشي  تېريهم 

 (مع العسر يسرا، سيكون مع العسر يسراً 

د  كيړو آيتونو په دواړاو( )كالعسر  چيدا و يا ا

، خو يسر دئې يو په صيغه راغلى او مراد ئمعرفه 

، راغلىپه صيغه د نكره  كيړو آيتونو په دوا)آساني( 

 ستونزي هريله يعنى ۍ افاده كوي، آسان بېلي بېلي چي

ې او بله ئ كيپه دنيا ې ۍ جوخت وي، يوه ئسره دوه آسان

سره  ماتي هريله  چيې ډه وډانو بايد ، كيپه آخرت 

ځ شته، مأيوس ڼا ورر پسيې پش توري هريپه ، شته برياوي

د دوو  پسيړاو په هر كږه مه، ستا رب ېك ىاو ناهيل

پله روحيه له السه خ چينه  داسي، ېكړآسانيو وعده در

 واشوق  ،ې، شورسست ش، ېش هيلىو ناامأيوس ، ېكړور

په ليدو سره د ځو د سختو ور، ېكړله السه ور دي نشاط

 هريله  چييله من اوسه ه، ېكړۍ او ضعف احساس وناتوان

ۍ درته انتظار كوي، دا د هللا وروسته دوه آسان ستونزي

 وعده ده.  كېېدونتعالى قطعي او نه بدل

ځاى د قرار او فراغت دنيا  چيته وايي  موږدا آيت  -3

هاند  وړيا نه منونكاو ست پسېپر له د مسلسل، ، دئنه 

يار د اسالم له نظره دنيا د كار او ز، دئځاى څو او ه

 مټيې بل ته بايد كله له يوه كار فارغ ش چي، دئځاى 

ه او دوامدار ،څهسخته ه، ېكړڅه وتل هې، بايد رابډوه

څه، كله د ه كيپه الر د هللا تعالى هماك سره، نړ اپپه بش
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د ، كله كيپه كار د دعوت ، كله كيت دپه عباهللا تعالى 

 كله د حالل رزق او روزي، كيكار  هپې و تربياتعليم 

، د قرار او آرام دار او كور كيپه كار پيدا كولو را

 نه دنيا.  دئجنت 

ځينو د آيت تركيب او سياق او  چيعجيبه ده ډېره 

ېر تكلف سره او د ډپه پرته، پام كولو سباق ته له 

د )فانَصب( لفظ )فانِصب( كوي، )ص( په حكم، مذهبي تعصب 

ې تر ىمعنر( وركوي او د نصبولو ې)زځاى په ته د )زور( 

ته امر  السالم عليهپيغمبر سره  دېپه وايي:  او راباسي

ځاى پل خ دو وروسته علي رضي هللا عنهېله فارغ چيشوى 

ې ړه ئپه اد قرآن  چيټاكه!! دغو جنابانو ته ناستى و

 وايو:شي،  پاتهې باكي ته انسان حيران ب

 كيپه مقابل دلته د )فانصب( لفط د )فرغت(  -الف

په مقابل  ريسر د عس چي كيمخ له دېلكه  داسيراغلى، 

ې د فراغت عكس يعني زيار ايستل ده، ئ معنىراغلى،  كي

پرته ې اخيستل له كركجن تكلف تر معنىڅه، بله نه بل 

. همدا راز د )فانصب( وزن بايد دىكېڅه نه شي بل 

 له دېهمدا ده،  تقاضاب( ته ورته وي، د بالغت )فارغَ 

 ړي.و ځهږي له منړول همغ( جوب)فانصِ 

ال  علي رضي هللا عنه كيپه وخت آيت د نزول  دېد  -ب

 بالغ شوى هم نه وو.

 خبري له دېعظمت او حقانيت  السالم پيغمبر عليهد  -ج

 چيړ رحلت وك كيحال  داسيپه هغه  چيږي ېلومهم مع

 خپليټاكو، مخصوصًا له ځاى ناستى ونه پل ې خوك ئهيڅ

ځاى كوم كس ۍ كورن خپليراشدينو خلفاوو هم له ، ۍكورن

ړى وى نو نن به هر ټاكو، كه دوى دا كار كناستى ونه 

نامه د تخت  دېپه رمن مېزوى، لور او پل چا خپاظالم 

 چيټاكو ځاى ناستى او ولي عهد ځان او تاج وارث او د 

ېرو دين ډپه سنت عمل كوي او  السالم عليهپيغمبر د 

ت د اعليحضر چيوركوله  ىپلورونكو مفتيانو به دا فتو

ېر ډ !!دئكار دا كار د شريعت او سنت مطابق همايوني 

په ې خبر انسان به بروح حقيقت او له  نپوه او د دينا

نظام ظالمانه او د عدل او موروثي هر  چيږي ېپوهنه  دې

دغه  چيپاره راغلى ل دې، دين د دئانصاف مغاير نظام 

رانسكور او د زور حكومتونه ظالمانه موروثي نظامونه 

 ړي.  ټاكلو اختيار ولس ته وركپل زعيم د د خ ړي اوك
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ته د هللا تعالى له  السالم عليهپيغمبر  چيمحال ده  -د

چا د نصبولو امر شوى وى او هغه دا كار نه وى لوري د 

په الس روزل شوو صحابه وو د د ده  چيمحال ده ړى او ك

ړى څوك غوره كځاى بل په كس  شويده له لوري د نصب 

 وى!!

ته د هللا تعالى له لوري د  السالم غمبر عليهپيكه  -ـه

ه پامر شوى وى، نو دا امر به  د نصبولوځاى ناستي 

راغلى وو لكه د موسى  كيپه قرآن صريح الفاظو  داسي

ذكر  د هارون عليه السالم چي كي گڅنپه  السالم عليه

 خو نه صراحتًا د علي رضي هللا عنه كيټول قرآن په شوى، 

  شوي!څه ويل ړه په ااشارتًا د ده نوم راغلى او نه 

په لوري بايد ستا رغبت د هللا تعالى  كيپه هر حالت  -8

پل رب مشغولتيا تا د خ كيپه كوم كار  چينه  داسيوي، 

به ژپه تعالى ياد به تل ستا هللا د ړي، له ياده غافل ك

په هر كار ې، ږېك ې غافلېبه به نه تريوه شړه وي، او ز

تل د هللا  ديړه ميالن به وې او د زټل ءبه د ده رضا كي

  په لوري وي.تعالى 

راغلي دوه  كيوروستيو مباركو آيتونو  ېدپه كه 

په څه، د هللا ه كېړيا نه منونتمطلبه )دوامداره او س

ړو، ېڅو كيڼا په رد آيتونو ې سور وليټد  (لوري رغبت

پاى ته رسي، به هرومرو  ستونزي ې دا وي:به ئ معنى

دي،  ېراتلونك ورځيۍ ۍ او خوشحالد آسان چيډه اوسه ډا

ېدو او له پاى ته رسځو د د سختو ور چينه  داسيخو 

څو الس پلو هله خ كيوخت په ړاوونو د فراغت تونزو او كس

زرق و برق او د دنيا  ېكړ هپله مبارزه متوقفې، خواخل

ړيا نه پلو دائمي او ستخې، بر عكس بايد ته متمايل ش

د هللا  يوازي دياو رغبت  ېكړڅو ته دوام ورمنونكو ه

 په لوري وي. تعالى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التين

 د سورې معرفي

 آيتړي له لوم چي، دئځر( )انسورې نوم التين  ېدد 

ې د لري، د آيتونو فواصل ئه تونآي 8اخيستل شوى، 

ږم آيت پړى او ش، لوميدېر څپه آيت د دوو صيغو لومړي 

ې ېدلي، نور ئپاى ته رسو په صيغون او ممنون ې د زيتئ

 صيغهپاى د څلورم آيت ، د ديو بان)التين( ته ورته صيغ

مكه په . هدپلوه التين ته ورته ږ له د غ چيده تقويم 

مطلب  دېې د ئموضوع د بحث محوري ، شوېه نازل كيمكرمه 

عملونو  او دئ)احكم الحاكمين( تعالى هللا  چي ديثابتول 

 دره اپد اثبات ل دعاءا دېد ه بدله وركوي. ته عادالن

 پايلياو د دوى د عملونو  يگبېلانساني شخصيتونو دوه 

ېوتي پرټ او ټيټولو تر  چيو هغه يږدي، ته  مخي موږز

د هللا تعالى پلوه له اخالقي او معنوي  ،ېدلىمقام ته رس

هر  چيېوتى پرټيټ ټ تللى، دومره ټيټولو مخلوقاتو تر

 چي دئبنده ې هغه مؤمن بل ئ. چت دياوړ او ې لوڅه تر

پلو نېكو عملونو نېك دي او د خو اې صالح ئعملونه 

ه ترالسه كوي. گتو ېپسپر له په دوامداره او دله بغوره 

له ، انړه انسانتعالى دا دوا هللا چي كيحال  داسيپه دا 

 كيكړنو په د دوى  چيپيرونو سره توژورو ټولو هغو 

ېر ډړي، پيدا ك كياو تقويم  ښتړېر غوره جوډپه شته، 

ټه په خې د دوى ل ئفضائسته استعدادونه او يښاغوره او 

ټولو مخلوقاتو پر ې ئ مخيد استعدادونو له ښي، ېا كي

ړو ې د فضيلت او شرف لوړى، خو يو ئيلت وركضدوى ته ف

په توب كپد رذالت او سې ږي او بل ئېڅوكو ته ورسړو لو

يو د دوو الرو  هرى ځي، د دوېوپر كيژورو كندو ژورو 

الر غوره هغه تلو  النديې د دلى، يوه ئېودر ديمقطع بان

پاى اى ځهغه په  ږي اوېټټيړه ده، ورو ورو ځو چي ېكړ

، بل هغه الر دئځاى ېوتى پرټ او ټيټولو تر  چيته رسي 
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په هغه او  يږلوړېړ درومي او ورو ورو لو چي ېكړغوره 

ده او د عزت او  څوكهړه ټولو لوتر  چي كېږيځاى منتهي 

متفاوت په ړ مقام. دلته د انسان ټولو لوشرف تر 

كړنو مختلفو عملونو او الرو او گېلو تېلو ب، بانتخاب

 كيعالم  دېپه  چيښيي او دا  كېږيمرتب  نتائجېل بېل ب

، هر عمل ته مناسبه دئد مكافات او مجازات سنت حاكم 

ړنو كد ده د سره چا ، له هر كېږيبدله او سزا وركول 

او  دېحقيقت له مشاه دېنو د . كېږيمعامله  مخيله 

ې انكار كو له دېپه كوم دليل ه او گڅنليدو سره سره 

 كيپه مخځ ۍ وريوم الدين د مكافات او مجازات وروست چي

پلو عملونو مناسبه او د خ كېږي، محاسبه به درسره لرې

څه دليل پاره تكذيب ل دېې؟! د ورگاو عادالنه سزا به 

ښنه، كومه وجه او كوم دليل ېدڅه، كومه ان! كوم ؟!لرې

ې الهي محاسبله  كيپه يوم الدين  چيباعث شوى  دېد 

تعالى هللا  چيې ږېپوهنه  دېته په ر گ؟! مكړېانكار و

 )احكم الحاكمين چيې ورگنه ر گ؟ مدئ)احكم الحاكمين( 

؟ بدله او سزا وركويكړنو پلو انسان ته د خخداى( عمالً 

ځ د ترمن ښه او بدد به  كيپه تا  چيلو ده دا د منآيا 

ځ د ترمنو ظالم او مظلوم او باطل احق  د وت اوقضا

صفت متصف  دېاستعداد وي خو هغه هللا تعالى به په كميت ح

 كيپه انسان ړى ؟!! ې دا استعداد دركتا ته ئ چي نه وي

حتمًا ې پيدا كوونكى به ئ چيښه ده ن ېدد حكميت صفت د 

 .وي( )احكم الحاكمين

د بعثت السالم  معليهو د پيغمبران كيپيل په ې سور د

، په شام، شوېړه ځايونو لوڅلورو په او د وحي د مهبط 

د دا  چيو بلداالمين )مكه مكرمه(، افلسطين، طورسينا 

ټوبي او د سترو سترو ټاد بعثت جليل القدر پيغمبرانو 

د نومياليو  اومهد ښتونو او نهضتونو ځالهي او ديني خو

 دېد  سيمي ږنتونونه دي، دغهېونو زشخصيت واو باعظمت

 چيكوي  ديړانه وگپه توپاره د شاهد د اثبات ل دعاءا

د ، پيدا شوى كيښت ړېر غوره تقويم او جوډپه انسان 

په  چيشهادت وركوي  ېپه د ړ شخصيتونهړ لوپيغمبرانو لو

د وحي د  ،ل شويدښوېړ استعدادونه اړ لولو كيانسان 

د سترو سترو شخصيتونو  كيسيمو  روڅلو په دغونزول 

ړ لوېر ډ كيپه فطرت د انسان  چيښيي  پيدايښت

 چي، څوك شوېښودل ېا وړتياوي اوچتياستعدادونه او 
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ې و ترړي اځالنده كونه دپل ضمير دا استعداېدلي د ختوان

 ېدلي.څوكو ته رسړو ړو لوكار واخلي د عظمت او شرف لو

ړتياوو پلو فطري ود خ چيده  همربوط پوريپه انسان  اد

د خپل غوره فطرت غږ  كومه الر غوره كوي؟! كيپه كارولو 

څوكو ړو ځواب وايي د شرف او عزت لومثبت او غوښتنو ته 

، د اب وركويوځاو كه د رد  دروميالر په ېدو ته د رس

 كيژورو كندو ړ الر غوره كوي او د ذلت او رذالت ځو

  ځي؟!!ېوپر

 

 

 

   

 

  

    

   

    

     
په  -2قسم.  ديبان زيتون ېاو په د ځران په دې -1

 ديبان ښارغه خوندي په د -6قسم.  ديبان طور سينين

ډېر په  دئړى پيدا كانسان مو  چيې شكه ب -4. قسم

 .كيښت ړغوره جو

په قسمونود او  شوېړه څلورو شيانو لوپه دلته : 1-4

ړى دئ پيدا كچي انسان مو ې شكه ب: چي يشوويل  كيپاى 

 ښت كي.ړغوره جو ټولو تر

ځ د زيات اختالف د مفسرينو ترمنړه د دغو قسمونو په ا

د كمزورو او ضعيفو  د اختصار لپاره موږشاهد يو، 

 چيرااخلو  رأيههغه  يوازيډه كوو، ډړلو آراوو له راو

د و مطابق اټولو دقيقه او د سورې له مضامينو سره تر

يدوي. د وضاحت لپاره أيتارتباط ئې دقيق ځ آيتونو ترمن

 عرائض لرو: الندي

مفهوم  (بلداالمين) وا (طور سينين) د كيونو آيت ېدپ

او قرآن په خپله د هغوى  دئ ښانهو رواواضح كاماًل 

او  دئطور سينين د موسى عليه السالم مبعث ، ىړوضاحت ك

و االسالم  عليه اسمعيل د چيبلد االمين، مكه مكرمه 
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د ابراهيم او  كي ېهغاو په  دئمبعث محمدعليه السالم 

كه د قرآن  .شوېاسمعيل عليهما السالم په الس كعبه بنا 

ړو نو دا خبره راته وك غور كيڼا تونو په رآيد نورو 

شباهت او  ىړگځانځ يو ړو ترمند دغو دوا چيېږي جوت

د پيغمبرانو مبعث او ړه دوا چيمناسبت شته او هغه دا 

موسى عليه السالم په  كيد وحي مهبط دي، په يوه 

مبعوث او د فرعون په مقابله مأمور شو او بل  ۍپيغمبر

د بعثت او ئې د ابراهيم، اسمعيل او محمد عليهم السالم 

م هارتباط  قسمونو ړودواځواب سره د دغو له  ،ږدعوت غې

ځايونه ړه دا دوا چياو هغه دا  دئند او واضح گڅرر ېډ

شوي،  پاته كيږ په غېړۍ ستر ستر شخصيتونه ئې د ن چي

ر غوره ېډواقعًا انسان په  چيشهادت وركوي  خبري ېدپه 

 كيه دونه پار ستر ستر استعدېډپيدا شوى او  كيښت ړجو

 دينگڅرڅو ښت ړړ جود دغه اوچت او لو، يشوښودل ېا

غه جليل القدر پيغمبران دي، كه په انسان ئې د يگبېل

ر ېڅدا اوچت استعدادونه نه وى نو د پيغمبرانو په  كي

نه راپيدا  كيوى شخصيتونه به په دالقدر عظيم او جليل 

د  پيغمبران جليل القدردغه  چي ئورگنه ر گمدل. ېك

وه د ، هر يليدېرسته ړوالي كوم كوم مقام لوعظمت او 

، د دوى په الس ظالم كړېنه وښوونو الرانقالبسترو 

ډيوه  ، د عدالت او آزادۍشوينظامونه نسكور  ياستبداد

مظلومو او محرومو  كيڼا په ر ېډيو ېد، د كړېئې بله 

برابر  شرائطړي ژوند ډمن او سرلوډاانسانانو ته د 

ر ېڅڼ مشعل په رود  كي ټولني ېهل، په جهل وشوي

، آيا همدا كړېښانه ئې رو ېشپ ېتيار توريدلي، ېځل

ر غوره تقويم ېډووايو: واقعًا انسان په  چيكافي نه ده 

ستر او عظيم استعدادونه  كيپيدا شوى او په هغه  كي

  ؟يشوښودل ېا

په ارتباط ړنيو قسمونو د دوو لومځواب سره له  وخ

 كيپه پام  خبريڅو ړه ا دېړي. په دل غور غواېپوه

 ولرئ:

  لو ېد ب چيد يوه بليغ كالم يو ستر خصوصيت دا وي

ړاو، نظم او تنسيق وي، د دغه ځ ئې تلو برخو ترمنېب

دوو وروستيو  لهړي قسمونه بايد دوه لوم مخياصل له 

ځايونو كه دوه وروستي قسمونه خاصو سره شباهت ولري. 

سمونه هم ړي قدوه لوم چيته اشاره كوي، په كار دا ده 
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 چيورو گخو بايد و ړي.ځايونو ته اشاره وكته ورته ېد

امكان او احتمال  ېدد  كيپه )التين( او )الزيتون( 

ړى دا څو دليله: لومهو؛ په  چي دئځواب دا شته كه نه؟ 

 كيړي آيت په لوم چيږي لومېد كالم له فحوى مع چي

يم آيت له )و هذ البلد االمين( ې، د دردئمقدر  (لدبال)

ځر او د ان كيړي آيت په لومږي، يعني لومېمدا خبره معه

سورې د  ېدد  چيدوهم دا  .شوېړه په سيمو لوزيتون 

فلسطين د اعلى زيتون په درلودو  كيدو په وخت ېنازل

چا به د  چيپه درلودو، ځر مشهور وو او شام د اعلى ان

 چيته راغى او  مخيزيتون نوم واخيست نو فلسطين به ئې 

ذهن ته راغى، به ئې واخيست نو شام به ئې  ځر نومد ان

نوم  ېد خربوز كيپه پاكستان  چيڅوك ڼئ لكه گو داسيدا 

ذهن ته راشي او كه په  افغانستانواخلي نو فورًا ئې 

ئې فورًا نوم واخلي نو  ېلېكد ام يا  كي افغانستان

اكثرًا  چيره عامه ده ېډېږي، دا و ته ودرگپاكستان ستر

عربانو ږي. دېو په نامه يامېوو د خپلو خاصځايونه 

ټوبي د خپلو ټامختلف  كيمعمواًل په خپلو محاوراتو 

څو په نامه يادول، كه به چا د  ووېمړو او خاصو گځان

له ځر نوم اخيستو نو د زيتون او ان كي گڅنپه ملكونو 

 چييم دا ېطين معنى اخيستله. درشام او فلسد ئې  دې

اشاره  كيو آيتونو څځايونو ته د قرآن په ړو دغو دوا

پيغمبرانو ر د ېڅپه او د طورسينين او بلد االمين  شوې

ځينو كه د  چي. څلورم دا شويڼل گبي وټټاد بعثت مبارك 

وه ېمفقط  (الزيتون)و ا (التين)مطابق  رأييسرينو د فم

ئې )البلد( مقدر ونه بولو نو له  كيڼو او په خوا گو

 ىهت او يووالځ شباقسمونو ترمنڅلورو يوې خوا د دغو 

ځواب خوا د قسمونو او  بليوته كولى او له گو په نه ش

 چي و فلسطيناشام ى. ښودلړاو او ارتباط نه شو ځ تترمن

له )طور شوي، سره ياد  (الزيتون)و ا (التيندلته په )

شباهت لري پلوه  له دېاو )البلد االمين( سره  سينين(

يهم عل و ابراهيماد، عيسى ؤسليمان، داهلته د  چي

سره د  ېد. او په شويپيغمبران مبعوث ر ېڅالسالم په 

له په خپلو كي او ژور او دقيق ارتباط ټولو قسمونو 

ږي. يعني هغه باعظمت او ستر ستر دېنگڅرځواب سره 

ور طڅلورو سيمو شام، فلسطين، په دغو  چيشخصيتونه 

ئې  ېحماسپاته تل، يشوړ راوال كيسينين او البلد االمين 
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 يگبېلړ او اوچت انساني شخصيت ر لوېډاو د  كړې جوړي

هللا تعالى په  چيشهادت وركوي  ېد، په كړې ديئې وړان

څومره په ښي او ېړ استعدادونه اڅومره لو كيانسان 

 !!ىړئې پيدا ك كيښت ړاحسن تقويم او جوغوره او 

 معنىپه وو مېد  يوازيالتين او الزيتون  چيڅوك 

ړه په اې د ارتباط ځ ئنځواب تر مد قسمونو او نيسي او 

ې ښ ډېريځر او زيتون ان كيوو ېمپه  چيه گڅنلكه  :وايي

پيدا  كيښت ړېر غوره جوډپه همداراز انسان هم ي ې دومې

 چيه ثابتوئ گڅنوايو: دا به  كيځواب په شوى!! د دوى 

وى نو  ېښكه تر نورو غوره دي، ې تر نورو ومېړه دا دوا

د ځاى دوى د جنت په ورو گانبه د خرما او  كيپه قرآن 

ې د ښه والي ئوو د مېې!! د و شوې دييا كيپه سر وو مې

څه؟ له طورسينين او سره  پيدايښتانسان له غوره 

د ه ثابتوو؟ گڅنږي ړاو او همغې تبلداالمين سره به ئ

 خپليى مقسم به د قسم كوونك چيخو دا ده  معنىقسم 

كه  كوي، ديړانوه گپه توپاره د شاهد د اثبات ل دعاءا

 ښتيا وايم، د دهر چيقسم كوي او وايي: وهللا  تعالى په هللا

ښتيا چي زه ر دئشاهد  تعالى هللا چيدا ده  معنىقسم  د دې

دا  معنىد قسم  ديځر او زيتون بانانپه ، نو دلته وايم

ښت ړېر غوره جوډپه انسان  چيړه شاهد دي دا دوا چيده 

ته منسوب  ړو دوىدوا له دېپيدا شوى، كه  كياو تقويم 

يقينًا  سيميړه ؛ شام او فلسطين ونيولى شي، دا دواسيمي

ښت او ړېر غوره جوډپه انسان  چيشهادت وركوي  دېپه 

ستر  كيپه دغو سيمو  چيځكه پيدا شوى، دا  كيتقويم 

او دوى د غوره  يشوېر تالسالم  معليه انستر پيغمبر

 دي، يگبېل دينگڅرښت ړړ جوچت او لوانسان او د ده د او

ربطه تعبير سره خو له دغو آيتونو بې په هغه بل خو 

   ږي. جوړېې جمل

   

    

  

   

    

  

    



 

 

 

 

 

                                                                                                                التين          

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

318 

    
گر م -3ته.  ټټيو ټټيټولو دى تر  ړبيا مو رد ك -1

ې وي سم سم ړي ئكړى او راو يو چي ايمان ئېهغه 

څه نو  -3 .به تلپاته بدله دوى ته ي، نو وعملونه

؟ ړ كړېاته ڼلو ته گد دين درواغ  له دې وروستهشي 

 احكم الحاكمين؟ى، خدانه دئ ر گم -8

ښت ړجو ښايستهړ او لو دېله همانسان، غه خو همد :1-3

ونو ړو او غوره استعدادړو لوټولو هغو لوسره او له 

 ميد ايمان له س، يشوښودل ېا كيپه فطرت د ده  چيسره 

 الرياو د كفر د  كيجه يپه نتېدو او انحراف ږد ك الري

 داسيد دنائت، رذالت، جهل او وحشت ، په غوره كولو سره

ټ شي، تر هر ټيټ ټيتر هر  چيي ېوځپرته  ديكن ژوري

ې رحمه او وحشي شي، نه ب ،څيرونكىېر ډيرونكي حيوان څ

ۍ ې رحمپه جهل، باو نه  كېږيپيدا سيال  كيپه ظلم ې ئ

هغه سقوط او هبوط  له دې چيورو گعمالً  او كي،او قساوت 

ې غوره الر ئعمل صالح و اايمان د  چي ل شويژغوركسان 

او پاته تلپلو نېكو عملونو خ ې دئ كيالر  ېدپه  او ېكړ

، عزت او كړېغوره او نېكه بدله ترالسه  كېېدوننه شل

او سقوط( مدهش )او  ىونكوېرېدلي. د يوه وته رس ۍړسرلو

د  كيړۍ په ن موږدلته ز چيښيي ( گړ تاو لو )عزتد بل 

پلو نېكو هم د خصالح ۍ شته، ړلو مجازات امكافات 

كړنو پلو بدو هم د خطالح عملونو بدله تر السه كوي او 

ې د ې فالح، بريا او نجات مومي او بل ئو ئي ،وريگسزا 

ځي، ېوپر كي ديكن ژوريپه ۍ پكاوي او نامرادذلت او س

 سزا وركولو شاهد يو.  مناسبيېبه عملونو ته د هره ش

و گېلب د عمليو مجازات نو د عملونو د مكافات ا: 3-8

)يوم ليل له په كوم ده او گڅنله مسلسل ليدو سره سره، 

حساب و كتاب له انسان سره  ولياو ې؟! كوالدين( انكار

ه )احكم الحاكمين( نستا رب ر گم ې؟ڼگاو محاسبه دروغ 

، د كيسيمو  روڅلوپه دغو  چينه ليدل  ديور گ؟ مدئ

ځ د ، د حق او باطل ترمنكيپيغمبرانو د بعثت سيمو 

 ، په وار واركيميدانونو څلورو دغو په ښتو ن ېپسپرله 

، د حق د بريا او د باطل د يكړېپررب احكم الحاكمين د 

او  يشوپالونكي غالب ؟!! حق شوېتكرار  كيڼه په ب ماتي

په ښتو څه هم د نزاع او نكه  ؟!يشوپالونكي مغلوب باطل 
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ر گېر كمزوري او ضعيف او د باطل سنډپالونكي حق  كيسر 

او  ماتيې د چا ئېدو او هيښېبرېر مضبوط او مجهز ډ

 د كيا يپه دنو كولى!! كه دلته او نه ش ل تصورزوا

په نو مسلط، مجهز او وى  ۍ نهړلو مجازات امكافات 

بايد تل برالسي ران گستمځواكمن ېر مضبوط او ډ كيظاهر 

او  دىكې پاتهپاره مسلط د تل ل ټولنيپر او غالب او 

وتلى او  ىونه ش ولوگكله د دوى له منهيڅبه مستضعفين 

كله بريا هيڅې به ئ كي ړيگجنزاع او  ينابرابر ېدپه 

كله د هيڅځواكونه به او دا مجهز  ده!!كېپه برخه نه 

ې نه خالفت به ئ يزمكد  ېدل اوپه السونو نه رانسكوردوى 

پر د شر او فساد و ااخذه ؤم ورانگستمد دو، كېپه برخه 

تعالى د هللا  چيښيي ېوتل دا پرد الهي عذاب راځواكونو 

رب احكم الحاكمين او د  دئحاكم( و اكم عالم )حَ  دې

  .دي ميو حاكا ينافذ په كي يكړېپر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العلق

 د سورې معرفي

 مهدوله  چي، دئ( شوي ړندځوسورې نوم العلق ) ېدد 

ې ړي آيتونه ئلري، دوه لومه تونآي 12اخيستل شوى،  آيت

ونه د ې آيتدر ېپسپه هموزنو صيغو او ورد خلق او علق 

ې څوارلسم ئتر  ږمپپه صيغو او له شاكرم، قلم او يعلم 

څلور له هغه وروسته تقوى ته ورته هموزنو صيغو او 

 يېدلپاى ته رس ديبانې ناصية ته ورته صيغو ئآيتونه 

د  چيختم شوى  داسيپه صيغه ې د اقترب او آخري آيت ئ

ښكلي او ېر ډپه مد و جذر سته يښاږ او ې خوندور غسور

په اتفاق د ينو مفسرد اكثرو ړي. تكميل كه گتو موزون

 شويړني نازل ځه آيتونه هغه لومپنړي ې لومسور ېد

عليه السالم پيغمبر پر  كيپه غار د حرا  چيآيتونه دي 

. شوېپيل ۍ ړلد راتلو سره د وحي  دېپه همو ا ولنازل ش

پيغمبرعليه  چي ېشو هې هغه وخت نازلدوهمه برخه ئ

ه پ كيې خوا كعبد ه گنده توگڅري او علنپه السالم 

و د ده دا كار له سردارانېدو او د قريشو ځه ودرلمان

عكس جدي  ڼو او داگند بغاوت وگڅرپل دين او مذهب خ

 دېد جاهالنه حميت ابوجهل د ړه، ې وكړه ئېكپرالعمل 

په ې خوا ته د كعب ّـرسول هللا  چيپه ليدو سره ې صحن

ې په نودابو خالف ، د قريشو د مذهبي آدئړ ځه واللمان

ېدو، پارو (ېجاهالنه حميت ئ)ڼه عبادت كوي، طريقه او ب

ې دا ئ كيړي بلپل مذهب غيرت وكپه خ چيپاره ل دېنه د 

ې د ڼو، دا ئاگپه ضد بغاوت ې ۍ او سلطواكمن خپليد 

له ړى وو. ې اقتدار وركده ته ئ چيڅه خالف بالو هغه 

ويل: نه ته و السالم پيغمبر عليهې ږ ئك غډپه ښه واگ

پيغمبر خو ورم، گو كيحالت  ېدپه  ديبيا  چيړم غوا

هللا  رضي، عبد هللا بن عباس ړهونك اعتناءورته  السالم عليه

په  السالم عليهپيغمبر  ځلييو  چيما روايت كوي عنه
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ې خوا ړ وو، ابو جهل ئځه والپه لمان كيم يمقام ابراه

ويل: ې وته ئ السالم پيغمبر عليهېد او دو، ودرېتېرته 

و توندپه ړى؟ ې منع ككار نه و داسيله  ميآيا ته 

ېكنده پرپه  السالم عليهپيغمبر ښو، واگې هغه والفاظو ئ

چا په ړ، ابو جهل ورته وويل: ته ځواب وركالفاظو 

ځاى  دېد  چيپه خداى قسم ې، ېروو ميچا ې، له ږېناز

چا پلويان تر هر ېدونكي له ما سره دي او زما اكثر اوس

 ( روايت كړى النسائي احمد، ترمذي او!  )زيات دي!

ې ( د سورارءيت الذى ينهى عبدًا اذا صلى) آيتله نهم 

 .ږيېدغه جريان بيان پوريپايه تر 

ړي پيل لومد وحي د  چي كيو ړيو آيتونپه لومې سور د

 چييي ښيادونه  و )علم(ا)قلم(  ،قرائت(د )آيتونه دي، 

ره اهميت لري او څومد اسالم له نظره ليك، لوست او علم 

ړ او مهم څومره لوې مقام او منزلت ئ كيپه الهي وحي 

  !!دئ

 دغيد  السالم عليهپيغمبر  چيښيي ې دوهمه برخه د سور

ړي ړى او د لومپل دعوت علني كخ كيپه وخت د نزول  برخي

 له دېېدلى. او ځه ودرپه لمانې خوا ته پاره د كعبځل ل

نده او علني گڅره له حاكم نظام سر ټولنيې د وروسته ئ

 . شوېپيل مبارزه 

 

 

 

   

 

   

    

    

   

   

   

      

 -2 ړ.پيدا ئې ك چيپل رب، هغه په نوم د خولوله  -1

 ديرب  چيولوله  -6 ړ.پيدا كړندو ځوئې له  انسان

 -1 ړه.پوهه وركپه قلم ئې  چيآ  -4 .دئډېر كريم 
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 دو.ېپوه ېپرنه  چيڅه  لړورزده كې ته ئانسان 

ځان ته پام  موږز خبري ميڅو مه كيړي آيت لومپه  -1

 جلبوي:

)ولوله( په امر اقرأ د  يوحالى له لوري د هللا تعالف: 

د اسالم له نظره د )لوست( مقام  چيښيي دا  او شوېپيل 

څومره اهميت لري، دا د هللا او  دئړ څومره لواو منزلت 

ږل ېوحي لې د په دغه امر سره ئ، دئړى امر تعالى لوم

 .ړيپيل ك

پيل په مرسته پل رب په نامه او د هغه لوستل د خب: 

څه ته او دا هر ړي، پيدا كې څه ئهر  چيرب هغه ړه، ك

ټولو او هم د نورو  دئ هم ستا رب چي، ئيو رب لر يوازي

 . مخلوقاتو رب

ې بايد د وحي فرشت چيږي ېلومله امر مع)اقرأ( د ج: 

 السالم پيغمبر عليهد  كي بڼيې په ليكلړۍ وحي دا لوم

پوره وضاحت روايت  النديړه ا دېه پ. وي ېښېته ا مخي

 كوي:

َعْن َعاِئشََة ُأم  اْلُمْؤِمِنيَن َأنََّها َقاَلْت  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيرِ 

ِمَن اْلَوْحِى الرُّْؤَيا الصَّاِلَحُة ِفى  ّـَأوَُّل َما ُبِدَئ ِبِه َرسُوُل عَِّ 

ُث َّ  ،َفَكاَن ََل َيَرى ُرْؤَيا ِإَلَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَ ِق الصُّْبحِ  ،النَّْومِ 

 -َوَكاَن َيخُْ و ِبَغاِر حَِراء  َفَيَتَحنَُّث ِفيهِ  ،َب ِإَلْيِه اْلخالَءُ ُحب  

ال ََّياِلَى َذَواِت اْلَعَدِد َقْبَل َأْن َيْنِزَع ِإَلى  -َوُهَو التََّعبُّدُ 

َفَيَتَزوَُّد  ،ُث َّ َيْرجُِع ِإَلى َخِديَجةَ  ،َوَيَتَزوَُّد ِلَذِلكَ  ،َأْهِ هِ 

َفَجاَءُه اْلَمَ كُ  ،َجاَءُه اْلَحقُّ َوُهَو ِفى َغاِر حَِراء   َحتَّى ،ِلِمْثِ َها

َفَأَخَذِنى َفَغطَِّنى  »َقاَل  .«َما َأَنا ِبَقاِرئ   »َقاَل  .َفَقاَل اْقَرأْ 

ُقْ ُت َما َأَنا  .ُث َّ َأْرسََ ِنى َفَقاَل اْقَرأْ  ،َحتَّى َبَ َغ ِمن ى اْلَجْهدَ 

ُث َّ  ،ِنى الثَّاِنَيَة َحتَّى َبَ َغ ِمن ى اْلَجْهدَ َفَأَخَذِنى َفَغطَّ  .ِبَقاِرئ  

َفَأَخَذِنى َفَغطَِّنى  .َفُقْ ُت َما َأَنا ِبَقاِرئ   .َأْرسََ ِنى َفَقاَل اْقَرأْ 

ُث َّ َأْرسََ ِنى َفَقاَل ) اْقَرْأ ِباسِْ  َرب كَ الَِّذى َخَ َق *  ،الثَّاِلَثةَ 

رواه  .«َرْأ َوَربَُّك األَْكَرُم ( َخَ َق اإِلْنسَاَن ِمْن َعَ ق  * اقْ 

 ىالبخار

روايت ا ع عنه رضيې عائشله  بن زبير رضي ع عنهعروة 

او  وينښتته تر وحي د مخه ر السالم پيغمبر ع يه چيكوي 

ر دا گې نه ليد مبه ئ خوب ړه، هيڅخوبونو مخه ك ولادق

بيا ، خت وښانه ېر به روڅپه ڼا د سباوون د ر چي

په ې د حرا ې ورځي به ئپش ته متمايل شو، څويوازيتوب 
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ځان ې له ښاك به ئڅڅه خوراك ، ېرولېپه عبادت ت غار كي

 يوازيې ه ته څه وخت به ئړ، واخيست، غره ته به وَلسره 

ا خوا ته راغى، ې رضي ع عنهبيا به د خديجړ، ېر كت

ځان سره واخيسته او غره ته به ې له به ئښه توورته 

پي يوه فرشته ورته څانا ځو كيپو ورش په همدغوړ، وَل

 چي فرمايي ّـرسول ع ولوله! ې ويل: راغ ه او ورته وئ

 ږ كيېپه غې زه لوستونكى نه ي ، فرشتما ورته وويل: 

ې پرنو ېده، سر ته ورس حول ه مي چيونيول  ك ك دومره 

په ې ويل: ولوله! ما ورته وويل زه ښودم او راته وئې ئ

ړم، ك گټين ږ كيېپه غبيا  غېږم، هېپوهلوست و نه 

ښودم او راته ې ې ئپرس ب شو، نو  طاقت مي چيدومره 

نكى نه ي ، لوستوې ويل ولوله! ما بيا ورته وويل زه وئ

ې پرې طاقته شوم، نو ب چيونيول ، هومره  گټينبيا  هغې

پل رب، په نوم د خې ويل: ولوله ښودم او راته وئې ئ

 ،ړپيدا كړندو ځوئې له  انسان ړ.پيدا ئې ك چيهغه 

ښودنه چي په ق   ئې هغه  ،دئډېر كري  چي رب دي ولوله 

 ېپرنه  چي لړورزده كڅه هغه ې ته ئانسان  ،ړهوك

 دو. ېپوه

حتمًا كومه ليكنه  چيږي ېلومحديث له الفاظو مع دېد 

ې او تر شوېنيول  كي مخيپه  السالم عليهپيغمبر د 

 ّـرسول هللا  نه وى نو داسيې لولي، كه وئ چي يشوښتل غو

ځاى په  دېزه لوستونكى نه يم، د  چيه نه ورته ويل ب

 څه ووايم؟  چيې ورته ويل به ئ

 خبريڅو ( پيدا شوىړندو ځوله )انسان  چيړه ا دېپه  -2

 ړ دي:ود توجه 

ړند ده او ځوې ئ معنىالف: علق د علقة جمع ده، اصلي 

له انسان  چي راغلېپه صيغه د جمع له دې كبله دلته 

ړندو ځوې له ټول انسانان ئټول انسانان دي، يعني د مرا

 ړي.پيدا كشيانو 

ت له اوبو او د انسان د ښيپيداژوو ټولو د : قرآن ب

ې ې له نطفپيل ئښت ړۍ ماده خاوره او د جوړلوم پيدايښت

د انسان د  كيآيت  دېپه  ولي چيورو گبايد و ڼي،گ

 :موموتوجيه  ه؟ دوښودل شوى (علقهله )پيل  پيدايښت

پاى په د مخكني آيت  چي يكو تقاضا دېد تركيب ادبي  -1

 كيپاى په آيت  دېصيغه د ې ته ورته صيغد )خلق(  كي

ړو فواصل او وزن يو شانته شوى څو د دواتر وى،  ېراغل
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 وى. 

ېر متفاوت حالتونه ډت دوه ښيپيدالته د انسان د د -2

 كي گڅنيو د بل ( ړند توكىځويو و )اانسان( كامل )

پل مخاطب ته ووايي: لكه سره خ دېپه څو تر ،يل شوښودېا

ړي، پيدا كړند توكي يوه ځو لهانسان هللا تعالى  چيه گڅن

 په داسيړي، همړ كې جوترانسان ړ پړي او بشوده ورك

 پوهيد انسان سره م( لو )تعليم بالقا(، )قرائت( ي)وح

پوه شي، ېرو اسرارو ډپه  چيته رسوي  پوړي داسياو علم 

پرته نه شو  الري له دېاو تر دې وړاندي  چي څهپه هغه 

  .ىدپوهېې پر

پوه  ېدپه  كيۍ ړېپ تېريپه ېر وروسته او ډج: انسان 

 كيپيل په ښت ړد جود انسان او  كيپه رحم د مور  چيشو 

 پوريجدار په نطفه د رحم  شوېړه ۍ جوړلومد ماشوم 

ې ته ټټو غوښي شوېژوول وروسته بيا د  چي وي هړندځورا

علمي  داسيړي. دا آيت هم د قرآن يو ڼه غوره كب ورته

تللو مخپر وېرډساينس د  چيږدي ته  مخي موږاعجاز ز

 پوه شو. ې پرېړۍ وروسته پڅوارلس په مرسته و وسائل

د هللا تعالى د  اد، دئېر كريم رب ډستا  چيولوله  :6-4

د يوه انسان  چيښه ده نده نگڅر پېرزوينيكرم او 

)كامل  چيځاى ته رسوي هغه  تړند توكي( له حالځو)

انسان ښيي، ړ شي، ليك او لوست ورې جوانسان( تر

د بل  الريكولى شي د )لوستلو( له  چي دئيوازينى مخلوق 

پل معلومات خ الريپوه شي او د )ليكلو( له په خبره 

سره  دېه پ پل پيغام نورو ته ورسوي اوړي او خك خوندي

معلوماتو د  ، دټه واخليگو تجاربقيمتي  پل سلف لهد خ

ې انتقال دو مخه ونيسي او راتلونكي نسل ته ئكې ضائع

هيڅ ذيروح په ړتيا او امتياز پرته دا و انسانله ړي، ك

و ااستعداد دا  كينسان اپه تعالى هللا ورو، گنه  كي

و تعلم وسيله اتعليم د له )قلم(  چيې ده ښېړتيا او

و نورټولو پر ې انسان ته ړخه ئا له دېړي، ړه كجو

ي اساسڅو  آيتمبارك  له دې ړى.وركفضيلت  ومخلوقات

 :ولى شولب استنباطامط

سره هم انسان ته و )قلم( ا)قرائت(، )علم( په الف: 

د پله هم په خړى شوى او وركپر نورو مخلوقاتو فضيلت 

 فضيلت. پر بل يوه ته ځ انسانانو تر من

ېزمنه وسيله ېره اغډ پوهياو  كړيد زده ب: )قلم( 
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ېرو ډپه  چيمجال ترالسه كوي  دېد سره انسان  ېد پهده، 

دل ورته پوهېې پر الري بليله  چيپوه شي  حقائقوهغو 

 ممكن نه وو

 ېدپه الفاظ  )علم بالقلم( دلته د چيه گڅنلكه ج: 

ړى استعداد ورك دېانسان ته له قلم د استفا چيدي  معنى

 قلم چيې ښېاملكه دا  كيپه فطرت هغه د شوى، هللا تعالى 

ې ي او نورو ته ئالضمير وليك ىپل ما فړي، خړ كجو

 ماو تعليم او تعل كړيد زده  له دېړي او انتقال ك

ته  دې كيپه نورو آيتونو دا راز ړي، همړه كوسيله جو

و )علم آدم ا)علمه البيان( ورته راغلي الفاظ لكه 

 چيونو ته اشاره كوي استعدادهم هغو االسماء كلها( 

ړى ورك ملكهته د )بيان( انسان  ،شويړى انسان ته ورك

له ړي او ك)مافىالضمير( اظهار  پلخ، كولى شي شوې

قصد، هدف، نظر پل سره خ ېدپه استفاكلماتو او الفاظو 

څه د هغه ته د هر ړي، كو توضيح او پيغام تشريح ا

ښودو استعداد ېنوم اڅه د يوه مناسب په هر ژندو او ېپ

په قالب د نومونو پوهه پله خ يهغه كولى شړى شوى، ورك

ې انتقال ړي او نورو ته ئترتيب، تنظيم او حفظ ك كي

په نورو ړتيا ده، دا صفت گځانړي. دا د انسان يوه ك

پر سره هللا تعالى انسان ته  دېپه نشته،  كيمخلوقاتو 

ين مفسرهغه محترم ړى. ولو مخلوقاتو فضيلت او شرف وركټ

تفسيروي  يبڼ بليپه آيه د )علم آدم االسماء كلها(  چي

او  شويي دي، د هللا له لوري وضع اسماء توقيف چياو وايي 

، ېكړې ، سخته اشتباه ئيشوښودل ته  السالم عليهآدم 

 تفسير قرآن بالقرآننه  دئتفسير بالرأى هم ې ئ تفسير

په ټول نومونه انسان  چيورو گاو هم د واقع خالف، عمالً 

م غوره پاره نوى نوتوكي ل يپله وضع كوي، د هر نوخ

( او علم بالقلمكوي، كه د دوى دا تعبير ومنلى شي د )

ه گڅن مخي( آيتونه به د دوى د اسلوب له )علمه البيان

نو بايد  وايي، چيوى لكه دوى  داسيكه خبره تفسيروو؟ 

 ،سره ورته وى كيژبو ټولو په نومونه، شيانو ټولو د 

 عكس ده. دېخبره د  چي وروگخو عمالً 

، )ليك( او )لوست( ته آن )قلم(قر چي له دېسره 

 عليهپيغمبر  چي له دېسره  ړى اودومره اهميت ورك

نه د قرائت او وښوۍ الرړلوم كيپيل په ته د وحي  السالم

قلم د تعليم او  چي شويده او ورته ويل  اړهپه قلم 
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ديني ړو زپه  موږتعلم ستره وسيله ده، خو متأسفانه ز

څوك  چيدرسو ېر شوى، له دغو م)قلم( ه كيمدرسو 

 ږي!!   ېپوهپه ليكلو نه ږي ېفارغ

 :څو مطالب ترالسه كولى شو آيتمبارك  له دې: 1

د معرفت هره دروازه  چيپر مخ د انسان الف: 

دو توفيق پوهېد  چي خبريې نو هريپه او  كېږيستل يپران

دل ېپوهپه هر سر او راز هر) كشف( او د ده ترالسه كوي، 

ه ده، دا پېرزوينالى يوه د هللا تع كيپه حقيقت ې ئ

په دغو ، كېږيستل يپرانورته  يدروازه د ده له لور

وركوي او د دغو اسرارو د  ىددو توفيق پوهېد  حقائقو

په بل ا مطلب قرآن د چيه گڅنوركوي، لكه  ىدكشف توان 

 الفاظو بيانوي:  ېدپه  كيځاى 

او دوى د ده له  :ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما شَاءَ شئَوال ُيحِيطُوَن بِ 

 ېئ دى چيپه دومره څه احاطه كولى شي  يوازيعلم 

 وغواړي. 

ړه، ، زيگستروركوي،  ىدپوهه چا ته علم او هر 

په اراده ورته كار ې د ده ئږونه، دماغ او اعصاب غو

په ښه او بد، مفيد او مضر ښيي او د كوي، الر ورته 

 انسان علماً  چيڅه په هر ې مرسته كوي، ئ كيندلو پېژ

دو توفيق ترالسه كوي نو ېپوهڅه د په كوم احاطه كوي او 

 چيوي  كيپه همغه حد ښه او اذن او خوپه ټول د هللا دا 

 .ې وغواړيهللا ئ
 يې له وحئانسان  چيده  داسيعالم يوه برخه  دېد ب: 

په ، هللا تعالى د وحي دىژنېپي نه ش الريهيڅ  بليپرته له 

دو امكان هم پوهې څه دپه هغه ته انسان ږلو سره ېل

ورته ې ئژندل ېپپرته درك كول او  له دې چيړ ميسر ك

 ممكن نه وو.  

سره تدريج  په، دئ( هعلم ېانسان )ب كياصل په ج: 

او  پوهيد انسان د  .ړه كوي او علم ترالسه كويزده ك

 كي دېپه سره  پوهيشعور او له  وژود نورو علم تفاوت 

 ىد دو كيله مخلري، ژوي ثابت او محدود علم نور  چي دئ

په فطري او الهامي ښودل شوى، ېا كيټه او دماغ په خ

كوم كوم ړي، ژوند وكه گڅن چي شوېورته تفهيم ه گتو

ړي، ډډه وكڅه له خوراكه څه وخوري او د ړي، كارونه وك

 چيكولى شي انسان خو ړي، ېل كه مفيد او مضر سره بگڅن

هامي په فطري او ال چيړي څه زيات هم زده كتر هغه 
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 دى. يشوښودل ېې ائ كيپه ضمير او  شويرښودل ه وگتو

ړي، ړه كسطح لو پوهي خپليړي، د ړه وككولى شي زده ك

په ړي، ځان ته معلوم ك حقائقټ پړي او اسرار كشف ك

د ه سر دېاستفاپه له )قلم( و ا( ليكلو(، )لوستلو)

څه هم په هغه ړي او پراخ كړ او لوې ظرفيت حافظ خپلي

ې غافل وو او له تر ىداو  يدلپوهېې پرر نو چيپوه شي 

 دېاستفاد )قلم( . كه انسان ته له ې عاجزژندو ئېپ

په ليك او لوست نه ړى شوى او استعداد نه وى ورك

پاته له ده سره پوهه به چا علم او نو د هر  ىدېپوه

او  پوهيله د نورو  چيېدو توان ېدپه ده، نه به كې

تجارب او علم نورو  پلې خئټه واخلي او نه به گتجربو 

 ته انتقالولى شو. 

    

    

    

    

انسان حتمًا طغيان  چيشكه  بې ، داسي نه ده،نه -3

چي شكه  ېب -8نيازه وليد.  ېب نې ځاكه ئ -3ي. كړ

 .يورپه لگ دئ ستا د رب ترو

د دغو  پل اكرم ربهر انسان حتمًا د خ چينه ده  داسي -3

هم پېرزوينو د هغو ټولو سترو سترو نعمتونو قدر كوي، 

 كيشا وخوا  پهانسان د رب د ده مهربان او منعم  چي

په خدمت پاره او د ده ره مخلوقات د ده لمېې شخواره ب

 ىدې ړوكي توكي ئڅېر له وپه )علقه( د  ړي اوك پيدا كي

ې ورساوو، ئړه كمال ته ې وركړ، وده ئپيدا كپله راپه خ

پل خ، هښودې وروئاو له قلم استفاده ليك او لوست 

پوهه او تجارب تر نورو پله خاطرات ليكلى شي او خ

و قدر پېرزويند غو  چيځاى په  دېد انتقالولى شي، 

برعكس ړي، د هللا تعالى د عناياتو ممنون او مرهون وي، وك

 ود نعمتون چي دئ و كم ظرفاكفور ، سپاس()نا داسيهغه 

د ځاى په د امتنان د احساس  كيپه ده او كثرت وفرت 

ې ي ته ئسركښپاروي، اراده او عزم راعصيان او طغيان 

معلوم شي،  نيازې و با يمستغنځان ورته كله  چيڅوي، ه

وي، تكبر او لويي كوي او هغه وخت له ي او طغيان كسركښ

 چياو له كبر او لويي الس اخلي  ږيېطغيان او عصيان لو
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ۍ ځاى د احتياج او نيازمندپه ۍ ې نيازد استغناء او ب

دا وري او گمحتاج وځان پيدا شي او را كيپه احساس 

 چيشي  ىدكېپيدا را كيپه انسان هغه وخت  يوازياحساس 

او هم پل مقام او منزلت ژني او هم خېپښه وپل رب خهم 

پل د خړتيا او احتياج، اه پلخ ديړانپه ود هللا تعالى 

د ته پېرزوينو ژندا او د هللا تعالى ېپښه حيثيت او مقام 

د هللا  چيڅوي ته ه دې احساس، انسانژور ړتيا او ا احتياج

السونه  دعاءړي، د ټ كټيد عجز سر  ديړانوپه تعالى 

ۍ او ې نيازړي، خو د بې مخه كته ئړي او عبادت چت كاو

و ااتكاء لو شته وو پپه خاحساس او كاذب  استغناء

او عصيان ې طغيان پلو شتمنيو اعتماد ئپه خاو اتكال 

څومره كريم د انسان دغه د ضعف نقطه څوي، قرآن ته ه

 فرمايي: چيهلته  ېكړځور ې انښكل

     

    

     

     

     

   

    

    

    

    

                                              
  62 -61 :لقمان

 كيپه بحرونو په فضل سره  ۍ د هللاړېدا ب چيې ورگه آيا ن

 كي دېپه  چيښيي، يقينًا درو آيتونهپل خڅو ځي، تر خو

ې كله ئ چي دي او نښي ډېريهر صابر او شكر كوونكي ته 

حال  داسيپه ړي، نو هللا ته ير كگراڅېر په ې د سيوري پڅ

 چيو ړى وي، خې ورته خالص كپل دين ئچي خكوي  عاءد كي

ځ منې ئ ځيني يوازيژغوري نو لوري ته و چيې د وكله ئ

ړي( او ېري ته مخه كېرته ظلم او تې بي شي )او نور ئالر

ماتوونكى او ر هر عهد گمه كوي انكار ن وله آيتون موږز

 .انسان ناسپاس

ه گنڅوضع انسان  ې عهدبو اد عجول، ناسپاس  چيورئ گ

پناه هللا تعالى ته  كيپه وخت ړاوونو د ستونزو او كوي، 

او اخالص  دړي، كوي، مرسته غوا دعاءهغه ته ړي، و
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ې وروسته او كله ېبڅو شژمنه كوي، خو ۍ گبندمخلصانه 

له خطرونو شي،  تېريې پڅوونو اړد مصيبتونو او ك چي

 ژمني وليټ خپليبيا نو ږي، ېته ورسساحل ، ژغورل شيو

و ناشكري كوي!! د هر پېرزويني، د هللا تعالى د ړك هېري

 وي. داسيكار حال او پاس او بدعهد انسان ناس

 فرمايي:  كيځاى په بل 

    

    

      

      

    

    

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    

     

    

   

     

    

   

                    
  23 -21 :يونس

ېدلى د ړاو وررسچي كخلكو ته له هغه وروسته چي او كله 

به په څاناچي( ې به گور)څكو )خوند( ورو ېرزوينيپكومي 

ووايه:  ،ويټ تدبير )اراده( پو كي د په آيتونږ ې زموئ

چي يقينًا  چابك دئ.ېر ټولو ډكي تر  ټ تدبيرپه پهللا 

هللا هغه ذات دئ  .ليكي ونهټ تدبيرپږ استازي ستاسو زمو

تردې چي تاسي په  ،چي تاسي په وچه او اوبو كي بيايي

 له سورو سره يوځاى له ماليم او بېړۍكي وئ او بېړۍ

خو  ،شي دې سره خوشحالي او پځخوندور نسيم سره وخو
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ز باد او طوفان ورباندي راشي او له هر لوري ېناڅاپه ت

 ،څپې ورباندي راتاو شي او گمان وكړي چي محاصره شول

)او مرسته داسي حال كي دعاء كوي پ)پدې وخت كي( هللا ته 

پل ديانت كي ورته مخلص شوي وي او په خ يچ ترې غواړي(

نو حتمًا به شكر كوونكي  ژغورلوكه دي لدې و وايي:

خو كله چي نجات وركړو بيا د خپل تعهد خالف  ،وان وبندگ

ي او بغاوت كوي. اې خلكو! ښزمكي كي سركپه په ناحقه 

په ضرر ي او بغاوت ستاسي ښپه يقين سره چي ستاسي سرك

 ،د دنيوى ژوند يوه متاع ده (دا دركړى شوى فرصت) ده

ه به مو ري ته راتگ دئ او په هغه څبيا مو زمونږ لو

 چي تاسو كول. وخبر كړ

 دا راز فرمايي: هم

    
    

    
     

     
   

                             
 12 :يونس

په داسي حال نو  ،او كله چي انسان ته څه تكليف ورسېږي

يا به  ،په اړخ به پرېوتى ويچي موږ مرستي ته بلي كي 

ېدلى ه هغه رستخو كله چي ده  ،يا به والړ وي ،ناست وى

ي درومي لكه چي موږ ئې له مصيبت لري كړو بيا به داس

مسرفينو ته خپل  ،هغه تكليف خالصون ته نه وو وربللي

     عملونه داسي ښاېسته او مزين كړى شوي.

 :راغلي آيتونو كي 32 -33په ې د سورد االسراء 

    

     

     

    

   

    

    

     

     

    

    



 

 

 

 

 

                                                                                                                           ېپلوش قرآند 

 العلق

 

   

 

 

 

 

 

 

321 

    

      

                                                   

 73-74اَلسراء: 

ږي؛ له ده )هللا( ېړ درورسكوم رب كيبحر په ي چكله و ا

ي و چې( دربلئ، خته ئ ي)مرست ورك شي چيټول هغه پرته 

ډډه كوئ او انسان ژغوري نو اعراض او ته و يچكله مو و

په چي ود  يچشوي يئ  ې خونديله د، آيا دئ ېر ناسپاسډ

ږي، ېراول ۍ درباندينده سيلوتيا ړي او ښخ كمو  كيۍ ژ

شوي  ې خونديوكيل درته ونه مومئ او آيا له د بيا هيڅ

او ستاسو د كفر ځوي رېرته وروگببيا مو ځل يو  يچيئ 

ي ۍ درباندد باد تونده سيل له كبلهۍ پاساو ناس

پر په وجه سزا  او بيا د دغي ړيږي او غرق مو كېراول

  نكى ونه مومئ.وږ كوم نيومون

ځي ته را مخيدا حقيقت ستاسو  كيټولو آيتونو په دغو 

ورته كوي  دعاءړي، هللا تعالى ته مخه كانسان هغه وخت  چي

ړتيا د احتياج او ا چي كېږيتو چمې او عبادت ته ئ

له احساس(  احتياجې د )ړي، د )عبادت( اراده ئاحساس وك

ړي ۍ احساس وكې نيازد استغناء او ب چيخو ږي، ېړراوال

ړوي، د عصيان او طغيان الر غوره نو له هللا تعالى مخ وا

معرفت د انسان  اړهپه د هللا  چيورئ گترتيب  ېدپه ړي، ك

په انسان پوهه د ده علم او  اړهپه او د ده د ربوبيت 

له هغه  دعاءد ده ړوي، احساس راوالاحتياج د  كي

 ې لري.ئ اړهپه  رب العالميند  چي كېږيړوبه ( خ)معرفت

ونه ړ تفسيرپام و دپاره دوه مبارك آيت ل دېد  -8

 :مومو

بيا ! انسانه و كم ظرفاعجول ناشكره،  ېالف: ا

 ءۍ غناځنڅو ورا دا په لوري ده، د دنيد هللا  ديېدنه ځرگ

نه  ديړي او ستا د طغيان سبب مغرور نه ك ديي او شتمن

ې، ږتېرېې ، تر خوا به ئدئ كيكمين په ته در گمري، ش

پاى ي به ستا طغيان او سركښې، ږېې لوبه ئ كيپه دام 

 ځي.بو ديپه لوري به ته ورسوي او د هللا تعالى 

څه په  يچد هللا تعالى دي، ته  كيپه اصل څه ستا هر ب: 

ې هللا ټول الهي امانتونه دي، اصلي مالك ئ، لري كيواك 

ستا توان او طاقت، ستا ، ، ستا ثروت او شتمنيدئ

و اجاه ونه، ستا هنر او كمال، ستا استعداداو  وړتياوي
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، اصلي يد اياټول الهي عطاعتبار ، وجاهت او جالل

ۍ وروست اړهپه  دېهغه به د ، دئې هللا تعالى ئ)مرجع( 

 ېدږېپرميراث په ټول به دا  كيى اله كوي او په پفيص

 . ېمپه لوري دروبه د ده  يوازيايكي  او

ې زيات دقيق او د آيت دوهم ئ كيړو تعبيرونو دوا ېدپ

 . دئله سياق او سباق سره متناسب 

    

    

    

    

   

    

    

     

  

  

   

    

   

    

    

 چيبنده د  -11 ؟ړيمخنيوى ك چيليد هغه دي وآيا  -2

په هدايت ودي ليد كه دى آيا  -11ړي. ځ ككله لمون

ودي ليد، آيا  -16ړي. كپه تقوى گمارنه و ا -12 ي.و

نه آيا  -14ي. شا اړو ىد او ړيكه دى تكذيب ك

نه ده، كه دى  داسي ،نه -11؟ ويني خو هللاچي ي ږېپوه

 .ښتوړو د تندي له وېك منع نه شو، حتمًا به ئې راكښ

بلي  نو راودي -13. تندي خطاكارجن او غادروله  -13

وبلو  تماً حږ به ونو ما -18گري. ملپل مجلس د خ ىد

نه ده، اطاعت ئې  داسي ،نه -12. ځواكونهڅارن پلي 

 ړه.ك ږدېنځان  او ړهسجده وك ه،ړمه ك

ځ كوونكي لمون هيود  چيليدلى  ديڅوك غه : آيا ه2-11

بنده مخنيوى كوي، د )هللا بنده( د )هللا له عبادت( منع 

په د هللا تعالى له عبادت د مخنيوي ځواك پل زور كوي، خ
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 چيې ړلته مال ت ۍښمندې چا سره ئكاروي، له هغه  كيالر 

نه ده سره چا له هغه ې ئښمني دت كوي، دد هللا تعالى عبا

ې ه ئې تې، وسلپرانيستجبهه  گې د جنپه خالف ئد ده  چي

ته تيارى نيولى،  ړيگجې په ضد ئړى او د ده ږد كالس او

ې درومي ته ئ ړيگجښمني كوي او چا سره دله هغه  كيبل

له ناه، گړي او نه كومه ې له ده سره كوم بد كنه ئ چي

پل د خځه سره پل لمانپه خ چيناه نه لري گپرته بله  دې

، قبيح او څومره سترهڅومره ستر ظلم، . رب عبادت كوي

 جفا!؟شنيع 

د يوه عابد  تعباد لهاو د هللا ځه ممانعت له لمان -11-12

ېر قبيح او شنيع حالت ډدل، هغه وخت ال كېډ ته خن مخي

ځ كوونكى يو هدايت شوى انسان لمون چيړي ڼه غوره كاو ب

له قرآن  دي. ۍ ته بلنه وركوپاك لمنوي او تقوى او 

چا څوك د هغه  چي دئنظره دا هم شنيع او مردود عمل 

د  چيړي په خالف زور زياتى وكډ شي او د ده ته خن مخي

ې ړه ئپل زد ده خ چيكوي  هغسيپل خداى( عبادت خ)

پوه او هدايت په حقيقت بنده )عابد( خو كه دا ړي، غوا

 ېره غوره او صحيح طريقه د حقيقي معبودډپه  شوى وي او

، له ظلم، فساد او ۍپاك لمن، ىعبادت كوي او نور تقو

له ده سره  كيصورت  دېپه ېز ته رابلي، پرهفجور 

ېر قبيح او ډې مخنيوى، عبادت ئ داسياو له مخالفت 

انكار  حقائقوكه دا منع كوونكى له و !! ادئشنيع ظلم 

وروسته  پوهيحق او حقيقت له  پهاو  كوي، دروغ وايي

)جهل( د  يوازي چيهم نه وي  داسيي او ړوې مخ اقصدًا تر

مخالفت ته مال  دېې ئ له كبله)تعصب( ړوند، احمقانه و ا

ټولو د قبيح او شنيع تر  كيصورت  ېدپه ې وي، نو ړلت

 اړهپه ستر ظالم  دېد قرآن  .ظلم او جرم مرتكب شوى

 فرمايي: 

آيا  عََّ َيَرى * : َأَرَأْيَت ِإن َكذََّب َوَتَولَّى * َأَلْ  َيْعَ   ِبَأنَّ 13

نه آيا ي. شا اړو ىد او يوودي ليد، كه دى تكذيب ك

 ؟ې( وينيع خو )ئچي ي ږېپوه

ځ كوونكي او عبادت مانع او د لمون هځدا د لمانر گم

ډ، دروغجن او له حق او حقيقت خن ديړانپه وعابد بنده 

ې دغه شنيع ه ئگڅنه دا جرأت كوي او گڅنړوونكى، مخ ا

ې نه هللا تعالى ئ چيمان كوي گې، آيا ړلظلم ته مال ت

ړى او ده ې باكه كتعالى نه ايمان بهللا په آيا ويني؟! 
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 دېد ړى؟ وركجرأت قبيح ظلم شنيع او  دېد ې ته ئ

ېر وسيع ډې پراخه او نطاق ئېره ډمباركو آيتونو لمن 

ابو جهل په خالف د  السالم عليهپيغمبر د  يوازياو  دئ

ټولو هغو  كي، بلدئحدود نه م پوري چلنپك هغه سپه 

او عبادت  لمانځنيد هللا تعالى له  چي دئكسانو ته متوجه 

ې نيسي او له عبادت كوونكو سره سره حساسيت لري، مخه ئ

 ړي. ښمني ته مال تد

ېري، هللا تعالى د دغو گې اندوى ئ چينه ده  داسي -14

حتمًا به له دغو ، دئټولو دردوونكو صحنو شاهد او ناظر 

الس وانه )ممانعت( خپل انو سره محاسبه كوي، كه له ظالم

ډډه  اعراض(حق )له و اكذيب( خلي او د )حقيقت له ت

د ښتانو كلك ونيسو او ېې د تندي له وبه ئړي، حتمًا ونك

 كيپه دنيا لكه  هماغسيړو، ك كښراې دوزخ خوا ته به ئ

ته  مې، محككېږيښتانو نيول ېپك مجرم تر وذليل او س چي

 . كېږيمجازات او  راكښ

( د ښتان )الناصيهد تندي وي كيت آيمبارك  ېدپه  -11

 شويپه نامه ياد خطاكار( ) و خاطئها( جندروغ) كاذبه

 ؛ږديته  مخي موږاو دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز ز

 چي كيڅ په ترړنو ېڅد هغو  اوپه وروستيو پېړۍ  ميد شل

 ل،شووه ړپه ا وظائفود انسان د مغز د مختلفو برخو د 

په سترو سترو  چيپوه شول حقيقت  ېدپه پوهان ېړونكي څ

وده  زياتهبرخه  ړېگځاند دوى د مغز  كيجنايتكارانو 

پرته  النديښتانو ېد مغز دغه برخه د تندي تر وكوي، 

 ده. 

راوبلي، له ري گې ملگجر خپليد  دينو دا ستر مجرم  -13

ا چطمع لري، د رتيا گلاو م ، حمايتمرستيد  چيچا 

ابوجهل او  چيړى، هماغه مغرور كې ئ ىد چيرتيا گمل

ړي ترالسه ك ديټولو مرسته د ې حساب كوي، پرې امثال ئ

 څه وي؟!!ې به ئ پايله چيوري گ دياو و

ړو، وغوارا انضباطان() زبانيهپل خبه هم  موږ -13

په د واكمنانو  چي كېږيو ته ويل انضباطان هغوزبانيه 

وي او ړ چمتو والتعميل ته  تيار او د هر امر كيدربار 

ړي او د واكمن ې ادبي وكب چيڅوك له درباره باسي هغه 

وبلي را )ناديه(پل خ دي دىنو ځي. رگړ وې ود قهر او غص

 . ړوټلو امر وكته د ر)زبانيه( پل خبه  موږاو 

هيڅ نه شي مان كوي، د ده ناديه دىگ چينه ده  داسي -18
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پروا د تهديدونو  مه كوه، اعتناءې ښونو ته ئواگكولى، 

ړه او د ده ډه زډامه منه، په  يكړېپرد ده ې مه لره، ئ

ئي سره د اعتناې ب يړپبشپه ټو ته ښونو او الفو باواگ

په پل رب د خځ كوه او پل لمونپل رب عبادت كوه، خخ

له  اړيكي خپلي الري له دې كوه او دېسج خپلي ديړانو

شه. د  ېدږړه او ال زيات ورنك يگټينپل رب سره مزيد خ

ړي، ك لريپل رب تا له خ چيځاى په  دېښونه د واگدوى 

دلته  چيورئ گ ړي.ك ېدږورن ديبرعكس بايد الزيات 

 پسېپرله او  ته گڅن، يوه د بل توأم (تقرب)و ا ()سجده

د تقرب ستره او اساسي وسيله سجده  چيښيي راغلي او 

پل موال ې له خئفاصله كوي،  دېږپل رب ته نده، انسان خ

په ه( يكبر او لويي كوي، د )زبان چيڅوك  .ډويرالن سره

)سجده(  چيڅوك او  كېږيټل ر شلالس به د هللا تعالى له در

وي د آسمانونو و خضوع كاخشوع  ديړانوپه پل رب كوي د خ

 دېږرب ته نذوالعرش العظيم چت درومي او ړو ته اولو

 . كېږي

، ېدل ديلو كيښو پپه تعالى هللا  د كيپه حقيقت سجده 

په د بل  چيېر محتاج او نيازمند انسان لكه يو ډ داسي

ړه سوي طمع كوي ږي او له هغه د ترحم او زېلو كيښو پ

پرته د ړي، اسالم دا حركت له هللا تعالى ې غوااو مرسته تر

ړى، ې مختص كهللا تعالى ته ئ ړى اوتحريم ك ديړانپه وبل 

په بل د  چيته دا درس راكوي  موږسجده  ديړانپه ود هللا 

په  هللا عنه رضيډډه كوو. د ثوبان ېدو به له لو كيو ښپ

 ځي: را كيروايت 

َعَ ْيكَ  »َفَقاَل  ّـَقاَل سََأْلُت َعْن َذِلَك َرسُوَل عَِّ ثوبان عن 

ِبَكْثَرِة السُُّجوِد ّلِلَِِّ َفِإنََّك ََل َتسُْجُد ّلِلَِِّ سَْجَدًة ِإَلَّ َرَفَعَك عَُّ ِبَها 

 مسلمرواه     .«َوَحطَّ َعْنكَ ِبَها َخِطيَئًة َدَرَجًة 

ړه مي له ې اپه د چي دئروايت  هللا عنه رضيله ثوبان 

فرمايل: ې ئراته ونو ښتل وپورسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ې هللا تعالى ته هره سجده كو چيته ړه، ك زياتي دي دېسج

په ړوي او سره ستا مقام يوه درجه لو ېدپه نو هللا تعالى 

  ژوي. ر نهناه درگسره يوه  دې

َأْقَرُب َما َيكُوُن اْلَعبُْد  »َقاَل  ّـَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َأنَّ َرسُوَل هللاَِّ 

 رواه مسلم      .«.فيهِمْن َربِِّه َوُهَو سَاجٌِد َفَأْكِثُروا الدَُّعاَء 

رسول هللا صلى هللا عليه  چيروايت كوي  هللا عنه رضيابو هريره 
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تر بل هر  كيحالت په  دېسج انسان دوفرمايل: وسلم 

 خپلي كيپلو سجدو په خوي، نو  دېحالت هللا ته ورنږ

 وي(.  دېږاجابت ته ن چي)ړئ ك زياتي انيگدعا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القدر

 د سورې معرفي

اخيستل  آيتړي له لوم چي دئسورې نوم )القدر(  ديد 

ړي آيت وروستي ې د لومئ ټول چيلري، ه تونآيځه ، پنشوى

ېدلي. پاى ته رسورته هموزنو صيغو  هپ لفظ )القدر( ته

ې ئمفسرين  ځينيڅه هم كه . شوېه نازل كيمكه مكرمه په 

ې له متن، د بيان له انداز او ڼي خو د سورگسوره  يمدن

والي او گې له يورنئي سورتونو سره والي او له مكگڅرن

ه نازل كيي دور مك پهسوره دا  چيږي ېلومشباهتونو مع

 .شوې

، د دهد قرآن عظمت بيانول ې ئموضوع د بحث محوري 

نزول د  چي دئچت ړ او اودومره لوو عظمت اقرآن جالل 

د په( ونوموله، شقدر ليلة القدر )د ې هللا تعالى د په ئش

پله په خ چيپه په، هغه شښته شارزپه، نه باښت شارز

معيار، تر زرو پاره مالك او ښتونو لاو د ارز دئښت ارز

دا د ټول عمر غوره، مياشتو غوره، يعني د انسان تر 

د انسان او ملتونو برخليك  كي دېپه په ده، برخليك ش

ړ او هغه ستر الهي ې قدر وكپش دېد  چيچا ، كېږيټاكل 

د  كيپه ش دېپه  چيه وكتل گپه درنه سترې نعمت ته ئ

 ې ساتو اوړ، وئپل كې خپه برخه شوى، دا ئانانو سان

د  چيچا  رسي اوته به و عظمت اعزت ړ، ځاى كپه ې شكر ئ

پام ې ړه، هغه نعمت ته ئنكو ءاعتناته ې عظمت پش دې

له  كي ېدپه هموو، ې ظرف په( ئدا د )قدر ش چيړ ونك

اوي او ذلت سره كپنو له سته راغلى،  يزمك ړ آسمانلو

 . شيه الهي عذاب او نقمت به اخته پاو به مخامخ 

 انساند هر  كيې پباعظمته ش ېده پد )مقدراتو( 

دا ، كېږيټاكل  كيټولو برخو په ژوند برخليك د ده د 

او  ډلي هريو فرشتو له شو لمارگپه هر كار د  چيځكه 

ځاى سره يو  جبرئيل عليه السالمپل ساالر له خ ځينيصنف 



 

 

 

 

 

                                                                                                                القدر          

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

328 

ټول له نه الرښوورب په حكم او پل ځي، د خته را يزمك

ځ چا دريت( معلوموي، د هر ښېروي، د هر يوه )ارزنظره ت

 اړهپه د مظروف )قرآن(  هغې)ليلة القدر( او د  دېد 

 دېد ې ليكي او ئ كي پاڼيپه معلوموي، د ده د مقدراتو 

 د په تر سباوونش ادټاكي. د ده برخليك  مخيله 

ځانه پيغام له نجات د و بال اهر آفت  لهو ا( ۍ)سالمت

 دېپه  چيي و كيټه په لچا ې د هغه سره لري او فرشت

هغه  ټوي اول الريد سالمتيا او نجات  كيې پش كيښتناارز

نازل شوى او  كيې پش دغيپه  چيته مخه كوي )قرآن( 

چا په( هغه ړى، د )قدر شې ته وركپش دېې دومره اهميت ئ

 دغيله  چيړي ډ وكدا عزم او هو كي هغېپه  چيې موندل

مشعل پو ژوند د تيارو شد ده د )قرآن( ې وروسته به ېبش

 وي. 

 

 

 

   

 

    

   

   

   

    

   

  

    

     

     
څه و ا -2په. په شد قدر  ړنازل مو ك چيشكه  بې -1

تر زرو  -6. پهش قدردا د  هڅه د چي كړې شي ته خبر

 يېږراكوز كي ېدپه  -4. پهمياشتو غوره ده د قدر ش

ه سالمت -1. ېشتروح او د هركار فر ،په اذنپل رب د خ

 .په د سباوون تر ختوده دا ش

 ړ دي:  وذكر د ټكي څو اساسي ړه په ا تړي آيد لوم -1

په نه ضمير مرجع د  كيه( )انزلن  په څه هم  هكالف: 
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، شوېښودل  كيې سور وليټپه او نه  كيآيت  دېپله همخ

ته اشاره كوي او قرآن  چيږي ېلوممعى فحوله كالم خو د 

 .ديمتفق ين سره ټول مفسر كي ېدپه 

 چي ئد معنى ېدپه راكوزول هم و اانزال د قرآن ب: 

ږل ېته رال يزمك النديپيغام بر له آسمانونو دا الهي 

چته ي كالم اوړ الهلو دېد  چي معنى دېپه شوى او هم 

 ي، يعنشوېته راكوزه  چيد انسان د درك او فهم كمستوى 

دومره راكوزه مستوى او باعظمت كالم ړ ل لوپهللا تعالى د خ

ړ ېدونكي انسان ته د فهم وپر سر اوس يزمكد  چي ېكړ

 شي. 

وايي  ځيني اړهپه ړ( نازل كقرآن  موږه )انزلن  د ج: 

ځاى پر ټول يو  كيې پش دغيپه پيل د وحي د قرآن  چي

د قرآن د  رأيهنازل شوى!! خو دا  السالم عليه پيغمبر

په تدريجي نزول د قرآن  چي هد ههغو صريح آيتونو مغاير

د قرآن  چيمفسرين دا وايي  ځينيتأكيد كوي.  ديبان

ځاى له عرشه د دنيا ټول يو  كيې پش دغيپه ليلة القدر 

 هللا عنه رضي، دوى د عبدهللا بن عباس ږل شوىآسمان ته رالې

د قرآن نور  چيورو گراشئ و .په يوه روايت استناد كوي

د ده په كار څه وايي، ړه په اد قرآن د نزول  هآيتون

 كيپه قرآن پله په خڅه د مخه فسير تر هر آيت ت ېد

سره  يله قرآني شرح چيځوو وغور لري رأيهټوو او هغه ول

 ېر صراحت سره فرمايي: ډپه  اړه دېپه قرآن  تصادم كوي.

  

    

                                 
 113:االسراء

پر ډ سره ځنډ ځنپه ې څو ئتر ،ړټوك كټوك مو و قرآن ا 

 ړ. ړي كوزولو سره مو راكوز كگځانپه او  ېولخلكو ول

 فرمايي:دا راز هم

    

   

    

    

                                                                                                                         
 62 :فرقان

ځاى ټول يو په يوه وار دا قرآن  ولي: و وويلو كافرانا

ړه ستا زڅو  ړل ترمو وك داسي؟ نازل شوى دئنه پر ده 
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 ې ولولو. ړو او ورو ورو ئې مضبوط كپر

)نزول(  د قرآن چيښيي ت سره حاوضېر ډپه آيتونه دا 

ې سره ډ او وقفځنله ټوك، ورو ورو او ټوك ، يتدريج

ښه د بطالن كر رأييپه دا د هغو خلكو  توأم وو او

په يو وار او د قرآن  عليه السالم پر پيغمبر چيږي راكا

 ر لري. ځاى نزول باويو 

مان كوي د انزال گې دي يا ېدلي ئاور چيڅوك هغه د: 

ېدل راكوزتدريجي ې پير شته، يو ئځ تواو تنزيل تر من

 ېكړې اشتباه ئه كوي، دېدل افاځايي راكوزې يو او بل ئ

ېدو د باران د ور كيى اځځاى په قرآن  چيځكه او دا 

ريجي دت كيټولو په  چي، ولېصيغه كار)انزلنا(  پاره دل

ېدل. يځايي راتوټولو اوبو يو نه د  دئې مراد ترښت رو

 كيپه كوم كتاب  ينحو دچي  دئد دوى اصلي مشكل دا نه 

 ّـرسول هللا  چي دئې دا ئ ل، اصلي مشكتلېې دا قاعده لوسئ

 غلطيڼي او دا خبره د دوى له گاو ائمه عالم الغيب 

په سر  يغمبر عليه السالمپ چيسره سمون نه خوري  دېعقي

د قرآن له هغو برخو خبر نه ځ ۍ ورړپه لومو د وحي ا كي

په  دېعقي غلطي. د شوې يې نازلپروروسته وروسته  چيوو 

پله غلطه خ چيځاى په  دېوي، د  ينسبت جاهالنه تعصب دغس

ړي برعكس سمه ېدو تصحيح كپه اور خبري ميعقيده د س

 غلطه توجيه كوي، حتى د قرآن خبره. هخبر

پيغمبر پر  چيهادت وركوي ش خبري ېدپه  : قرآنهـ

 كيپه مبارې ژپيل د رووحي د نزول د  ديبان السالم عليه

 :فرمايي چيلكه ، شوى كي مياشت

    

    

   

    

                                                                                                   ....

  181البقرة: 

د خلكو نازل شوى،  كيپه قرآن  چيې مياشت هغه ده ژد رو

تر  و باطلاحق د )فرقان  او الرښووني دينگڅرښود، الر

 ...( پير ذريعهځ د تفريق او تومن

ليلة  چيږي ېلوماحت سره معضوړ پپه بش آيت له دې

د  مياشتي دغيد په ده. يوه ش مياشتيې د ژد روالقدر 

او دا  شوېفرض ژه رو مياشتي دېد  موږپاره پر ښت لدرن
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د قرآن  چيپاره ده كولو ل ءد هغه ستر نعمت د شكر ادا

 مياشتي دېړى او د ېرزو كپ موږپر هللا تعالى  كيڼه په ب

پاره د ل دېد نازل شوى  كيپه قرآن  چيپه ش ړېگځانهغه 

 شوېڼل گاو تر زرو مياشتو غوره  شوېل وپه( نوم)قدر ش

د ، شوېځ ته رامن كيښه په ېپزول ستره د قرآن د ن چي

 ستري هغيې د ئې اهميت پش ړېگځان هغياو  مياشتي دې

ټول يو ايام او اوقات  كه نه نو ،دئ له كبلهې حادث

  .نشته كيپير په څه توشانته دي او 

 هغيپه قرآن ، ئد معنىپه ې ښت او اندازرزد ا)قدر( 

نه دي  داسي، ده پهښتونو شارز د چيوى نازل ش كيې پش

دا د  چي شويويل  كيبلپه ده، ښته شباارز چي يشوويل 

 دېدا د ؟ ده( پهشقدر )په د دا ش ولي په ده،ښت شارز

په ا شاو دنازل شوى  كيپه قرآن عظيم الشأن  چيپاره ل

هغه  كي دېپه  چيځكه په ده او دا د برخليك او تقدير ش

ړل شوى، ت پوريد انسانانو برخليك ور چيقرآن نازل شوى 

اكل ټ مخيد انسانانو او ملتونو برخليك د دغه قرآن له 

ژوندانه پل ې د خاو هغه ئ راوړې ايمان پر چي، چا كېږي

و او د دنيا اسعادت ، عزت ؛ځاوورگښود والرو امشعل 

مخالفت ې تر چيچا و فالح او بريا ترالسه كوي اآخرت 

ځكه د نو . كېږيت سره به مخامخ ذلپكاوي او له س ؛ړوك

هغه مياشت شوي، په( ويل ې ته د )قدر شپقرآن د نزول ش

په نزد د هللا ، مياشت رمضاند نازل شوى،  كيپه قرآن  چي

ې د فرض اجر وركوي او نفل ته ئ چيښت لري دومره ارز كي

 په اندازهد اوياوو فرضونو ې د نورو وختونو رض ته ئف

 دئړ ې مقام او منزلت هومره لوپش خاصي دغيد  او ،اجر

ټول عمر معادل( غوره تر زرو مياشتو )د انسان د  چي

ېرول تبه ېله قرآن سره يوه ش چيږي ېلوممع له دې، دئ

ږي، تېرې كيڅه په بل  چي ديتر هغو كلونو كلونو غوره 

له قرآن سره ستا د مشغولتيا قدر  چيې ش ىدېپوه له دې

  .دئړ څومره لو كيپه الهي معيارونو ښت او ارز

په قدر د ) چيسره كتاب په دغه پيغمبرعليه السالم 

د عربو ړ، بدل كنازل شو، د تاريخ مسير  كيې( پش

ټولو انسانانو ړ او د بدل كه گپه خاصه توې ئبرخليك 

او له قوم  يئرألي صحېش، له يوه وهگپه عامه توبرخليك 

ړ امت جومتحد ستر  داسيې مختلفو ولسونو او قومونو ئ

په ، د دعوت ه نه شو موندلىگېلې بئ كيپه تاريخ  چيړ ك
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نه څه نه درلودل، هيڅ پرته قرآن  له دېې ئ كيپيل 

د ، نه لښكريړ، نه مالت قومد نه  مال دولت،سالح، نه 

په ، اغىته رړى، يتيم دنيا پر سر مل او مالت يزمك

محروم شو،  پالنيپالر، مور او نيكه له د  كيړوكتوب و

ې ورسره د شديد مخالفت مال ارانو ئدپل قوم او سرخ

 )قرآن(په دغه ړ شو، خو اته پل كلي هجرت ړله، له خوت

ځواكونو  واو مسلط وټولو مجهزپه سره د شر او فساد 

 .غالب شو

 ّـ رسول هللاد  چيږي ېلومنده معگڅرپه  آيت له دېو: 

په په ش)ليلة القدر(  او د كيپه مياشت د رمضان بعثت 

پاره د د بعثت ل ّـرسول هللا د  چيروايت هغه واقع شوى هر 

ټه او له قرآن سره متصادم ې بنسښودنه كوي، بې ټېن بلي

 .دئروايت 

)ليلة په كومه ش مياشتيې د ژد رو چيدا ز: اما 

ېل ېل ببو اروايات متعدد  اړه دېپه  ،القدر( ده

د قدر  چيدي نظر  دېپه  ءعلما اكثرشته، د امت نظريات 

په طاقو ۍ لسيزي د وروست مياشتيې د ژد روبايد په ش

  22، 23، 21، 26، 21پو: ټوو، يوه د دغو شول كيپو ش

تر زرو ؟، څه ده( ليلة القدر) چيې ږېپوهآيا  :2-6

تر مياشتو عبادت د زرو  كيپه ش دېپه  مياشتو غوره،

 ديې قدر پش دېكه د ښت او اجر لري او ارز عبادت زيات

 ديړه ېكپرې، دا يا وگاو عبادت ل دعاءپه ښ او ړ، ويوك

ښت اصلي المل به ې د قدر او ارزپش دېد  ،قرآن چيړه وك

نو ښود وي، ژوند الرد و امشعل  الريوروسته ستا د  له دې

ټول عمر غوره ده، په ستا تر ستا دغه ش كيصورت  دېپه 

ورته ، رجوع ېكړون اعتناءته قرآن ، ېكړون داسيه خو ك

ې پش دېاو له هم ېكړژمنه ورسره وناو د متابعت  ېكړون

پيل نه حركت ژوند او پل خ كيڼا په رقرآن  دېوروسته د 

او د )ليلة  مېپه ونه موهيڅكله به د قدر ش، ېكړ

ې دل به بكې پاتهښ په طمع ستا وي( د موندلو القدر

 . ې حاصله ويې او بجينت

ې د مفسرينو تر ئ كيپه ترجمه  چيو له هغو مواردو ي -4

من كل )آيت دا برخه ده:  دېشته، د ځ زيات اختالف من

ځينو ، د معنىپه په اند )من( د )ب( ځينو د  چي(، امر

 الندي( او هبيځينو له نظره )من سباو د  معنىپه د )ل( 

 دي:  ېكړې ئ مېترج
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 ځي.ته را يزمكد هر كار له امر سره  كيمالئ 

 ځي.ته را يزمكپاره د هر كار د سرته رسولو ل كيمالئ 

 ځيته را يزمكپاره د هر كار ل كيمالئ. 

په  كيپه امر نه بلدا فقره  چينور بيا وايي  ځيني

من ڼي: گ داسي كيپه اصل او دا برخه  پاى ته رسيسالم 

په له هره ې ترجمه كوي: د قدر شئ داسي. او كل امر سالم

  سالمتيا ده.پلوه 

ړه يوه ته د انسان د ز پورتنيو تعبيرونو هيڅد  وخ

 : ئلوڅو دالپه ، كېږيستل يپرانور نه 

ېدلى پاى ته رسې په صيغ (امر)آيت بايد د  ادالف: 

د مخكنيو او وروستنيو آيتونو فواصل د  چيوي، دا ځكه 

پاى ته دغو الفاظو ه پآيتونه كوي. نور  تقاضا دېهم

پام سره بايد په ته  ېد، و فجراېدلي: القدر، شهر رس

په نه  ېدلى ويپاى ته رسې په صيغ( امرت هم د )آيدا 

ښكلى ې پاى ته رسول د سورې په سالم سره ئسره،  ()سالم

 ړي.ځه ووزن او تركيب له من

ي اصل خپليه پ)من(  كيټولو تعبيرونو پورتنيو په ب: 

 (له)ښتو پد ې ئ معنىاخيستل شوى، اصلي  دئنه  معنى

 ده. 

فقره د )من كل امر(  چيږو ېكير شو نو متوجه ځږ كه ل

 كيپه اصل شي او  ىدكې هسره مربوط)المالئكه(  له يوازي

ل المالئكة من نز)ت: دئ داسيد الفاظو تركيب او ترتيب 

ې د ، خو د وزن او قافيكل امر و الروح باذن ربهم(

پاى ته انتقال شوى د آيت )من كل امر( پاره مراعات ل

 ېفرشت ځينيد هر كار مربوط ده:  اسيد معنىت آي د او

له جبرئيل  ځينيي به گټولړي كار مؤظف گځانپه هر او 

ته  يزمكپه إذن ځاى د هللا تعالى سره يو  السالم عليه

ي لري، گټولېل ېل بې بفرشت چيږو ېپوه دېږي. په ېراكوز

پيرونه فو او دندو له لحاظه توئهم د وظا كيپه دوى 

په خاص ى گټول، هر پلوهن له ځواك او تواشته او هم د 

ي گټولهر  لهپه د فرشتو په شد قدر مارل شوى، گكار 

سره يو  السالم پل ساالر جبرئيل عليهټول، له خنه  ځيني،

 ځي. ته را يزمكځاى 

 خبري دېخو د  .يا دهسالمت پوريپه تر سباوون ش اد -1

 څه ده؟ معنى

 چيده  معنى دېپه دا سالمتيا نه خو  چيږو ېپوه دېپه 
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په ږي او نه ېآفت او مصيبت نه نازل په به هيڅش دېپه 

 ېدپه او نه  كېږينه  كيبه په ناه گ هيڅ چي معنى دې

و، و له هر شر او ضرر خونديبه  كيپه ش دېپه  چي معنى

څه وي او هغه گړخ نه لدا تعبيرونه له واقعيتونو سره ا

څه پرته بل ې افاده كوي له دغو تعبيرونو دا آيت ئ چي

پيدا  معنىآيت صحيح او سمه  دېد  چيپاره ل دېد  .دئ

ځاى په بل ړو، قرآن پله قرآن ته رجوع وكپه خړو بايد ك

 فرمايي: اړهپه ې پد قدر د ش كي

    

    

     

     

                                                                                                                                             

  7-2 :الدخان

نازل  كيې پش كيپه مبار موږ چيند كتاب. گڅر ېدپه قسم 

په( ش ېدپه )ه ړېكپرد هر حكيمانه كار  چيې شكه بړى، ك

 . كېږي كي

ړه په اې پد قرآن د نزول دش كي آيتونو مباركو په دې

 : شوې خبريڅو 

 .وىنازل ش كيپه الف: مبين كتاب 

 په ده. شېره بختوره او مباركه ډپه دا شب: 

   ږي.ېصادر كيپه ش ېدپه ړه ېكپرد هر حكيمانه كار ج: 

 يچكولى شو درك پام سره دا خبره په دغو آيتونو ته 

لكه د الدخان د  داسي، دئې يو صفت پش دغيسالمتيا هم د 

، دئ( صفت ةٍ ې )مباركئ چي كيپورتنيو آيتونو په ې سور

 دغيپه په ده، ستا سالمتيا ش( يا)سالمتيعني دا د 

ده،  همضمر كيې پش كيډاو له سالمتيا  كي، مبارتوريبخ

پيغام سره ستا خوا ته درځي، ستا په د سالمتيا له دا ش

د هللا تعالى  كيپه ش ېدپه ، كه كېږيټاكل  كيپه يك برخل

ې پش كيمبار دېد  چيومومي لكه  داسيې تا مأمور فرشت

په او ستا  پر تا سالم واييې به ئ وليده، ټ تقاضا

 دېخو كه ته د به سالمتيا درته ليكي،  كي پاڼيبرخليك 

ستا ې، ړى شڅه ترالسه نه كپيغام ې د سالمتيا له پش

ښتنو او مقتضياتو ې د غوپش دېد  عزائم او ستاوضعيت 

ې له فضيلت او بركاتو به محروم پش د دې مغاير وو، نو

ې ستا دا فرشت چيپه برخه نه شي  ديې او دا سعادت به و

د حكيمانه او غورو كارونو د  كي پاڼيپه د برخليك 
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په ناسمو ېر به څپه  كيسرته رسولو توفيق وليكي، د مخ

 ې. ش پاتهمشغول  كيكارونو 

 كي دېه پ وا)ليلة القدر(  چيمان كوي گ داسي ځيني

 كوميد  چيې دي، ېبڅو ش لنډي، ې(ېبد اجابت ش دعاءد )

له ډه د انسان په منسريع او ېر، څپه ښنا ېې او برصاعق

 دعاءې، ښ ووي كيېبو ډو شپه دغو لنږي، كه تېرې هگڅن

ته د اړه مرې او د زموندل ديپه نو د قدر شړه، وك دي

 دي انيگدعااو  شوېې محروم ې، كه نه نو ترى يېدلرس

ېرنه گږو دا غلط تصور او ناسمه انېپوهه ن !!شوېهدر 

په قرآن  چي كيحال  داسيپه ؟ ېكړترالسه ى ځاې له كوم ئ

په ده، د ش قدرپه د ټوله شدا  چيصراحت سره فرمايي 

په هر ساعت ې پش دېپيل د سباوون تر راختو، د ې له پش

 انيگدعاءاو  كېږيمن تښستا عبادت ارز كيې ېبش هرياو 

 مستجاب. دي

ۍ د وروست مياشتيې د ژا د روڅوك ووايي: مښايي 

 كياو عبادت  دعاءاو ښه په ويې پش يطاق وليټ لسيزي

 ميپه ومونده او نه د قدر ش ميخو نه ، كړې تېري

 ض لرو: ئران دوست ته دوه عراگ دې!! شوې وليقب انيگدعا

 دعاءې، ښ ووي كي هغېپه ې، ندلپه موشقدر ا د الف: ت

ې نه ئ معنىپه ې، ژنېپړى، خو هغه نه ك دياو عبادت 

، هغه ېكړپوره نه دي  دي غوښتنيې پش دېې، د ږېپوه

ځان سره ې له په ئدا ش چيتى ې اخيستر دئنه  دي پيغام

ې پش كيمبار دې چيړى ك دئپام نه  ديڅه ته لري او هغه 

 ړى!!ې دا مقام او منزلت وركته ئ

بنده  پلهللا تعالى د خ چيه پو ېهم ال نه ئ ېد پهه ب: ت

او  پونورو ش په ،هم كيه پش پهقبلوي، د قدر  دعاءهره 

 له دېتعالى ته هللا  چيفرمايي  ّـرسول هللا هم،  كيبو ېش

كوونكي بنده السونه تش  دعاءد هغه  چيي ځحيا ور

تعالى د هللا ، ړيده كږاوې لوري ئ پهد ده  چيږدي، ېرپ

 څهخو همغه يا ي، ئاوري او قبلوي  دعاءده هره بن

 دېتر  ېئيا ي، ښتغو كي دعاء خپليه پده  چيوركوي 

يا كوي او ذخيره ته  آخرتد ده  ېئيا غوره عوض وركوي، 

ورته  چيهغه مصيبت له ده دفع كوي  له كبله دعاء دغي د

 دعاءهللا تعالى هره  چيشك مه كوه  كي ېد پهمقدر شوى. 

 .دعاء ېپًا د قدر د شقبلوي مخصوص

 غلي:را كيپه يوه روايت  هللا عنه رضيد انس 
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صلى هللا  عليه وسلم: "إذا كان  ىعن أنس قال: قال النب

يصلون  ،ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من المالئكة

رواه  تعالى. ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر هللا  

 قيبيهال

صلى هللا  عليه رسول هللا  چي دئروايت  هللا عنه رضيله انس 

په وي، جبرئيل د فرشتو كله د قدر ش چيوفرمايل:  وسلم

په هر هغه بنده ثنا او سالم راكوز شي او  كيي گټولپه 

 ړه يا ناسته د هللا تعالى ذكر كوي.په وال چيوايي 

 كيپو ش وپه طاق يۍ لسيزد وروست يد رمضان د مياشت

په برخه مو )فيض( ې پڅو د قدر د شړئ ترڅو كارونه وك

 شي:

وروسته به د  له دې چيونيسئ تصميم كلك او صادقانه  -1

  ي.وښود ستاسو الرقرآن  كيټولو برخو په ژوند 

 ړئ. ېري كت كيتالوت په د قرآن و اعبادت په ې پدا ش -2

 دعاء شپې دېله مبارك ارشاد سره سم د  ّـرسول هللا د  -6

 مو بايد دا وي: 

و  ىبخار  .َعُفوٌّ َكِريٌ  ُتحِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعن ىال َُّه َّ ِإنََّك 

 مسند احمد

ې، ته كريم عفو كوونكى ي چيشكه ې بارئ خدايه! بې ا

ناهونو گله  ړه. )زماته عفو وك ږي، ماخوښې ديعفو 

 ېر شه( رات
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 البينة

 د سورې معرفي

 آيتړي موله ل چي ئدم )البينه( ونې سورمباركي  دېد 

ې ورته آيتونه ئټول تونه لري، آياته ، خيستل شوىې ائ

ه ېر دي، پڅپه ړي آيت د )بينة( فواصل لري او د لوم

 چيمان كوي گمفسرين  ځيني. شوې هنازل كيمدينه منوره 

او ې متن رد سو چي كيحال  داسيوي، په ي سوره كدا به م

په  ديا د چيي شهادت وركو دېپه ې د آيتونو تركيب ئ

د اهل كتاب  چيځكه وي، دا  شوېنازله  كيمدينه منوره 

دلته د اهل كتاب نوم  چيمخصوصًا او  شوې كيپه يادونه 

سره منازعه كتاب اخيستل شوى، له اهل  كيله مشركينو مخ

او د دوى  كيپه مكي سورتونو سابقه نلري،  كي ېكپه م

ه پ، دا منازعه كېږييادونه نه ې له دوى سره د منازع

د دوى  كيپه مدني سورتونو  يوازيپيل شوه او  كيمدينه 

ې هم ئږدوالى . د آيتونو اووروگبحثونه مفصل  اړهپه 

 .دئمدني سورتونو ته ورته 

و ا)فلسفه( بعثت پيغمبرانو د د  كيپيل په ې د سور

ې ځ د )تفرقبيا د اهل كتابو تر من، ى)ضرورت( بيان شو

دو كې ډلي ډليد  الملونه او د هغو خلكو( او اختالف

ښوونو سره ندو الرگڅرپيغمبران له  چي يشوعوامل توضيح 

( او پوهيپه )كتاب د  چيته واضح كوي  موږدا ورغلي او 

او د  جهل()نه د  ومدعيان ود )كتاب د حمل( دروغجن

پاره ل دېاو نه هم د  بپه سبنشتوالي د ې( )حجت او بين

 چيړى الف كسره اخت السالم مپيغمبرانو عليهن او له دې

 السالم معليهپيغمبرانو  چي كيښوونو په دين او هغو الر

ې ئ، كوم اغماض او ابهام وو او دوى ېكړ ديانړدوى ته و

له ې الهي دين ، د هيڅ زمانشويپوه  په حقيقت نه دي

ې، پيغام ئنه لري، پير تو مخكني او وروستني سره هيڅ

ې ئ نيغوښتاحكام او  ،ېئ الرښوونيې، ې، اصول ئمحتوى ئ
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د يوه هللا عبادت  يوازيتل خلكو ته ويلي: دين ورته دي، 

ماسوى هللا ته مه سر ړئ، په شرك مه لپل دين ړئ، خوك

لوري  ښيڼ او يك الري مي، له سږدوئټوئ او مه الس اوټي

او  رښتينيړئ، د ړئ او زكات وركوكځ لمونږئ، ېږته مه ك

وي كدا توضيح  كيپاى تل دغه وي. په قيم دين مشخصات 

په  ديړانپه وپيغمبرانو او د دوى د دعوت خلك د  چي

 : كېږيېشل ډلو ودوو 

نده د كفر، انكار او مخالفت الره غوره گڅرپه  ځيني -1

پيغمبر او كتاب په  چيسره سره  له دېې ئ ځينيړي او ك

مان گكافر وي،  كيخو په حقيقت كوي  وىې د ايمان دعئ

 يزمكدوى د ، ويرك مشلري خو باور تعالى هللا په  چيكوي 

د تل  چي دئې دوزخ پاى ئاو مخلوق بد ټولو سر تر  په

 وي.  پاته كيپه پاره به ل

ړي، دوى تر او صالح عمل الر غوره كايمان د  ځيني -2

، هللا به له دئجنت  تلپاتهې ځاى ئټولو غوره مخلوق او 

دي  كساندوى راضي وي او دوى به له هللا تعالى، دا هغه 

له ړاندي په وژندلى او د هغه ېپې سم پل رب ئخ چي

 ېره لري. ړاوي وعصيان او سرغ
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نه  يېل شوان به رابو مشركا يانكتابكافر شوي  -1

 بينه. (ونكېگندڅروى دوى ته ) ې نهڅو راغلوو، تر 

يزه پاكچي لولي  رسول،له لوري يو د خداى  -2

ېل ل بېب وا -4. ليكنيسمي سنجيده  ه كيپ -6 ې.يفحص

وروسته گر ، مړى شوىدا كتاب وو وركچي ول هغه نه ش

نه وو و ا -1. ښهگنده نڅرراغله دا ورته  چيهغه له 

ولمانځي هللا،  چي ؛څه ه بلپپرته  شوي له دېگمارل 

ځ چي لمون ېد پرورته دين، يومخيزي، او  ينكووصخال

 او همدا دئ قيم دين. يړړي، زكات وركقائم ك

 : شويونه ريفسه تدو تمبارك آي دېد  -1

)حال( د كافرو كتابيانو او مشركانو  تآي ادلف: ا

دي )اهل كتاب( كه دا  ،انكافر چي معنى دېه پوي، بيان

 كوي او ىپل كتاب د ايمان دعوپيغمبر او خپل په خ چي

نه كتاب باور لري او كوم په نه  چيكه دا مشركان دي 

پل كفر الس اخيستو ته ې له خپيغمبر، هيڅ يو ئپه كوم 

و الرگت او باورونوېرنو، گانپلو غلطو ه ختيار نه دي، ل

تغيير ته تيار  كيړو باورونو پلو زپه خنه ږي، تېرېنه 

بدلون ته،  كيپه مخكني وضعيت  ټولني خپليدي او نه د 

پلو نده محيط او د خگد  ټولني خپليد ، شويورسره عادت 

چمتو ته  دېسولى او انده بوى نه شي احسگنده افكارو گ

بر ورته راشي، پيغمكوم  چير دا گ، مځيې ووتر چينه دي 

زي، له تيارو يپران يگسترښو سره، د دوى ندو نگڅرله 

 ښيي. ې وباسي او سمه الر وروئ

)حال( د كافرانو د  تآيدا  كيتوجيه  ميوهدپه ب: 

اخيستل  معنىپه )مقال( د  كيبلنه  معنىپه بيانولو 

ه ك: چي شوېشوى، يعني دلته د كافرانو دا وينا رانقل 

به خامخا  موږسره راته راشي، كتاب ند گڅرله  پيغمبر

الرو به الس گاو تكړنو پلو مخكنيو له خړو او ايمان راو

له بعثت وروسته د پيغمبر  چي كيحال  داسيپه واخلو، 
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ې ته ئمخالفت پيغمبر او د  كړېډډه ړو ې له ايمان راوئ

 ې. ړلمال ت

 ده: هضعيف دالئلوڅو په توجيه خو دا دوهمه 

 يددا  چيږي ېلومنه مع داسي برخيهيڅ ه د آيت لول: ا

 د كافرانو قول وي. 

)تفرق( د ځاى په د اختالف  كيڅلورم آيت په م: هدو

ېلو ېالبپه بوروسته دوى بعثت پيغمبر له د  چيښيي لفظ 

پل پر خ ځينيړى او ې ايمان راوځينو ئ، يشوشل ېډلو و

 . يشو پاته گټينكفر او انكار 

ې و صحيفسره اه )البينه( پتوصيف بر پيغمد م: يېدر

او احكام  الرښوونيو صحيفد دغو و سره ا)مطهره( په ې ئ

د كافرانو  كيپه هيڅ صورت دا  چيښيي سره )قيمه( په 

 . دىكېمقال نه شي 

ه لري، دوى و كتاب باور ناه پيغمبر پرم: مشركان څلو

كله نه هيڅمشركان اشتباه ده، وينا انتساب  دېته د 

 ړو. ې راوپرراغى حتمًا ايمان كه پيغمبر  چيوايي 

پل موجوده حالته له خ چي( ېكندونگڅربينه او )هغه  -2

مربوط او منوط  پوريپه راتلو  هغېد كافرانو وتل د 

 چي دئپيغمبر ږل شوى هغه ېراللوري ، د هللا تعالى له ئد

يعني  .ې )لولي(پر خلكو ئورسره وي او ( ېزه صحيفكيپا)

)اهل كتاب( مخكني  چيدا ده فلسفه ثت( د بع پيغمبرد )

ړه دوااو  شي )اهل اعتقاد( مشركشي او مخكني كافر 

ېرنو، گنااو كافرانه  وغلطپلو خ هپ ډلي شوېكافر 

ې دل ئېبېلې تر چيښلي كلك ون داسيالرو گتباورونو او 

پيغمبر نوى  چيامكان لري او هغه دا  الريې له يو يوازي

پاك حريف، شرك او خرافاتو ورته راشي، نوى كتاب، له ت

ړه عقيده پله زپرته نه خ له دېړي، ورته راوكتاب 

الس اخلي او نه  رړ دود او دستوپل زوږدي او نه له خېپر

مبارك  ا. دكېږيچمتو تبديلي ته  كي ټولني خپليپه 

 چيدرس راكوي  خبري ميمه دېد ته  موږآيتونه 

 ،ود(ښالرانقالبونه، فكري او اجتماعي بدلونونه له )

 ،شعار( (، )واضححاملپيغام د ) ،)كتاب(، )پيغام(

نه ممكن پرته ( ېو قدوا)قائد له و اند آرمان( گڅر)

هيڅكله نه شي  انقالبيونښوده( ې الرپيامه او بې )ب .دي

 ړي. حالت بدل ك ټولنيراولي او د انقالب كولى 

 كيپه الفاظو  ومباركو آيتون دېنقاط د ظريف څو 
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 :ويتوجه جلب

توصيف په نامه )البينه(  دړونكى( راو)پيام  الف:

نده گڅرپه څه هغه  كيشخصيت په د ده  چيښيي شوى او دا 

په حقانيت د ده د دعوت او رسالت  چي كېږيه ليدل گتو

څه ابهام شته او نه  كيپه شخصيت ې شهادت وركوي. نه ئ

پيغام او دعوت پل د خ، كيعمل الري او گپيغام، تپه ې ئ

د  كي ټولنيې ځپلتياره او جهل  خپليپه ي تجسم او عين

 ېر. څپه څراغ ځالنده ڼ او رو

ښيي بلنه او  چيدي ې ڼلگې )مطهره( ې ئصحيفد ده ب: 

د كذب او درواغو نه ، دئپاكيزه او شفاف ې پيغام ئ

، څه اثر خبري ياو باطل يشته، نه د ناحق كيپه شائبه 

القي نه اخ ه اوگېلنه د خرافاتو او غلطو عقيدو كومه ب

او ترغيب كومه وينا،  بلنيته د كړنو ناولو و افساد 

د طهارت  كي ټولنيپه دي او )پاكيزه( ټولو  له دې كيبل

 شوې خيرنيله و )ديانت( ا)دين( باعث، د  ۍگه پاكيزاو 

له شرك او ه( ون)باور، د خلكو پاكويردونه گې ېرڅ

انسان د ضمير  پليځخرافاتو تزكيه كوي، د جهل او شرك 

ناه او فساد گټولنه له ظلم، ځال وركوي او ته  ېصفح

 ژغوري. 

په ټوك كله د كتاب د يوه كتاب لفظ د  كيپه قرآن  -6

په  )حكم(او كله د  معنىپه  ليكنيځي، كله د را معنى

ده مراد يا هغه ليكنه  (كتب قيمه)او دلته له . معنى

له هر قه او يدق، سمه، شوېدرج  كيپه الهي صحيفو  چي

ذكر  كيپه دغو صحيفو ې مراد ئ، يا خونديالي ږوكوډول 

 او حكيمانه دي، ، دقيقوطبمض چيدي هغه احكام  يشو

او احكام د  الرښووني، ليكنيپاكيزه صحيفو  دېي د يعن

و او افكارو ته قوام او سموالى عقائدژوند، انسان 

 ې ساتي. ئ ږوالي او انحرافوركوي او له كو

 يشو داسيه وار وار پتل او  كيږدو په اود تاريخ  -4

كه دا  ؛ېئمخاطبين وى، مبعوث ش پيغمبركله كوم  چي

 دعاءا د ايمانې پيغمبر ئپه مخكني وو او ( يان)كتاب

په پيغمبر  يپاره د نوځل لړي د لوم چيهغه كه كوله او 

 چي يشوښتل ې غواو تر يشوړو ته بلل كتاب ايمان راو

ېلو بو ېلپه ب ديړاندعوت په و ينو ، دي)اهل كتاب( ش

ځينو مخالفت ته مال ړى، ، ځينو ايمان راويشوېشل ډلو و

، ېكړتوب الر غوره  مخيت او دوه منافق، ځينو د ېلړت
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په حالت د انتظار  ځينياو  يشو پاتهې تفاوت ې بئ ځيني

ړه او منازعه د كوم لوري روانه شخ چيوري گڅو و، تر كي

د څو ، تر كېږيتج نم هماتپه ي په بريا او د كوم لور

الره او دعوت ومني گږي او د ده تېودر كيپه خوا فاتح 

ي او اختالف غيرشعورړي. د دوى ې زمزمه كاو شعارونه ئ

عمدًا او له اتمام حجت او د  كينه وي، بل كيۍ پوهپه نا

ته مال له راتلو وروسته مخالفت  يښن دينگڅرې او بين

 .ړيت

د دعوت  السالم معليهو پيغمبراند  كيآيت  ېدپه  -1

خالصه ذكر پيغام ي او د دوى د ټونه او مباني بنساساس

وى، مبعوث ش كيړاو پپه هر ې د زمان چي، هر پيغمبر شوې

پيغام دا  مي: ستاسو د رب له لوري يې ويلخلكو ته ئ

 ړى: درته راو

ستا باور بايد  ييعن ،ړئكو )عبادت(تعالى هللا د الف: 

و اا ې او هللا تعالى ستا آقي) بنده( ته  چيدا وي 

ر كار به د ده ستا هې او ڼگد ده به څه هر پل خ ،بادار

ټولواك ځان پل ځان د خد حكم او امر مطابق، ته به نه 

په پلو مادي او معنوي شتمنيو او نه به ې او نه د خڼگ

ځكه ې، دا مطابق تصرف كو يښخو خپليد  كيپلو شتمنيو خ

غه هما ديدوست لى، راسپتعالى ته هللا  اختيارپل ا خت چي

ي من وښد ده د چيهغه  ديمن ښدوي او د ده دوست  چي دئ

 چيځكه دا ، ېټول ءرضا د دهبه  كيكار هر پل په خ او

او  تقاضاې، د مرييتوب او )عبادت( او )عبد( ي يىمرته 

وي د مغاير  دېد  چيكار هغه  ا وي، هردښتنه همغو

 .او بغاوت دئېرى ت وليپۍ له گبند

په شرك ړئ، ك( چه او خالصسو)پاره لهللا د دين پل خب: 

د هللا  ړئ، )دين( يعنيې مه لډولو ئگپه څه سره او له بل 

بل  كيپه عبادت تعالى )عبادت(، عبادت مو منزه وساتئ، 

پرته تعالى هللا  لهنه څوك له هللا تعالى سره مه شريكوئ، 

د احتياج او ته پرته بل له ده ه م ږدئ اوړه ته غا لب

 يوازيمو بايد  (دعاء)عبادت( او )ږدوئ، السونه او دعاء

( دعاءو )ا عبادت()پل خ، پاره ويد هللا تعال ل يوازياو 

 زه وساتئ. پاكيړتيا راز كك هرله 

ي الس ته مه ښكيڼ او  الري مياوسئ، له سج: )حنيف( 

په لوري مخامخ د هللا  الري ميپه مستقيږئ، د دين ېكمنحرف 

 ړ شئ. الو
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پل رب سره تل له خ ياړيك خپليړئ او ځ وكلموند: 

 وساتئ.  يمضبوط

پل د خ چياو دولت  مالپل هغه له خړئ، ورك: زكات هـ

ې د ړى يوه برخه ئڼاكو مو له حاللو الرو ترالسه كپه تالس 

الس  ې وزلو او محرومانو داو د ب كيپه الر هللا تعالى 

 ړئ.پاره انفاق كل مرستياو نيوي 

و غمبرانټولو مخكنيو پياو  دئهمدغه  (دين)قيم 

پيغمبر او اوسنى  ېكړدغه دين ته بلنه ورالسالم  معليه

ې هم تاسو دغه دين ته رابلي، نو ا السالم عليه

او د دغه قيم  السالم عليهپيغمبر  نوي له دېكتابيانو! 

سره ستاسو د اختالف وجه څه  بلنيلوري د ده له  پهدين 

 ده؟!! 

    

  

   

    

   

   

  

  

   

   

    

   

  

     

    

    

  

شكه كافر شوي كتابيان او مشركان به د دوزخ  بې -3

اور كي وي، تلپاته په هغه كي، همدا دوى دي په 

ړ ان راوايم چيپرته چا  له شك -3 ټولو بد مخلوق.تر

 -8 ه مخلوق.ښټولو ړ، دوى دي تر كواو صالح عمل ئې 

الندي  ېچي ترجنتونه  بدله ئې د خداى خوا كي تلپاته
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 يهغه كي، هللا لدوى راضپه پاته ، تل يږبهې ېبه ويال

پل چي له خپاره لچا د هغه ، دا راضياو دوى له ده 

 ړه.كوه رېرب ئې و

څوك د حق ه ك چيښوونه كوي الرته  موږت آي اد -3

 كيحال  داسيپه له راتلو وروسته او پيغمبر نكي وبيانو

په ې او ړې راوزه صحيفيپاكځان سره ې له ده ته ئ چي

ې رابلي، د كفر او له قيم دين ته ئ چي كيحال  داسي

، دئټولو بد مخلوق دا تر ړي، انكار الر غوره كې د بين

 لكهېوتى، پر كياسفل السافلين په  تر هر حيوان بد او

 قرآن فرمايي: چي

 ...   

     
                          

 132 :االعراف

الزيات الروركي، همدا  كيبلېر دي څپه و يڅارودوى د ... 

 ې خبره دي.او بغافل دوى 

     

    

                                    

 22 :اَلنفال

ېدونكي هغه ځټولو بد خوتر  كيپه نزد د هللا  چيې شكه ب

)نه حق خبره تعقل نه كوي.  چييان دي گنگڼه او كا

  .(پل عقل كارويخپه حقيقت اعتراف كوي او نه اوري، نه 

ړ مقام سره هغه لوعمل(  و )صالحاايمان( )په  انسان -3

، د معنوي دىېمخلوق نه شي وررسهيڅ بل  چيږي ېته رس

څوكو ته ړو ړو لولو مقام او د شرف، عزت او افتخار هغو

ومومي، هيڅ  النديځان د هللا تعالى ټول مخلوقات به تر  چي

ړو ته د ړو لوغو لود چيبه په نظر ورنشي مخلوق  داسي

 ه وي. گېدو جورس

جنتونه وي  پاتهتلد دوى اخروي بدله او اجر به هغه  -8

په پل رب ږي، د خېاوس كيپه پاره به د تل ل چي

ې ترالسه به ئ ءپېرزوينو به راضي وي او د هللا تعالى رضا

دغه ستر مقام ته رسولي،  دې وېريله هللا تعالى وي.  ېكړ

له هللا  چيشي  ىدېڅوك رسهغه  يوازيمقام ته ړ او لو

ته وايي  موږت سره حاېر وضډه پت آي ادږي. وېري تعالى

ېدو اصلي مقام ته د رسړ لو دېېره( له )هللا تعالى و چي
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ې ښد خداى  چيترالسه كولى شي دا مقام څوك هغه ، دئالمل 

دغه ږي، وېرېله هللا تعالى  چيځاى ته رسولى  دې يژندنېپ

ي پل رب له حكم سركښد خ چيمنع كوي  له دېې ېره ئو

ې ېره ئهمدا وځي، رگړ وو د ده د قهر او غضب وړي اوك

ې باكه ب كيپه معامله پل رب سره له خ چيړ كوي ته ا دې

، ې صالح ويونه ئعمل، ام واخليگنه وي، په احتياط سره 

 دېخلك  داسي يوازيڼ لوري ته منحرف نه شي، ي او كيښ

 شي او دا شرف او عزت ترالسه كولى شي.  دىېمقام ته رس
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لاالزلز

 د سورې معرفي

ې ئ آيتړي له لوم چي دئل اسورې نوم الزلز ېدد 

ړنيو آيتونو لوم وځپنلري، د ه تونآي 8اخيستل شوى، 

پاى ته په )ها(  چيې هموزنه او ورته صيغې دي فواصل ئ

سره د توقف او په لفظ ( مهُ )ې د ئږم آيت پشې، ېدلرس

د )يره( په ورته ې لري اوم او اتم آيتونه ئ ږېدو غودر

 ځينيڼي او گې مكي سوره مفسرين ئ ځيني .يشوو ختم صيغ

د بيان او ، د آيتونو تركيب ې مضمونې مدني، خو د سورئ

د بحث اصلي  چيځكه مكي ده، دا  چيښيي ې والى ئگڅرن

د بحث مكي سورتونو د  چيې آخرت او معاد ده، موضوع ئ

مكي سورتونو ته ې ونه ئآيتوضوع وي، او اساسي ممحوري 

ږ خاص وزن او غ چيېر، څپه ، د شعارونو ډډ لنلنورته 

په محدودو پراخ مطالب ژور او  كيپه هغوى  لري او

ې زلزل هغيله بحث پل خسوره  .كېږيافاده  كيالفاظو 

ځ ته شي، رامنه ب كيړاو پپه دوهم د قيامت  چيپيلوي 

له لوري  يزمكېدل، د څپابيا له قبرونو د انسانانو را

 يېرپر سر ت دېد  چيښو شهادت وركول ېهغو پټولو په 

پلو عملونو او ړي او خلك د خاو انسان ترسره ك شوې

او  شويځور ان كيپه  ېشلډلو وډلو په  مخيباورونو له 

پل ذره ځ به هر انسان خور دېپه  چيوايي  كيپاى په 

پلو خ پهه گنده او مجسمه توگڅرپه ښه او بد عمل ذره 

 وري. گامخ وخو مگستر
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او  -2. داېزړه خپلي لپه زمكدا ړزي ول چيكله  -1

ووايي و ا -6. درانهدرانه پل زمكه خراوباسي دا 

اخبار پل ځ به خور ېپه د -4ي؟ ې شوپرڅه  چيانسان 

ي. و ېكړ يورته وحبه چي ستا رب دا ځكه  -1وي. بيان

 ىښودوڅو ، ترلېل بېځ خلك بور ېپه دي ځراوبه و -3

په ې ذرې ړد وچا چي نو  -3 .لاعماپل خدوى ته شي 

 ېذر ېړچي د وچا و ا -8به ئې. ي وين، ېكړقدر نېكي 

 به ئې.ويني  ،ړىر كار كد ش قدرپه 

ه زمكټوله  كيې، بلږي، نه يوه برخه ئېړزوله به زمك -1

ېدا ړزل كيهيبتنااو په  ېپسپر له  كيځل بلنه يو  او

دا زلزله د قيامت د  ينومفسرځينو څه هم سره. كه 

په و آيتون، خو له وروستيو ېڼلگې زلزله مرحلۍ ړلوم

اشاره كوي ې ته زلزل هغيآيت دا  چيږي ېلومنده معگڅر

به راشي،  كيژوندون مخاو بيابعثت  مجدد ترسان ند ا چي

مطلب  ېدپه هم آيتونه  16ړي لومې د سورالنازعات د 

له  يزمكژوندون به هم د د انسانانو بيا  چيكوي تأكيد 

به هر  ېپسسره پيل شي او ورټكان ې او شديد ې زلزليو
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ځول په لوري به وخوي، د محشر څپارار بپل قپل خيو له خ

د  ديړانپه وبه د هللا تعالى  كيآوار ميدان په شي او 

 ږي. ېپاره ودرې لمحاسب

ځ ينو تر منمفسرڅه دي، د )اثقال(  يزمكد  چيا د -2

 مومو:  رأييدوه 

وي  تيږيپين زر او قيمتي دا به هغه سره او سالف: 

پاره د كفر او نفاق، ړو لد الس ته راوې ئانسانانو  چي

ې ئ كي يپه مينړه، د هغوى غوره كخيانت او ظلم الر 

 كيپلو په خپر سر ړ، د هغوى ېر كهخداى او آخرت 

پل عزت او شرافت خ، ېكړېدل، يوه د بل ويني توى گوجن

ې هر ذلت، دنائت پاره ئړلى وو، د هغوى لت پوريورې ئ

به دا  يزمك چيځ ور ېدپه ښوده، ېړه اپكاوي ته غااو س

ښته ې ارزبه د ب خوا ته هريځولي وي، ټول بهر راغور

د مال او دولت پراته وي، ېر خواره واره څپه متاع 

متاع  يزښتې ارڅومره بد  چيپوه شي بنده انسان به 

د هغو  ېاو نن ئ ړپله دنيا او آخرت تباه كخې پاره ئل

د دغو د الس ته  چيڅه ده  پايلهځلو څو او هلو ټولو ه

 ې؟!!و ېكړې پاره ئړو لراو

قرآن  چيځكه ن دي، دا سانا)اثقال( مراد انله ب: 

 كيو ر آيتونمېڼ شگپه او  ړينامه ياد ك دېپه ن ناانسا

، دئاو مال دولت بنده د دنيا  چي اړهپه غه انسان هد 

ږي، ېې د دنيا له متاع نه شلئړه ښتى، زن پوري يزمكپه 

ړي وزرونه نه لري، پياوپاره ړ الوتو لد بر تلو او لو

 كيځايونو ېرو ډپه  ې دغه صيغهئپاره و لخلك داسيد 

، د دغو مفسرينو له نظره له اثقال مراد ولېكار

 ې بهر راوباسي. ه به ئزمك چيانسانان دي 

 پوريې ۍ مرحلړلوم پهتونه د قيامت ړي دوه آيكه لوم

پينو د سرو او س)اثقال(  چي ىوش ىدكېوى، نو مربوط 

په  تآيونيسو، خو څلورم  معنىپه ډبرو زرو او قيمتي 

 چيښي دي ېپې مرحل هغيد دا حوادث  چيښيي  سرهصراحت 

په  له دېټول اسرار او اخبار بيانوي. پل خه به زمك

د قيامت د ړي آيتونه دوه لوم چيږي ېلوموضاحت سره مع

 .بيانوي ښيېپلې مرح ميدوه

ځ د انسان د ور ېدپه څه به  چيورو گو: بايد 6-4

 يكپه حيرت  دىكوم حركت به  يزمكحيرانتيا سبب شي؟! د 

 دېپه ووايي:  چيړي ې مجبور كته به ئ دېچوي او وا
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ې حيران به ئزلزله هيبتناكه  يزمكد آيا ؟ شويڅه  يزمك

د يا ېدا او څپاړي؟ يا له قبرونو د انسانانو راك

 شهادت؟  يزمكپه خالف د انسان 

آيت  ېدپه  چيشو  ىدېپوه خبري دېپه ږ دقت سره په ل

له ې زلزل سختيد  يزمكخو د نه ښودل شوى حيرت به  كي

او له قبرونو د  كيمخبه دا زلزله  چيځكه ، وي كبله

به له قبرونو د نه ېدو د مخه وي او څپاانسانانو له را

پلو په خدوى  چيځكه ، وي په سببانسانانو د راوتو 

ږي، ېپوهې پروري او نه گنه پل راوتل له قبر خو گستر

نه  وري اوگا نه دېكپيدا پل راله مور خ چيلكه  داسي

 ځينيووايو  چيدا هم سمه نه ده په ياد وي.  وروسته ور

 خبري دېځكه د وري، گېدا څپاځينو نورو بيارابه د 

د  چيي يښت آي 12ې س د سور. د ي  څه دليل نشتهپاره هم ل

دو وروسته يو له بله كېژوندي آخرت منكران به له را

څولو؟ من پالو قبرونو راپخه چا ل موږ چيښتنه كوي پو

هذا : كېږيبه ورته ويل  كيځواب په من مرقدنا؟  بعثنا

 چيڅه دي دا همغه وعدالرحمن و صدق المرسلون:  ما

ښتيا ويلي پيغمبرانو روه او  ېكړې وعده رحمان خداى ئ

 دېپه ځ به انسانان په ورد قيامت  چيښيي دا آيت  وو.

نورو به . مؤمنان شويژوندي رابياه گڅن چيږي ېپوهنه 

د  چيد هللا تعالى همغه وعده وه  دا خو چيته وايي 

وه او دا ده نن  ېكړسره  موږې له ئ الريپيغمبرانو له 

  ښتيا ويلي وو.ر السالم معليهپيغمبرانو  چيثابته شوه 

د انسان د حيرت سبب به د  چيږي ېلومټولو مع له دې

به  اړهپه كړنو د انسانانو د  چيهغه شهادت وي  يزمك

تر  يزمكځ به د ور دېپه  چيې وركوي. قرآن فرمايي ئ

پوستكى هم او  ېښپږونه، الس او ، غويگسترد انسان  گڅن

 په عملونو شهادت وركويد ده 
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  21-21فصلت 

او  گيږونه، سترغوورشي،  (ېږد)اور ته نچي ر هغه ت

و . اچي دوى كول شهادت وركويڅه  هغهپه ې به ئ يپوستك

په ضد شهادت  موږز يپوستكو ته به وايي: ولپلو خ

هر چي ورته وايي به: هغه هللا په خبرو راوستي يو وركوئ؟ 

ړئ او پيدا كځل په خبرو راوستي او هغه په اول ې څه ئ

 ږئ.ېځول كرگد هغه لوري ته ور

ځ شهادت څه به هغه ورهر  يزمكد  چيښيي دا آيت 

پيغمبر عليه  چيكوي هللا عنه روايت  يوركوي. ابوهريره رض

ې ړ او وئتالوت ك (يومئذ تحدث أخبارهات )ا آيدالسالم 

ه به كوم اخبار بيانوي؟ زمك چيږئ ېپوهآيا فرمايل: 

 عليه پيغمبرږي، ېپوهښه ې رسول ئو اهللا وو وويل: صحابه 

 چي دئشهادت بيانول هغه  اخبار يزمكوفرمايل: د  السالم

 چيركوي و اړهپه انو د هغو عملونو گې د بنده به ئزمك

ې فالنى ځ ئۍ ورپه فالنړي، وايي به: ې كپر سر ئ يزمكد 

ې هغه به ئ چياخبار دي  يزمكړ، دا د كار وكفالنى 

 بيانوي.

)َيْوَمِئذ  ُتَحد ُث َأْخَباَرَها(  ّـعَِّ  َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقَرَأ َرسُولُ 

. َقاُلوا عَُّ َوَرسُوُلُه َأْعَ ُ . َقاَل «َأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها  »َقاَل 

َفِإنَّ َأْخَباَرَها َأْن َتشَْهَد َعَ ى ُكل  َعْبد  َأْو َأَمة  ِبَما َعِمَل َعَ ى  »

َكَذا َيْوَم َكَذا َوَكَذا َقاَل َفَهِذِه َظْهِرَها َأْن َتُقوَل َعِمَل َكَذا وَ 

 ىرواه النسائ   .«َأْخَباُرَها 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ىشربيعة الجرعن 

تحفظوا من األرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل 

 ى.    رواه الطبرانمخبرة ىعليها خيرا أو شرا إال وه

پيغمبر عليه  چي دئيت روا رضي هللا عنه جرشيربيعة الله 

ط احتيا كي چلنپل په خسره  يزمكله  ايل:فرموالسالم 

ې تر چي) دئټ بنسو امولد ه ستاسو زمك چيكه ځكوئ، 

 يزمكد  چيشته نوونكى عمل ك داسي هيڅو ايئ(  يشوپيدا 

ښه او بد عمل په د ده  ديړى وي او دا ژوند كې پر سر ئ

 ړي. شهادت ورنك

بيت ې د كله به ئ چيځي را اړهپه على رضي هللا عنه د 

ړ ې تش كهغه به ئېشل او و وومستحقينپه اموال المال 

ړ او بيت ك ءې هملته اداځ به ئنو دوه ركعته لمون

 چيې ي شاهدته وويل:  كيپل خطاب په خې ته به ئالمال 
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څه حرام  مي)يعني نه  ېكړپه حقه تش په حقه ډك او ما 

په حرامه الر څه ستا كوم  ميچاوو او نه وا كيمال در

 (.ړمصرف ك

ځه وخت كله د لمان چيپيغمبر عليه السالم فرمايي: )

څه  يزمكړئ، د غرونو او وكآذان ږ ړ غپه لوږي ېراورس

 ځ به شهادت وركوي. په ورواوري د قيامت  چيې ئ

ې بپه ې او ڼگې حسه ړه او بې مته ئ چيه زمكدغه 

ځ به په ورې، د قيامت ناهونه كوگپر سر ې ۍ سره ئباك

 ړي.ښه او بد عملونه بيان كول ټستا 

 اړهپه وينا  دېد به  كيكاله مخ 1411ما ته ووايئ: 

ټول پل ه به خزمك چيه وو ) گڅنعكس العمل د مخالفينو 

 كيپلو په خې به ئ خبري ېدپه ړي(؟ آيا اخبار بيان ك

ې يوه بل ټوكو به ئټوكو په ېر نه وي خندلي او ډېر ډ

دا  چيړه هم وك دعاءدا ا محمد ئددا  چيته نه وي ويلي 

ښه او بد په په خبرو راشي او د انسان ه به زمكړه م

خو راشئ د قرآن دا وينا نن  !!؟عمل به شهادت وركوي

په ړنو ېڅد علمي  چيړئ پوه ته وكساينس  داسييوه 

 فضاءسطح او  يزمكد  چي شوېدا ورته معلومه  كينتيجه 

وي، هغه ساينس ږ او هر هر حركت ثبتد انسان هر هر غ

ږ او ېر قاطعيت سره وايي: د انسان د غډپه نن  چيپوه 

 كېږيثبت  داسي كي فضاءپه سطح او  يزمكې د پڅښت ځخو

كاله وروسته هم  گونوپاره دوام كوي او زرد تل ل چي

و كشف وسائلتللو مخپرپه كولى شو دا امواج او اثرات 

آن قر چيپوه ته ووايئ ړو. كه دغه ساينس او ترالسه ك

څه ې ، عكسل العمل به ئېكړدا خبره  كيۍ مخېړپڅوارلس 

قرآن  چيڅه ووايي پرته بل  له دېشي  ىدكېآيا  ؟وي

 ؟ دئپوه ټولو اسرارو په  چيمرجع راغلى  داسيحتمًا له 

ستا د  چي، ستا ستونى او حنجره شونډىژبه او ستا 

ې، بيانو خبريړه پل زد خسره  په دېدي او  وسائلتكلم 

ستا د  چيهمدا خاوره ده ، يشوړ غو خاورو جوټول له د

او د ما  شويړ ې جوې ماليكولونه ترډو او حنجر، شونژبي

په قيامت  ستا مرسته كوي، د كيپه بيانولو في الضمير 

په خبرو راشي او ه گتواو مستقله پلواكه په خځ به ور

 شهادت به وركوي. 

 وليټپل اسرار راباسي، ځ خپه هغه وره زمكبه  ولي -1

 دېد  چيه كوي گډاپه هر هغه څه به به بيانوي او  خبري
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 چي ېكړوحي هللا تعالى ورته  چيځكه دا ؟ ېشوېر ر تسپر 

 ړه. ې بيان كځ ئپه وراو د قيامت څه ثبت نن هر 

 چيښيي ړل ې راود صيغ) اوحى( ځاى د په )يوحى( د 

به جريانات ټول  چيوى )الهام( ش كيته له مخ يزمك

ه دا زمك يې بيانوي، يعنئځ به په ورت ثبتوي او د قيام

څه ده، هر  هاو ناظر هټولو جرياناتو شاهداوس اوس د 

ې د ځ به ئپه ورې او د قيامت احساسوي، حفظ كوي ئ

 ږدي. ته  مخيانسان 

 :ونه موموتفسير هړه دواه پت آي دې د -3

پل قبر او ېل او له نورو جال له خبه بالف: هر انسان 

، كېږيځول په لوري به خوهللا تعالى  ږي او دېڅپارامدفن 

، ډليو ا، حزب ېو قبيلاقوم پلوانو، له دوستانو او خ

ټولو له رو او گملو ا و، حاميانوسپاهيانپلويانو او 

وه او ده  ولېې د ده شاوخوا نيئ كيپه دنيا  چيهغو 

 كيخوا  خپليپه نن به له دوى هيڅوك ې حساب كاوو، پر

په لوري درومي. لكه د هللا به  يوازيى او ښوگنه مومي، 

 قرآن فرمايي: چي

   

                                                                                     
  21 :مريم

 ورته راشي.  يوازيځ په ورې د قيامت يو به ئو هر ا

 فرمايي:داراز هم

    

    

   

     

   

     

     

                                                                                                                     
 24األنعام: 

ړي په لوم چيراغلئ  يوازي همغسيته  موږ چييقينًا و ا

ېرزو پ ديدربان چيڅه مو ړئ او پيدا ك( يوازيځل مو )

هغه شفاعت كوونكي مو  ښودل اوېپرترشا  ټول مووو  يشو

په مان مو كاوو دوى به ستاسو گ چيورو گهم درسره نه 

ن وي، يقينًا كايرد خداى( ش كي پالنيت او ښيپيدا)

)دا(  چيې دي او هغه درنه ورك دي ېدلمو سره شل اړيكي
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 ې كاوو. پرمان مو گ

پر  يزمكد  ورځيت د قيامت تر ښيپيداد انسان له ب: 

پل مدفن او پل خانسانان به له خ شويپيدا  ټولسر 

ېلو په ببه  مخيپلو عملونو له د خږي او ېڅپاې رامقبر

په لوري درومي او د د هللا تعالى ډ او راغون كيډلو ېلو ب

 ږي.غونډيبه را كيپه ميدان حشر 

مفسرينو  ډليۍ ړد لوم چيشو  ىدپوهېږ دقت سره په ل

ظ )ليروا الفادا  برخي ميه ده، د دوهدقيق رأيه

ژوندي ېرته راپاره بل دېخلك به د  چيښيي اعمالهم( 

 چيځي ېل راوېل بپلو قبرونو به بپلو خاو له خ كېږي

ړى شي، هغه ې وركوري او سزا ئگېر عملونه وپل تخ

ډله ييز حركت د نو ناځ د انساپه ورقيامت د  چي آيتونه

مربوط  پوريې ۍ مرحلوروستپه بحث كوي د قيامت ړه په ا

 تطبيق نه كړو.ې مرحل دغيپه بايد ا ددي، 

 شي، هر ىدښووروعمل پل چا ته خ ځ به هرپه هغه ور

ته  مخي خپليړي، ې كئ كيدنيا په  چيهغه اعمال ه بڅوك 

 خپليپه ه به عملون پلخ چيدا نه  يوازيومومي، مجسم 

ړى شي، ې وركئسزا او بدله به  وري اوگو كي يعملپاڼ

 خپليعملونه  بدښه او  ټولپل ېره به خسرب دېپر  كيبل

ږي ېلوممع آيت 3و ا 4ند او مجسم ومومي، له گڅرته  مخي

او د  كېږي( سره ضبط بڼيو ږ اانسان عملونه له )غد  چي

پلو عملونو )اخبار( ځ به انسان هم د خپه ورقيامت 

 وري. گڼه( وې )بواوري او هم به ئ

 هدا ممكنېپوه خبري ېدپه هيچا ته  كيۍ مخېړپڅوارلس 

ځور( ښت )انځد خواو  (ږشي د انسان )غ دىكې چيه نه و

 دىوروسته بيا ولي ېدڅه موله  ې ثبت شي اواو فيلم ئ

پ ټي چيخو اوس او له هغه وروسته شي،  ىدېاو واور

جوته دا خبره چا ته هر شوي، اختراع ې او كامرر ډريكار

  ه. شو

كه د ړ، حتى كه ستر وي او كه وو ،و )شر(ا: )خير( 3-8

 يعملپاڼ خپليپه ټول به په اندازه وي، ې ذرې ړې ويو

ې ورگړى شي، وبه ته مجسم ك مخيې، ټول به ستا ورگو كي

ېر ډپه څه ر هدلي، ېورځپامه نه دي غله  ديڅه هيڅ  چي

ستا برخليك او به  مخياو د دغو له  شويدقت سره ثبت 

)بدو پر تله  و(ښېگڼكه ستا د )، كېږيټاكل  ىراتلونك

و بدخو كه د )، مېنت ته به درودرنه شوه، ج و(نړك
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ې وزنه باو  كيپس دي يښېگڼ درنه وه او له ديتړنو( ك

به لس  كيبدل په ۍ نېك هري ، دمېې، دوزخ ته به درووخت

يا مهربان او  ديبدي به ې او بدله ترالسه كوبرابره 

، يو، بيمارونومصيبتد هغو ښي، يا ښونكى رب درته وبخبخ

په  چيړي درته معاف كې ئ بهخاطر په ستونزو و ا ونودرد

 ېدلي او يا به عادالنه سزا دركوي. دررس كيدنيا 

 چينه دي  داسي الفاظو آيتون دېد  چيوئ متوجه بايد 

ي نه د داسيوري، گړوكي عمل سزا ښيي انسان به د هر وو

ې په اندازه د خير او شر عمل ئې كه د ذر چي شويويل 

 وري اوگه بعمل  كيبل ،وري، نهگې ړى وي، سزا به ئك

  .وريگې هم سزا به ئ چيي نه ده ضرور

 وي: كيپام په هم بايد  خبري يڅو نورمو  اړه دېپه 

 بڼيښت به د دوى د ظاهري و ارزاوزن د عملونو الف: 

، د كافر، مشرك او منافق هغه كېږيټاكل نه  مخيله 

 كيظاهر په  چي ويښته ې ارزې وزنه او بعملونه به ب

ړى وي ښه كار كې كوم احيانًا ئكه ښكاري. ښه نېك او 

ځ به ور دېپه وي.  ېكړترالسه  كيدنيا په ې بدله به ئ

ڼه وركوي، نه ظاهري بښت فقط )حق( عمل ته وزن او ارز

 قرآن فرمايي:  چيې، لكه ئ

                                                                                                  .. .اْلَحقُّ  َيْوَمئذ  اْلَوْزنُ  وَ 

 8 :االعراف

له  چيي )كوم عمل وځ به حق دروندوالى ور په دې او

  پك وي(.به س)حق( او )حقيقت( تش وي هغه 

د بد عمل سزا به ورسره برابره او متناسبه وي، ب: 

خو د نېك عمل بدله به له لس برابره تر اوه سوو او 

 وي. ههم زيات دېحتى تر 

پل ې آسان وي، د خړى، حساب به ئمان راواي چيچا ج: 

كه له كبيره ړي، ثواب ترالسه كبه  مخيغوره عمل له 

ې هللا تعالى ورته وي صغيره به ئ ېكړډډه ې ناهونو ئگ

  ښي.وبخ

هللا عنه ي ابوبكر صديق رض چيكوي هللا عنه روايت  يانس رض

 چيړله ۍ خوډډوځاى سره يو پيغمبر صلى هللا عليه وسلم له 

    يتونه )دا آ

     

     نازل )

ې ړ او وئله خوراكه الس راتم كابوبكر رضى هللا عنه شول، 
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په سبب ناهونو گړو ړو وپلو ود خيا رسول هللا! آيا  ويل:

 ې: اايلفرموالم پيغمبر عليه السږم؟ ېكبه هم مجازات 

ې دا ستا د ورگې ئ كيپه دنيا  چي ستونزيهغه ! هابوبكر

په اندازه ې په سبب وي، خو كه د ذرناهونو گړو ړو وو

درته ذخيره كوي ې هللا تعالى ئړي وي نو ك دينېك عملونه 

  .ېكړړ ترالسه پبشځ په ورې د قيامت څو ئتر 

عليه  صلى هللا ىعن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النب

وسلم فنزلت هذه اآلية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 

وقال  هومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر يد

بما عملت من مثقال ذرة من شر  ىأجز ىيا رسول هللا إن

الدنيا مما تكره فبمثاقيل  ىفقال يا أبا بكر مارأيت ف

 ذر الشر ويدخر هللا لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم

 القيامة

ُن جُْدَعاَن َكـاَن بْ إن عبد هللا َقاَلْت ُقْلُت َيا َرسُوَل هللاَِّ َعْن َعاِئشََة 

َيْقـِري الضَّـيَْف ِفى اْلجَاِهِليَِّة َيِصُل الرَّحَِم َوُيطِْعـُم اْلِمسْـِكيَن 

الَ َيْنَفُعُه ِإنَُّه َلْم َيُقـْل  »َفَهْل َذاَك َناِفُعُه َقاَل  َوَيُفكُّ اْلَعانِ 

 مسلمرواه      .«َيْوًما َربِّ اْغِفْر ِلى خَِطيَئِتى َيْومَ الدِّينِ 

ښتل: پوو  مي ّـ هللا رسول وايي: لههللا عنها  يشه رضئعا

مسكينانو  له،ـپالپلوي خ كي جاهليتپه ن، دعاعبدهللا بن ج

وو، اسيران او غالمان پال لمه ېمخوراك وركاوو، ې ته ئ

ټه ورورسوي؟ گڅه به  دا نېك عملونه آياې آزادول، ئ

ځكه ټه نه وررسوي، گ؛ : نهايلفرموپيغمبر عليه السالم 

په ې زما ربه! د قيامت ا چيځ هم دا ونه ويل ده يوه ور

 ښه. ناهونه راوبخگ ميځ ور

دا  بر عليه السالمپيغماو د آيتونه  اد قرآن د

ړ نېك عمل حقير ه وون چيښوونه كوي ته الر موږاحاديث 

، دا ې اهميته وبولواو بناه عادي گړه ڼو او نه وگو

په  موږاو ز كېږيدرج  كيپه دوسيه  موږړه زدوا چيځكه 

 ېز لري. اغ ديبرخليك او اخروي سعادت او شقاوت بان

َعْن َعِدي  بن َحاِت  ، َقاَل: َقاَل َرسُوُل عَِّ َل َّى عَُّ َعَ ْيِه 

َرة ، َفِإْن َلْ  َتجُِدوا َوسَ ََّ :"اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشق  َتمْ 

 ىرواه البخار  َفِبَكِ َمة  َطي َبة ".

پيغمبر عليه السالم  چيوايي  هللا عنه رضيبن حاتم عدي 

ې څه هم د يوځان وساتئ كه د دوزخ له اوره ي: لفرماي

ې ښكلې په يوې ونه مومئ نو كه ئې وي او ټټوپه خرما 

 سره.  خبرياو غوره 
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 همدا راز فرمايي: 

َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف شَْيًئا , َوَلْو َأْن ُتْفِرَغ ِمْن َدْلِوَك ِفي  َل

   ِإَناِء اْلُمسَْتسِْقي، َوَلْو َأْن ُتَك  َ  َأَخاَك َوَوْجُهكَ ُمْنَبِسٌط ِإَلْيِه".

 ىرواه البخار

په جام ږي څه هم د يوه تڼئ كه گه حقير مكار  نېك هيڅ

 رپل ورواو يا له خ ېكړوى ې اوبه تسلواغ خپليله  كي

 . ېكړوخبري په ورين تندي سره 

ا دا وينا ې رضي هللا عنهد عائش هللا عنه رضيعوف بن الحارث 

! ېعائش ېا ورته ويل: السالم عليهپيغمبر  چيروايت كوي 

، كېږيڼل گ حقير چيناهونو ځان وساته گړو ړو وله هغو و

 . كېږيتنه ښپوهم د هللا تعالى له لوري  د دې چيځكه دا 

:  ّـَعْوُف ْبُن اْلحَاِرثِ َعْن َعاِئشََة َقاَلْت َقاَل ِلى َرسُوُل هللاَِّ و عن 

َيا َعاِئشَُة ِإيَّاكِ َوُمحَقََّراتِ األَْعَماِل َفِإنَّ َلَها ِمَن هللاَِّ طَاِلبًا  »

 ىواه النسائر  .«

پيغمبر عليه  چيكوي روايت  عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه

ځكه دا  ،ځان وساتئناهونو گله صغيره : ايلفرموم السال

ې سبب ئالكت هړي او د ې كشي، احاطه ئ غونډيپه انسان را

 شي.  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العاديات

 د سورې معرفي

ړي له لوم چي دئ)زغاستونكي( ت سورې نوم العادي   ېدد 

ځه پنړي لري، لومه تونآي 11ې اخيستل شوى، ئ آيت

ې پاى ته رسي، دروزنو صيغو مپه ه ضبحاً ې د يتونه ئآ

و په صيغې د كنود، شهيد او شديد آيتونه ئ پسېور

ې د صدور، قبور او ې وروستي آيتونه ئدر ږي اوېمخت

او خبير  ې كنود ته ورتهړي ئدوه لوم چيو، صيغپه خبير 

ې سور كيمبار دې د .ې شهيد او شديد ته ورته وزن لريئ

ې مختلف روايات لرو، خو د سور اړهپه ې د نزول د زمان

ږي ېلوموالي معگڅرنله مضمون او د آيتونو د تركيب له 

 هپمكي دور  د كيد مكي دور سوره ده بل يوازينه  چي

  .شوې هنازل كيړيو لوم

انسان  چيخبره ثابتول دي ې دا ئموضوع د بحث اساسي 

، د دئ پاسېر ناشكر او ناسډ ديړانپه ورب منعم پل خ د

ړوي پام ا موږپاره هغو آسونو ته زد اثبات ل دعاءا دې

سخت  له كبله پالنيپل خاوند د عادي او معمولي د خ چي

چمتو ته  يزغاست يتوندې ئ النديښو پورته مطيع او تر 

پل مخاطب له السه نيسي، ړي آيتونه خې لومسور دېوي!! د 

ې ئې ته صحن كېنوې حيرانويو يزغاست يتوندد آسونو د 

 ه دگڅن ،ړي آسونهپياودا ې! ورگورته وايي:  ودروي او

و هر يسره، په زغاسته شي، حركت پور د الس په يوه ل سپخ

ږ ئې ځوله سخت شور څه كوي، دو هېك كيبل د مختر 

څو ځواك ئې كارولى، ترټول زور خپل  چيشې  دىېپوه

 چي ېورگپل آقا مقصد ته ورسوي، نه ترنورو د مخه خ

ې د ږو سره ئيله ت چيې ورگۍ پرغهغه ستېز زغلي،  هڅومر

په  كيپه تياره سباوون شي،  يچتېدو اوگپه كلك لنعل 

 ېښوگ بليپه يوې يا  چيپروا بې  له دې ،بريد كوي ښمند

په كوم ې پي به ئڅاوي، نا كيپه كمين ښمن ورته به د كي
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له  چيړه پام وكړو ته ې دوږ ئړي، لښه كغشي سره په ن

 چيوره گ، شوېورته پې ئ منډيمستانه او بې باكانه 

، له ايستلو وښمن له مجهز صف سره مخامخ شپي د دڅانا

ړ او د ې صف مات كئئي اعتناټوله بې په تورو سره، خو 

 ېدد آسونو  چي، كله ننووت كيپه مزدحمو صفوفو ښمن د

هغه ، كړېاشاره نه وه  يخېل ته خپلو سپرو ال د زغاست

، په نديالښو پل سپور تر پهر يو د خ چيدل يوخت تا ل

، د لهه وهزمككلكه كلكه په ښه ئې ېدو، پځشور شوق خو

خپل آقا  چي ودلهښپه حركاتو سره ئې دا  غاړيپل سر خ

له  ته ئې منتظر!! دا ېيوې اشار يوازياو  دئته مطيع 

؟ له خوراك دئدومره مطيع  چيړي څه كه سره خپل خاوند د

و كښلړه ئې د الس راړي؟ په سر غاڅه وركښاك پرته ئې څ

دا وفا او  ديپه وړانڅه ړي؟ د دومره څه ورسره كپرته 

انسانه! له دغه  ېاو كه تا ا ښه ده؟څه ناخالص د 

ستا  ديد خپل منعم په وړانړي، )حيوان( سره مقايسه ك

 ديوفا او اخالص، ستا اطاعت او مننه، د خاوند په وړان

، ما ته ووايه: ستا په ړيسره مقايسه ك چلند ده له 

څه پرته بل  له دې اڅه وي؟ آيوت قضاالنه به عاد اړه

، بې ېسخت ناشكر ي ديته د خپل رب په وړان چيشي  ىدېك

 چييقينًا *  َلكَُنودٌ  ِلَربِّهِ  االنسنَ  ِإنَّ  !!ې، بې اخالصه يېوفا ي

 كيحال  په داسي . دادئشكر اډېر ن موال تهپل خ انسان

ښو پېژني، له وانعمتونه  ېهمدا دوه در يوازيآس  چي

څه نه كښلو پرته په نور ړه له الس راپه سر غااوبو او 

ړه جامع تصور په اد خير او نعمت  ، خو انسانږيپوهې

هللا تعالى  چيژني ېره نعمتونه پېمې شټول هغه ب لري،

ورسره كلكه مينه لري، خو  دىاو  ړيپېرزو ك ديوربان

او د دغه حيوان په اندازه هم  دئډېر ناشكر  له دې سره

انسان د خپل  چيال مننه او شكر نه كوي. يقينًا د خپل مو

 النديښو ، د سپرو تر پدئسخت ناسپاس  ديرب په وړان

 زغاستونكي آسونه همدا وايي.

تر هغه حيوان هم زيات پاس بنده دغه ناسڅه دا كوم 

مان كوي نه آخرت گ چيې دا ده ړى؟ آيا وجه ئناشكر ك

او  ژوندون او نه محاسبه او مكافاتشته، نه بيا 

ې چا د سينچي د هر ې ېرلگې انئ داسيآيا  ؟مجازات

 دېپه وك هيڅبه پرته له ده او  كېږيړل پنه ساسرار به 

او  كوميې ئ موخيڅه وو، ې ئ كيړه په ز چيږي ېپوه نه
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ځ به خامخا هغه ور ؛ېكړ! ده اشتباه ؟ه ووگڅنې عزائم ئ

ځي، د سينو پلو قبرونو راوولو خپانسانان له خ چيځي را

 ديړانپه واو د هغه خبير خداى  ډ شيې بربنر ئاسرا

پل او بيا د خ ټ نه ديپې ې ترڅه ئهيڅ  چيږي ېودر

 وري. گۍ سزا وكفران او ناشكر

 

 

 

   

 
   

   

   

    

    

   

    

   

   

     

    

    

    

   

   
م سُ په بيا  -2.قسم غاستونكوږ سره زځوپه  -1

ه سباوون يرغل پاو  -6.قسم نكوشيندوۍ پرغسپونده( )

 - 1. خورې يړك يړدو چيكوم سره په  -4 .كوونكو قسم

 -3 كي. يټولد يوه ځ په من يځننو په كوم سره چي

 وا -3شكر. اډېر ن ته ل موالپدئ خانسان  چييقينًا 

كي  يپه مينو ا -8.دئ شاهدباندي  ېده پپله دى په خ

چي  كله ي،ږپوهېنه  آيا -2دئ.  ډېر شديدخير خو د 

 يړى شپوس وا -11 .كي دي چي قبروهغه  يڅوى شپارا

د دوى خامخا ځ به ور ېپه د -11ي. چي سينو كي دهغه 
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 .يو خبردوى ه پښه رب 

 ولرئ: كيپه پام ټكي څو د مخه ټولو دلته تر  :8 -1

  په توري سره په ( اءتعقيب )فونه د قسمځه پندا

څيز مختلفو دلته د يوه  چيښيي  او يشوړل ت كيخپلو 

، يعني همدا شوېحالتونو او صفتونو ته اشاره 

 له كبله يډمن يزېاو ت ديتون خپليد  چيزغاستونكي دي 

ونكي دي او همدغه زغاست دئږ اوچت ځوټر شور او ټئې له 

شي  اوچتيې ترۍ نو سپرغېږي گږو لكله ئې سم په تي چي

 شويد يرغل لپاره كارول  كيپه سباوون  چياو همدا دي 

بادوي  يړسره دو يزغاست كيټچ خپليپه  چياو همدا دي 

شق اجراء  كيد مقابل لوري په ليكو  چيهمدا دي  او

 .ځيننو كيځ او د دوى په من څيريكوي، صفونه ئې 

 غو له د چيږي لومېه معگډاه الفاظو په د بيان ل

اديب  ېليقسر بې ېډڅه، هدف آسونه دي نه بل زغاستونكو 

   وانخلي.ې مفهوم تربل  پرته له دې به هم

  شهادت وركوي  خبري ېده په گڅندا قسمونه  چياما دا

، دئسخت ناشكر  ديانسان د خپل پالونكي رب په وړان چي

ځواكمن تر انسان  چي ړي آسونه: دا پياودئدا واب ئې ځ

محدودو  څوپل خاوند د د خ چيې ورگخو ړي دي، پياواو 

ه گڅن چيې ورگنه  پاس د ده كلك اطاعت كوي،په نعمتونو 

په زغاسته شي، د  سرهحركت خاوند د الس په يوه ل پخ د

ټول خپل  چي ېش دىېپوهئې ږ ځوشور ږمو له پواو سې سين

پل د مخه خو ژر او تر نورڅو ځواك ئې كارولى، ترزور 

كله  چيز زغلي، ېت هڅومر چي ېورگآقا مقصد ته ورسوي، 

ته  دېشي،  اوچتيې تر ۍپرغي سگو لږتيپه نعلونه ې ئ

ړي، بريد وك ښمنپه د كيپه تياره سباوون  چيچمتو وي 

ښمن به د كي ېښوگ بليپه يوې يا  چيپروا بې  له دې

 ښهپه كوم غشي په نې پي به ئڅاوي، نا كيپه كمين ورته 

د ده له مستانه او  چيپام نه كوې ړو ته دغو دو ړي،ك

ښمن دد  چيې ورگ، شوېپورته آسمان ته  يډبې باكانه من

وي،  تلېېكو ايسې له تئ توريڅه هم ، كه كي ه مجهز صفپ

په ښمن ړي او د دمات ك ونهصفځي، ۍ ننوپروايې په ب

امر ورته  يال د زغاست چيكله داخل شي،  كيمزدحمو ليكو 

 النديښو پپور تر پل سه د خگڅن چيې ورگشوى، نه نه وي 

ه زمك رپكلكه كلكه ښه پږي، ېځپه شور او شوق سره خو



 

 

 

 

 

                                                                                                                    ېپلوش قرآند 

 العاديات

 

   

 

 

 

 

 

 

331 

خپل آقا ته  چييي ښپه حركاتو سره  غاړيپل سر وهي، د خ

! دا له ده ؟ته ئې منتظر ېيوې اشار يوازياو  دئمطيع 

؟ له خوراك دئدومره مطيع  چيړي څه كسره خپل خاوند 

له ړه ئې د الس ړي؟ په سر غاه وركڅښاك پرته ئې څ

دا  ديپه وړانڅه ړي؟ د دومره څه ورسره ككښلو پرته را

انسانه! له  ېاو كه تا ا ښه ده؟څه شي نوفا او اخالص د 

ستا  ديد خپل منعم رب په وړان، وړدغه آس سره مقايسه ك

 ديوفا او اخالص، ستا اطاعت او مننه، د خاوند په وړان

و، ما ته ووايه: ستا په ړسه كسره مقاي چلند ده له 

څه پرته بل  له دې اڅه وي؟ آيوت قضابه عادالنه  اړه

، بې ېسخت ناشكر ي ديته د خپل رب په وړان چيشي  ىدېك

يقينًا  : َلكَُنودٌ  ِلَربِّهِ  االنسنَ  ِإنَّ  !!؟ې، بې اخالصه يېوفا ي

حال  داسي. دا په دئشكر ار نېډ ته پل موالخ انسان چي

ښو ژني، له واېپنعمتونه  ېهمدا دوه در زييواآس  چي كي

څه نه كښلو پرته په نور ړه له الس راپه سر غااوبو او 

ړه جامع تصور په اد خير او نعمت  ، خو انسانږيپوهې

هللا تعالى  چيژني ېره نعمتونه پېمې شټول هغه ب لري،

ورسره كلكه مينه لري، خو  دىاو  ړيرزو كېپ ديوربان

او د دغه حيوان په اندازه هم  دئر ناشكر ېډ له دېسره 

 د خپل موال مننه او شكر نه كوي.

 يوه يادونه:

 دېد  چيوم  كيټه ل په دېړاندي ورش كاله ېد دېږن

دقيق  پهځ تر منځواب ې د قسمونو او د قسمونو د سور

 كيپه تفسيرونو وكتل،  ميډېر تفاسير پوه شم، ارتباط 

ته ونه  ېو شول، نتيجگمختلف آراء تر ستر زيات مي

ښور ېپېره شوه، په ت ديرابان داسيډېره موده همېدم، رس

ځه ې د لمانځ د جمعيوه ور كيد اقامت په دوران  كي

په ې سور دغيد خطيب  چيورم گ ړم،پاره يوه جمات ته والل

او تفسير توجيه د ده  اړهپه د قسمونو كوي،  خبري اړه

نه وو  مي كيپه هيڅ تفسير  چيدقيق وموند هومره  مي

ښتنه پوې تر چيېدم ونه توان دېپه متأسفانه موندلى، 

 داسيې او آيا ې له كوم تفسير اخيستئ رأيهړم؛ دا وك

سره موافق  رأيي له دې چيشي  ىدښورا كوم مشهور مفسر

ښه پاره وينا زما ل پوريړه په زد ده په هر صورت وي؟ 

 ديهللا تعالى  ځواب.ښه ښتنو پوشوه او زما د نه الرښوو

 ړي. اجر ورك
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 د انسان د چيښوونه كوي ته الر موږدا آيتونه : 2-11

، د د منعم قدر نه كولپاسي، قبيح كفران، د نعمت ناس

 له دې كيپه اصل ېرونه هانكار او د محسن احسان 

په بيا ڼي، گې هدفه ېهوده او بدنيا ب دىچي ي ږېړراوال

په لوري چي د هللا ېري انگنه  داسيژوندون باور نه لري، 

له مكافات او مجازات سره به كړنو پلو رومي او د خبه د

 يوامخا خېده وي هغه به دا عق چيچا ، د كېږيمخامخ 

الهي  قيامت او د ؛ېكړپاس انسان وي، خو ده اشتباه ناس

پلو لو خپځي، انسانان به له خځ به خامخا راورې محاسب

او د  ډ شيې بربنئبه ځي، د سينو اسرار قبرونو راوو

ې ې ترڅه ئهيڅ  چيږي ېبه ودر ديړانپه وى هغه خبير خدا

ۍ سزا پل كفران او ناشكراو بيا به د خ ټ نه ديپ

 وري. گو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القارعة

 د سورې معرفي

ې دا ئ( ده، كېنووټكة )القارعې نوم سورمباركي  دېد 

ه تونآي 11عنوان، پاره او هم د مضامينو ل دئنوم هم 

ې القارعة دي، يو آيتونو فواصل ئړلوم دريود ، لري

په هموزنو ې د مبثوث او منفوش دوه آيتونه ئ پسېور

ه او اوم، په صيغې د موازينه ږم او اتم ئپ، شوصيغ

و ورته هموزنو صيغپه ې راضيه ته نهم، لسم او يولسم ئ

 كيپه اصل پاى صيغه د لسم آيت د  ېدلي.پاى ته رس

ې د سور. ېكړ( هې )ماهيپاره ئد وزن ل)ماهي( ده، خو 

ې ئ هاسلوبوالي او له ادبي گڅرنله بيان  د ،له مضمون

 كيړيو په لومد مكي دور  چيږي ېلومه معگتوضح اوپه 

 چي كيپه دغو محدودو آيتونو ې سور دېد  .شوېنازله 

قيامت ږ، د ېر لډې ر ئمېالفاظو ش ډ دي او دډ لنلن

 كيهيبتنا چي شوېځور ان كي بڼي داسيپه ې ړه مرحلدوا

ې او لوستونكى ئ كېږيته مجسم  مخيې د انسان ې ئصحن

و يړيو درلومپه  احساسوي. كيځ په منځان د دغو صحنو 

) پاره د ځورولو لښي د انېپد قيامت د  كيآيتونو 

پل او له كارول شوى، دا لفظ ځ ځليې لفظ در( ةقارع

ې ټكول افاده كوي او درږ سره توأم تصادم او اك غهيبتن

ښيي ښي عظمت او هيبت بيانوي او ېپ دېې د تكرار ئ ځلي

پي، د عالم ځڅه به سره وهر  چيوي  داسيښه به ېدا پ چي

پلو په خې څه به ئړي، هر ك دړي وړيدا اوسنى نظام به 

ره ستوري او سماوي اجرام به مېې شدا بوي، گوجنسره  كي

ړي، د به تصادم وك كيپلو په خي، ځپل مدار ووپل خله خ

خوا  هريله ږونه به و درانه غهيبتناكو تصادمون دې

په ځي، ووخ ىځاپل پل خ، غرونه به له خكېږيېدل اور

ې ئبه  يړدو اوشي به ې ې ذرذرټكر شي، به  كيپلو خ

 چيۍ ړو شوېحالجي لكه به شي  داسيپورته شي، آسمان ته 
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ځوروي، قيامت بله مرحله اند  ېپسور، ې ويه خورزمكپه 

 يزمك وي، د شويدي ژونېرته رابه ب انسانان چيهغه وخت 

 لوړيۍ ښت به بدل شوى وي اوس به هغه مخكنړمخكنى جو

وي او آثار به  يځه تللي، غرونه به له مننه لر ژوري

د انسانانو ، كېږيو گېر تر سترڅپه و يړې د خورو وئ

ېدا به له بر نه څپادا او له قبرونو راېكپيدا بيا را

 يشوره ه خوازمكپر  چيېل ملخان ېل خه خلكښي ېبر داسي

په د محشر انسانان  كيپاى په ږي، ېپر بل لويو  او وي

د  چيښيي ځوروي او ان كيپه حالت ې د محاسب كيميدان 

د )وزن( او )ثقل( له عملونو د  چا برخليك به د دههر 

ړ وو، وزن او ې عملونه د قدر و، كه ئكېږيټاكل  مخي

ې پك او بې درلود، نو جنت ته به درومي او كه سښت ئارز

به  ځينيې د دوزخ كنده وي، ټوبى به ئټازنه وختل نو و

ښ او ، خوتلېې درنه خو تله ئوزن شود  چيې ورگ داسي

پك ختلي، دوزخ ې سئ يشووزن  چي داسي ځينيراضي دي او 

ږ ېغ خپليپه ې به ئ داسيې او ستيپرانږ ېپله غورته خ

 پل زوى. نيسي لكه مور خكلك  كي
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پوه څه  وا -6؟ ېپونكځ داڅه ده  -2 .ېپونكځآ  -1

د وي چي خلك ځ هغه ور -4 ؟ېپونكځ داڅه ده چي  ېكړ

نه د خورو ورو غروو ا -1ر. ېڅپه ملخانو  رووو خور

 درانه شول تلل شوي. چيچا نو د  -3 .رېڅپه و يړو

هغه چي و ا -8. ي ژوند كينكوونو وي به راضي ك -3

ې به ئ)مېشت ځاى( نو مور  -2 .شول تلل شويپك سې ئ

كنده  غهدڅه ده  چي ېكړ پوهڅه او  -11كنده. وي 

 .تاوناك اور -11؟

ې ئ معنى او شوېاخيستل  دې( له ماقرعد ) ة: قارع1-6

پورته شي، ې ږ ترغ گج چي يپل او سره وهل دځكلك  داسي

په پاره دا نوم كارولى، ښي لېپد )قيامت( دلته د قرآن 

ې د الحاقة، الطامة، الصاخة، ئ كيځايونو نورو 

ړى، هر نوم ر نورو نومونو ياد كمېڼ شگپه الغاشية او 

 دېد عة رالقادلته د قيامت يو خاص حالت بيانوي، 

او د آيتونو د بيان  راغلى داسي كيڅ په تر آيتونو

 توند چي، كېپونځي: هماغه دا مطلب بيانو چي داسيلهجه 

ښه ېپه گڅندا  چيې ږېپوهپي، ځڅه وږ سره به هر غ گاو ج

ښه به ېپدا هيبتناكه  چيې پوه ش ېدپه ه به گڅنده؟ 

ې هيبت او عظمت درك حادث دېې كولى د نه ش ه وي؟ تهگڅن

  !!ېكړ

 داسيځي، ټول انسانان له قبرونو راووځ به ور ېدپه : 4

به پر سر  يزمكځي او د وواخاورو رله  چيلكه ملخان 

ه زمكپر  چيېل ملخان ېل خخخواره واره وي لكه  داسي

ېل ې خوا ته سږي، كله يوېپر بل لويو  او وي يشوخواره 

. د آيت الفاظ او د خوا ته بليړي او كله ېل مخه كس

ځ له كوم ور دېپه  چيڅوك لكه  دئ يداسې بيان انداز ئ

په نظر  داسيننداره كوي او انسانان  يزمكد  ىځاړ لو

 خوا ته هريوځي او خاورو راوله  چيلكه ملخان  ورځي

پاره له ل دېښايي انسانان د خواره واره شي. دلته 

ځي، مور له خاورو راوملخان  چي يشو هبيتشسره ملخانو 

چيان له ې باو بيا ئچوي ا كيپه خاورو ۍ گه خپليې ئ

ځ به له قبرونو د په ورځي، د قيامت خاورو راو

  انسانانو راوتل دوى ته ورته وي.

 يزمكې د ئ ړيجر چيغرونه  گدن گدا ستر ستر او دن -1
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 ېدپه ېدلى، د )القارعة( ځو ته رسېې وراو سر ئ كيړه ز

ۍ ړې به شي لكه وې ذراو ذرټكول شي سره و داسيځ به ور

په بل قرآن ې شي. ې ورخور كيپه وخت ولو د حالجي ك چي

 فرمايي: داسي اړهپه حالت  دېد غرونو د  كيځاى 

    

                                                             
  3-1 :الواقعة

ل شي او خوره ژوېژولو سره ورېړي رگځانپه او غرونه به 

 ړه به شي.دووره 

د  چيږي ېلومو معآيتوناو د قرآن له نورو  آيت له دې

به  ژوري لوړي چيوي  يزمك داسيپر به  پيدايښتانسان 

 وي.  شويې ې ذرې ذرنه لري او غرونه به ئ

تلو  داسيپه ، كېږيړل ېڅځ به عملونه ور دېپه : 11 -3 

ولى شي، لومدقيقًا معښت ارزد هر عمل  چي كېږيبه تلل 

به  ځينيژي او ېښت وخرزاران او باگ، رانهدبه  ځيني

 تلي ېدپه ، ې قدرهباو ښته ې ارزبې وزنه، ، بچپوپك، س

ړ او د په )حق( وال چيژي ېهغه عمل دروند خ يوازيبه  كي

چ پواو پك ړوبه شوى وي او هغه عمل به سې خچين)حق( له 

شوى  وبهړې خنيچد باطل له ړ او په )باطل( وال چيژي ېخ

وت قضا مخيله  بڼيځ به د عملونو د ظاهري ور دېوي، په 

ټاكل نه  مخيله  بڼيې د ظاهري ئاو وزن به  كېږينه 

، كېږيټاكل به  مخياو حقيقت له )حق( د  كي، بلكېږي

 كيپه )حق(  چيهغه عمل به دروندالى او وزن لري  يوازي

 څومره ستر ويعمل، كه هر  برخيې وموندل شي، له )حق( ب

 ورځي ېد او جالب وي، د ښايستهې ظاهر څومره ئاو هر 

 دېپه په وينا ژي. د قرآن ېچ خپوپك او به س كي تليپه 

په كوم عمل ، (والوزن يومئذ الحقوزن وي ))حق( ځ به ور

 پك وي. به سشي، هغه  لدحق ونه مون چي كي

موازين هم د ميزان جمع ده او هم د موزون، دلته د 

او  يشووزن )ې ئ معنى چيراغلى،  پارهل يموزون د جمع

د قيامت  چيدي ې هغه عملونه ( ده او مراد ترشويتلل 

د عملونو  چي كېږيتلل  يتل ړېگځان داسيپه ځ به په ور

د  چي كي تلي ېدپه ښت معلومولى شي. د )حق( وزن او ارز

ژوند به چا عملونه درانه وختل خوشحال او راضي كوونكى 

پك وختل ساعمال  شويوزن  چيچا د ي او په برخه شې ئ

ې دا ږېپوهكلك ونيسي،  كيږ ېغ خپليپه ې يوه كنده به ئ
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 ېر سور او تود اور كنده!! ډڅه ده؟ د كنده 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التكاثر

 د سورې معرفي

سيالي(  كيښتو غو تپه زيا) سورې نوم التكاثر ېدد 

لري، د  هتونآي 8خيستل شوى، ا آيتړي له لوم چي، دئ

، د ديې تكاثر او مقابر فواصل ئ ونوړي او دوهم آيتلوم

ې يقين څلورو ئ پاته، د يدې تعلمون څلورم ئاو  درېيم

ي ې مكئن يفسرم اكثرته ورته هموزنه صيغې دي، حيم جاو 

ې له متن، د مدني بولي، خو د سورې ئ ځينيڼي، گسوره 

ره سودا  چيږي ېلومښت معړآيتونو له تركيب او ادبي جو

 كيخطرنا داسيې د انسان يو كيسوره  ېدپه . مكي ده

ټولو فتنو، د  ټولنيد انساني  چي شوېبيمارۍ ته اشاره 

كبر او ېريو، په حق تړو، وينو تويولو، د بل گړو، جشخ

د حرص او زيات  ،كېږيڼل گاصلي المل  دامېذلت ته د تسلي

پاره ي، د مال او دولت ترالسه كولو لبيمار غوښتني

پلو په خپاره ېدو لسيالي، جاه او جالل ته د رسناروا 

 له انسان چيي ده بيماردا خطرناكه هممسابقه.  كي

ې ړي، رحم او عاطفه ئړ كځناور جوڅيرونكى او وحشي 

 داسيړي، ړ كې جوتر قصابړى سخت زاو  ې رحمژني، بوروو

پاره له هيڅ پل حرص د اشباع لد خ چيې ورسوي ځاى ته ئ

ږدي او ړه ر ذلت او دنائت ته غاډډه نه كوي، ه جنايت

 ڼي. گهر كار جائز 

فتنو، ملي او بين المللي ړو، كه د فساد، ظلم، شخ

ټولو ړو، د انسان حرص او تكاثر به د ېڅښتو عوامل ون

 چيدغه بيماري ده همومومو، توگه په ترشا د اصلي عامل 

ړه ذليله متاع جو داسي او عزتمن انسانله شريف كله 

 كېږيپلورل او  كېږيېرل پ يبيع يټټي ډېريپه  چيړي ك

 چيړي ړ كې جوځناور ترڅيرونكى او وحشي  داسياو كله 

انسان د  چيورو گږي، كه ېړړه نه سې زجنايت ئ په هيڅ

هغه ټوي، ټيېر انسان ته د ذلت او دنائت سر څپه ځان 
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 چيې كوي ځنه ئستاينه او لمان داسيڼي، گړ ځان لوتر 

ړي ړى او مضبوط كپياوالحساس د كبر او لويي ا كيپه هغه 

ه ده پ چيڼي، دا حرص او طمع ده گپك او حقير واو بل س

او ز ئپل جاپه خ چيورو گكه هغه بل دا كار كوي او 

ېرى كوي، د په حقوقو تد نورو حق قناعت نه كوي، مشروع 

 ، د مظلومانوكوي النديپښو نورو كرامت او حيثيت تر 

 چيورو گڼي، كه گل و ذلياې وزلي حقير وي، بسلب يدآزا

ښتو او پر بل تېرى كوي، يو هېواد بل نيسي، د نيو ملت 

ړو اورونه بل شي، ملكونه وران شي، د زرهاوو گج

ا د انسان حرص او تكاثر د.. .توى شي، يانسانانو وين

 ړوي. ې راوالفتن ستري ستريدا  چي دئ

كوي، د ټوي، له باطل دفاع پورو يو انسان حق گكه و ا

ايي حرام وته حالل خالف خبره كوي،  و وجداناايمان پل خ

ټه گپه ، د ظالمو او باغي حكامو حاللته حرام او 

وايي، دوكه څوي، دروغ وركوي، دين خر يانگفتوا يدروغجن

 رچي هكوي  پوريهر هغه عمل الس په كوي او خدعه او 

ې ان انسان ترباايم ركركه لري او ه شريف انسان ترې

به  كيشنيع او كركجنو كارونو ټولو  دېځان ساتي، په 

 ومومئ.  نكىووڅهد ده محرك او حرص او تكاثر 

د و ا: تكاثر چي كېږيپيل  ېدپه مباركه سوره  اد

ېرو ډله  چيه دباعث  دېد ړو سيالي مو زيات الس ته راو

پلو انساني او خ ړئ،ونك مپاقو ته ئشيانو غافل شئ، حقا

بېهوده  ېد پهونلرئ او  اعتناءايماني مسئوليتونو ته 

پل خداى، آخرت او حتى خ چي دومره مصروف شئ كيۍ سيال

ۍ بيمار دغي!! ړئكېر خير او مصلحت هم هپل ځان او خ

 پوريېدو تر رارس گد مر چي ولېكلكه ني داسيستاسو لمن 

 يگسترپه سد شئ،  چيږدي، دا موقع نه دركوي ېپرمو نه 

ب ښه او بد، صواب او ناصوازئ، د يپرانږونه مو او غو

ور گلمه شي، د مېمو  گمر چي ادر گړئ، مځ فرق وكترمن

ړئ، هلته به ستاسو ښكل كپل لحد خ ئ اوږېسۍ ته ورژ

ښتو چي د زيات غوپوه شئ به  دېپه شي او  يخالص يگستر

لوبه او  ېخوشڅومره ي وه، څومره خطرناكه سيالهوس مو 

 ړئ. ې مخامخ كئسره  پايلومشغولتيا وه او له كومو 

ۍ اصلي ښتنو د ناروا سيالاثر او زيات غوستاسو د تك

 چيمان نه كوئ گپه دوزخ باور نه لرئ او  چي دئالمل دا 

هغه دا حرام او ناروا تكاثر به تاسو دوزخ ته رسوي، 
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په آخرت او مكافات انسان  چيپوهه او علم درسره نشته 

په ړ كوي، كه هغه علم مو باور ته ا دياو مجازات بان

ته رابلي، نو قين او ايمان يان انس چيبرخه شوى وى 

ليدلى  (جحيم)و گپه سترعلم اليقين  دېحتمًا به مو د 

د  پوهيعلم او  له دې، خو كه دئتاسو ته منتظر  چيوو 

بد  تكاثرد  چيږئ ېنه توان ېدپه  له كبلهمحروميت 

ږ صبر ړئ، لدرك ك دئ )جحيم( چيې ئ پايلهعاقبت او 

 داسيورئ، گن( سره وپه )عين اليقيې ر به ئژېر ډړئ، وك

 ېپس)يقين( ور چيورئ گو وگستو ستريپرانپلو په خې به ئ

ځ هغه ور ږدي اوېرپمجال نه ه ې تو شبهاشك هيڅ وي او 

نده گڅرپه ې په عين اليقين سره د )جحيم( لمب چي

چي ږئ ېكښتل به پوړه په اټولو نعمتونو ورئ، د هغو گو

م مو د په حكپل حرص د خې قناعت نه كاوو او پرتاسو 

 سيالي كوله.  كيپلو په خپاره الزيات ترالسه كولو ل

 

 

 

   

 

    

   

     

     

    

   

   

   

    

   

 تاسو وكتلچي  ېتر د -2 ،ړئ زيات غوښتنيمشغول ك -1

هم  ايب -4پوه شئ. ژر به داسي نه ده،  -6گورونه.

په علم كه ه، ن ،نه -1 .پوه شئژر به داسي نه ده، 

 -3حيم. جشي درپه نظر خامخا به  -3. ئپوه شيقين 

بيا  -8د يقين.  هگپه سترئ گوربيا و ېخامخا به ئ

 له نعيم. ورځي په دې ئښتى شپوبه حتمًا و
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له څه ته ۍ تاسو هغه سيال غوښتنياو د زيات : تكاثر 1

ۍ ستاسو د سعادت او نېك بخت چيړئ غافل كپام كولو 

ېر ډد  چيۍ ه بل سره ستاسو هغه سيالله يو، ووضامن 

 او ړولوجاه او جالل لوپل خډولو، په راغونمال او دولت 

، هر كوله كيزياتولو په پلويانو او  وحاميانپلو د خ

 داسيۍ سيال دغيشي،  كيمختر بل  چيڅه كوله يوه مو ه

ې ړولى وو او دومره ئړه او دماغ سيورى غوپر زستاسو 

 پايلوخطرناكو  يلوب دغيد  نه چيړي وئ تاسو مشغول ك

ستاسو د دنيا او عقبا  چيڅه ته هغه نه متوجه شئ، ته 

بوخت  داسي كيۍ سيال دغيپه ې، ړلت پوريورفالح او بريا 

پل عزت او هم خړ او هم آخرت، ېر كهم مو خداى ه چيشوئ 

ړه كوئ او هم د بل، يو دنائت ته غا النديښو پكرامت تر 

كوي، يو مو اخالقي  پوري په جنايت السږدي او بل مو 

ې انساني عاطف خپليپه ط ماتوي او بل مو ضوابحدود او 

 ښتنو ته شا كوئ. غوټولو پل فطرت ږدي، د خښه پاو ترحم 

 اخيستى شو: وو معنىڅو په الفاظ  اد :2

ېدو، ر رستپايه او قبر ته ژوند تر پل د خالف: 

ر و له تكاثم كيړاو پهيڅ په ژوند ، د ړئتكاثر مشغول ك

 الس وانه خيست. 

تكاثر ډډه له هم مو په ليدو سره د قبرونو ب: حتى 

په څه ورئ ستاسو سلف هر گ چي له دېړه، سره ونه ك

په اوس  دئدا ړل او ښودل، تش الس له دنيا والېپرث ميرا

پراته دي، د مال او جاه او ته  مخيستاسو  كيقبرونو 

 پايله ېددرلو هڅي كوميدوى  چيپاره ترالسه كولو لجالل 

په ې نورو ته ئڅه پل هر خ، دئكور  گد خاورو دغه تنې ئ

د زيات  چيسره  وټېپ وناهونو له هغگښودل، د ېپرميراث 

ړي وو، ې كپه ارتباط ئښتنو ډولو او لويي غوراغونمال 

په ليدو سره د دوى د قبرونو ړل، د هللا تعالى لوري ته وال

ر راونه له تكاثښ نه شوئ او د غفلت له خوبه راويهم 

  ېدئ. ځرگ

 دېد ړئ، پاره والر لمېړو د شپلو مرو ته د خيدهج: 

ر مېش ډليړئ ستاسو د قوم، قبيلې او ثابت ك چيپاره ل

، ياست يپل حريف او رقيب برالسپر خ، دئتر نورو زيات 

 ونېسابقه مو تر نورو لرغ يتاريخ لرغونى تاريخ لرئ،

 قبيلې يخپل، د شويښخ ړي ېر مډدلته مو ده، ده ږاو او

او  يړې والډجن يمو تر نورو زيات ديو بانرديهه مربوط پ
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 .ږيېپبيرغونه ر

ړى تعبير تر ړ دي خو لومټول تعبيرونه د منلو ودا 

 .دئټولو دقيق 

 ،خيرپل مان كوئ او خگتاسو  چينه ده لكه  داسي: 6-4

 كيلټوئ، بل كيښتنو په تكاثر او زيات غوو سعادت اصالح 

په بدو عواقبو او س او خبيث خصلت منحو د دې ژر بهېر ډ

 .كي آخرتپه او هم  كيدنيا  پههم پوه شئ،  پايلو

اشاره ته  پايلووي تكاثر دني دړى )سوف تعلمون( لوم

د  چيكله  و ته.اقبوعاخروي )سوف تعلمون( كوي او دوهم 

او نه  دئ لريدرنه ېر نه هغه ډ چيږئ، ېۍ ته ورسژور گ

څه مو د تكاثر حاصل  چيپوه به شئ يئ،  لريې تاسو تر

پوه ئ ږېودر ديړانپه وتعالى د هللا  چيهغه وخت و اوو؟! 

 څه ده؟  پايلهستاسو د تكاثر سزا او  چيبه شئ 

گه توپه دقيقه ځير شئ، ږ و ته لآيت الفاظ دېد : 1-3

دا ده: ړه ژبا يتحت اللفظد آيت پرته تصرف او له كوم 

م اليقين علكه له  ييعنپوه شئ(، علم اليقين په كه )

په  چيشي، هغه علم ولرئ رخه بپه كوم علم ستاسو  ځني

وي، و باور ا (يقين)ې ئ پايلهاو حتمي  كېږييقين منتج 

)جحيم(  چيپوه شئ  ېدپه به خامخا  كيصورت  ېدپه نو 

ې حقيقت لري، دا علم به )جحيم( شته او شته والى ئ

د دغه ړي او مجسم ك ديړانپه وو گستاسو د عقل د ستر

. په ليدو موفق شيد جحيم ستاسو عقل به  كيڼا په ر علم

د  كيآيت  دېپه  چيږي ېلومنده معگڅرپه  آيتله وروستي 

 معنىپه و د دوزخ د ليدلو گپلو سترپه خ)جحيم ليدل( 

ترسره  كيپه آخرت و د جحيم ليدل به گ، په سترئنه د

علم  وته نيسي، دگدا آيت ورته  چياو هغه ليدل  كېږي

ځينو متأسفانه  ليدل دي.د دوزخ  كيڼا په راليقين 

د آيت  كيواگ چيړى ترجمه ك داسيدرنو مفسرينو دا آيت 

په : كه وي: لوتعلمونه بالعلم اليقين داسياصلي الفاظ 

آيت الفاظ د  چيحال دا  .پوه شئې پرعلم اليقين سره 

د دوى ترجمه دقيقه او محتاطانه نه ده،  نه دي او داسي

احتياط او دقت نه  يوازينه ر سره پل دغه تعبيدوى په خ

يووالي او تنسيق ځ و تر منآيتوند  كيړى بلمراعات ك دئ

ږم آيت پد ش چي شويړ ته ا دېاو  ولېې هم صدمه رسته ئ

ړي او ړه آيتونه سره تدا دوا چيد )ل( تورى  كيپه سر 

 معنىاصلي  خپليپه ڼي گوروستى د مخكني قطعي نتيجه 
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پيل تقل او د نوي بحث ونه نيسي او وروستى آيت مس

دوى د آيت دقيق  چي دئڅه سبب  دېږو د ېپوهه ڼي، نگو

ږدي او د آيتونو ېپر معنىمفهوم او اصلي تحت اللفظي 

ځور ان كيپل ذهن په خ چيتصرف كوي  داسي كيپه تركيب 

 كيآيت ډ لنيوه  هپه دغ وليدا ې راوباسي، تر معنى ېكړ

په سر د العلم او ب  كيى اپپه د تعلمون  هـدوه توري )

ونه بالعلم مړوي: لو تعلجو داسي( عالوه كوي او آيت كي

په )ل(  چيدا تغيير راولي  كيږم آيت پپه شاليقين او 

  نه اخلي!! معنىاصلي 

هم دقيقه ده  رأيهړه د هغو مفسرينو په اآيت  دېد 

وايي: "لترون الجحيم" بعيون  چياو هم محتاطانه 

الجحيم بعين فؤادك; وهو قلوبكم; فإن علم اليقين يريك 

وقطع مسافاتها. "ثم  ،تارات القيامة أن تتصور لك

 ،عند المعاينة بعين الرأس ىلترونها عين اليقين": أ

په ړه پل ز. جحيم به د خال تغيب عن عينك ،فتراها يقينا

پل تا ته دوزخ د خعلم اليقين  چيځكه ورئ، دا گو وگستر

قيامت حاالت او  د چي داسيښيي او هغه و درگپه سترړه ز

په عين ې بيا به ئ، يځورودرته انې دل ئېلنډټن د وا

په و سره، نو گپلو سترپه خورئ، يعني گاليقين سره و

ب ئنه غا ديو به گې، له سترورگې وه به ئگيقيني تو

 .كېږي

 :دئ داسيسره آيتونه آيت ارتباط له مخكنيو  3د 

 الهيو اآخرت په  اصلي عامل)تكاثر( ستاسو د الف: 

له  چيكوئ مان گ، دئې ايمان او باور نه لرل محاسب

ې نه او سزا به ئږئ ېكښتل پوناه به نه گ هغي خپلي

ږئ، له حرامو الرو ېكې مرتكب په تكاثر سره ئ چيورئ گ

ه ناروا الرو جاه او جالل ته لډوئ او مال او دولت راغون

ته منتظر جحيم در كينه ده، بل داسيڅه كوئ، ېدو هد رس

 ورئ. گې وا به ئ، خامخدئ

ټولنه ستا  كيپه دنيا ، كېږيمنتج ه جحيم پب: تكاثر 

 كېږيښتو باعث و نيړبدلوي، د خون ديې كنپه يود اور 

 تاسو دوزخ ته رسوي.  كياى په پاو 

سره د جحيم )عين اليقين( په و ا)ثم( له آيت  دېد  -3

دلته هغه حالت  چيږي ېلوممعې له الفاظو ئدو د لي

ځاى پل څوك خځ به هر په ورې د محاسب چيځور شوى ان

پلو په خند شي او گڅرته به جحيم راو وري، دوزخيانگو
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وروسته به  ېبېڅو ش چيوري گځاى وو به هغه گستر

 ځي. ورننو

ټولو نعمتونو به له  ، مسلمان او كافر،ټولتاسو  -8

ړي، ه ترالسه كگڅندا نعمتونه مو  چي له دېږئ، ېكښتل وپ

ړى؟ له نعمت ك كيپه ه تصرف مو گنڅړي، ه مو مصرف كگڅن

 ه؟ گڅنه وو او له منعم سره مو معامله گڅن چلنسره مو 

 ځي:را كيه يوه مبارك حديث پ

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي عَُّ َعْنُه، َقاَل: َبْيَنَما َأُبو َبْكر ، َوُعَمُر 

َما  ، َفَقاَل:ّـ َرِضَي عَُّ َعْنُهَما، َجاِلسَاِن َجاَءُهَما َرسُوُل عَِّ 

َأْجَ سَُكَما َهُهَنا؟، َقاَل: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحق  َما َأْخَرْجَنا ِمْن 

َوالَِّذي َبَعَثِني ِباْلَحق  َما َأْخَرَجِني  ُبُيوِتَنا، ِإَل اْلُجوُع، َقاَل:

َغْيُرُه، َفاْنَطَ ُقوا َحتَّى َأَتْوا َبْيَت َرُجل  ِمَن األَْنَصاِر، 

ل ى ع ع يه  -َتْقَبَ ْتُهُ  اْلَمْرَأُة، َفَقاَل َلَها النَِّبيُّ َفاسْ 

:َأْيَن ُفالٌن؟، َقاَلْت: َذَهَب َيسَْتْعِذُب َلَنا ِمْن َماء ، َفَجاَء -وس   

َلاحُِبِهْ  َحاِمال ِقْرَبَتُه، َفَقاَل: َمْرَحًبا ! َما َزاَر اْلِعَباَد شَيٌْء 

َي اْلَيْوَم، َفَع ََّق ِقْرَبَتُه ِبَكَرِب َنخَْ ة  َأْفَضُل ِمْن شَيْء  َزاَرنِ 

:َأَل ُكْنَت اْجَتَنْيَت؟،  ّـَواْنَطَ َق، َفَجاَءُهْ  ِبِعْذق ، َفَقاَل النَِّبيُّ 

َفَقاَل: َأْحَبْبُت َأْن َتُكوُنوا الَِّذيَن َتخَْتاُروَن َعَ ى َأْعُيِنُكْ ، ُث َّ 

ِإيَّاَك َواْلَحُ وَب !، َفَذَبَح َلُهْ   :ّـ َأَخَذ الشَّْفَرَة، َقاَل النَِّبيُّ 

َلُتسَْأُلنَّ َعْن َهَذا َيْوَم  :ّـَيْوَمِئذ ، َفَأَكُ وا، َفَقاَل النَِّبيُّ 

اْلِقَياَمِة ! َأْخَرَجُكْ  ِمْن ُبُيوِتُكُ  اْلُجوُع، َفَ ْ  َتْرجُِعوا َحتَّى 

 ه عوان ابو  َأَلْبُتْ  َهَذا، َفَهَذا ِمَن النَِّعي  .

و اابوبكر ځ يوه ور چيوي روايت ك ابوهريره رضي هللا عنه

راغى او  ّـرسول هللا  چيما سره ناست وو هللا عنهي عمر رض

ې ړي يئ، وئړ كه شي دلته ناستي ته اڅ ې فرمايل:وئ

ېږلى يې له په حقه لچي ته ئې پر هغه ذات قسم ويل: 

، نه يو راايستليپلو كورونو څه له خپرته بل  ږيلو

په حقه ې زه ئ چيپه هغه ذات قسم : ايلفرمو ّـ هللا رسول

څه نه يم پرته بل  له دېړى يم، زه هم مبعوث ك

د يوه انصاري څو ېدل تر ځځاى سره وخوراايستلى، نو يو 

 هللا رسولښه راغالست ووايو، ورته  يرمنېمكور ته راغلل، 

 موږ چيې ويل: تللى ؟ وئدئ يرېچورته وفرمايل: فالنى  ّـ

رى گملد دوى  كيوخت  دېپه همړي، اوبه راوته تازه 

ښه راغلئ، ې ويل: وئ، وږپر اوې راغى او د اوبو مشك ئ

 ينه وي ليدلخلك غوره  دېتر چا هيبه انو گد هللا له بند

 يټڅپه  يې د كجورئپل مشك زما ليدو ته راغلي، خنن  چي
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ې ورته ه ئگڅانړ د تازه كجورو يوه ړاوو او والځو

)د  دي ولي: ايلفرمورته والسالم  ړه، پيغمبرعليهراو

هغه ؟ ېولراونه شكې تر مقداريو ځاى( په  يگڅان وليټ

ړئ، بيا ك خوښيې پله ترپه خې تاسو ئ ميښتل وويل: غو

پام كوه : ايلفرمورته و ّـرسول هللا ړه راواخيسته، چاې ئ

څاروى ورته هغه يو ، ېنه كړ ذبح كېلرون دېكومه شي چي

ايل: د قيامت فرمو ّـرسول هللا ، ړهې وخوړ او دوى ترذبح ك

پله كور له خ لوږيږئ، ېكښتل پو له دېبه ځ رپه و

 چيوروسته ر له هغه گځئ مرگنه ورېرته راوايستئ او ب

و هماغه نعمتونله په برخه شول، نو دا مو  څهټول دا 

 (.كېږيې ښتنه به ئپو) چي دي

َهاُكُ  التََّكاُثُر( َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبيد  َقاَل َلمَّا َنَزَلْت ) َألْ 

َفَقَرَأَها َحتَّى َبَ َغ )َلُتسَْأُلنَّ َيْوَمِئذ  َعِن النَِّعيِ ( َقاُلوا َيا 

َرسُوَل عَِّ َعْن َأى  َنِعي   ُنسَْأُل َوِإنََّما ُهَما األَسَْوَداِن اْلَماُء 

َأى  َنِعي    َوالتَّْمُر َوسُُيوُفَنا َعَ ى ِرَقاِبَنا َواْلَعُدوُّ َحاِضٌر َفَعنْ 

   شيبه ىرواه احمد و ابن اب. «ِإنَّ َذِلكَ سََيُكوُن  »ُنسَْأُل َقاَل 

 كله د چي دئروايت  هللا عنه رضي لبيدد بن وله محم

لوسته، و ّـلهاكم التكاثر سوره نازله شوه، نو رسول هللا ا

لتسئلن يومئذ عن ېدو؛ ځاى ته راورس دې چيتر هغه 

يا رسول هللا! له كومو نعمتونو ، حاضرينو وويل: النعيم

له دغو دوو توركيو؛ كجورو  چيا دږو؟ حال ېكښتل پوبه 

 كيړو په غامو  توريڅه نه لرو او پرته بل او اوبو 

دا ې فرمايل: ړ، وئښمن هم راته تيار والاو د يړندځورا

   .كېږيښتنه( به خامخا پو)

ْياًل َفَمرَّ ِبى َفَدَعاِنى لَ  ّـَعْن َأِبى َعِسيب  َقاَل َخَرَج َرسُوُل عَِّ 

ِإَلْيِه َفخََرْجُت ُث َّ َمرَّ ِبَأِبى َبْكر  َفَدَعاُه َفخََرَج ِإَلْيِه ُث َّ َمرَّ 

ِبُعَمَر َفَدَعاُه َفخََرَج ِإَلْيِه َفاْنَطَ َق َحتَّى َدَخَل َحاِئطًا ِلَبْعِض 

. َفَجاَء ِبِعْذق  «رًا َأْطِعْمَنا ُبسْ  »األَْنَصاِر َفَقاَل ِلَصاحِبِ اْلَحاِئِط 

َوَأْلَحاُبُه ُث َّ َدَعا ِبَماء  َباِرد  َفشَِرَب  ّـ َفَوَضَعُه َفَأَكَل َرسُوُل عَِّ 

. َقاَل َفَأَخَذ ُعَمُر «َلُتسَْأُلنَّ َعْن َهَذا َيْوَم اْلِقَياَمِة  »َفَقاَل 

ُث َّ  ّـَبَل َرسُوِل عَِّ اْلِعْذَق َفَضَرَب ِبِه األَْرضَ َحتَّى َتَناَثَر اْلُبسُْر قِ 

َقاَل َيا َرسُوَل عَِّ َأِئنَّا َلَمسُْئوُلوَن َعْن َهَذا َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل 

َنَعْ  ِإَلَّ ِمْن َثالَث  خِْرَقة  َكفَّ ِبَها الرَُّجُل َعْوَرَتُه َأْو ِكسَْرة  سَدَّ  »

               .«َن اْلَحر  َواْلَقر  ِبَها َجْوَعَتُه َأْو ُجْحر  َيَتَدخَُّل ِفيِه مِ 
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 مسند االمام احمد

رسول هللا صلى هللا عليه په يوه ش چي دئروايت  عسيب وأبله 

ې وروبللم، زه زه ئ ، زما خوا ته تېر شو،راووت وسلم

ړ او هغه خوا ته وال ورووتم، بيا د ابوبكر رضي هللا عنه

خوا ته  نهلو او راووت، بيا د عمر رضي هللا عباې راوئ

بيا روان شو تر هغه چي راووت، ې راوبالو ېر شو هغه ئت

تن ښڅ ههغد  ته داخل شو او بڼ هځينو انصارو يود  چي

ه گڅانوخوره، هغه يوه  ديابانر يڅو كجورې وويل: ئته 

او  السالم پيغمبر عليهښوده، كېې هلته ئړه او راو

او  ېښتې اوبه وغوړې سبيا ئې، ړلې وخوترې يارانو ئ

 له دېبه ځ په ورمايل: د قيامت رې وفنو ئې، لښڅې ئو

ړه پورته كه گڅان هللا عنه رضيعمر ږئ، ېكښتل پونعمتونو 

 عليهپيغمبر ې د ئ يكجور چيووهله  داسيې ه ئزمك پراو 

 !ې وويل: يا رسول هللااو بيا ئ شوېې ته خور مخي السالم

ې ږو؟ وئېك ښتلپوځ په ورهم د قيامت  له دېبه  موږآيا 

څوك يو  چيو شيانو: هغه جامه ير له درگفرمايل: هو؛ م

ې پرږه پله لوخ چيټه ټوۍ هغه ډډود ټوي او پې پرځان 

 ۍاو يخن يله تودوخ چي (ټهكوسوړه )دفع كوي او هغه 

 ځي. ورننو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العصر

 د سورې معرفي

 آيتړي له لوم چي، ئ)زمانه( د سورې نوم العصر ېدد 

ړه د العصر، ې والري، دره تونې آيخيستل شوى، دراې ئ

ينو مفسرد ېدلي، پاى ته رسزنو كلمو وپه همخسر او صبر 

 ځينيڅه هم دا سوره مكي ده كه  چيدي متفق  دېپه ېرى ډ

د بحث موضوع، د آيتونو د  چيدا حال ڼي، گې مدني ئ

ادت وركوي شه دېپه ې ښت ئړوالى او ادبي جوگڅرنتركيب 

 وره ده. ي سدا مك چي

ه و سرډو آيتونډو لنو لنيله دغو درډه سوره، دا لن

ده جامع ښكلى تركيب لري او هومره  او ږسته غيدومره ښا

و موندلى، د هغو نظير نه شې ئ كيهيڅ كالم  په چي

له كه  چيده ځاى په ېره درنه او ډشخصيتونو دا وينا 

كاوو. ې وى كفايت ئ شوېدا سوره نازله  يوازيټول قرآن 

انسان  چيدا ده  مدعىي اساسې او جامع سور موجز ېدد 

 كېږيژغورل له زيان او تاوان  كيهغه صورت په  يوازي

ژمن وي او حق ته ې صالح شي، ړي، عمل ئايمان راو چي

د و ته پله صابر وي او نورپه خحق ته رابلي او  نور

پاره د اثبات ل دعاءا ستري دېړي. د ښتنه وكپارصبر س

كوي او وايي: هره  ديړانوتوگه په زمانه د شاهد 

 ېدپه  ڼهپااو د تاريخ هره  ړاوپې هر زمانه، د زمان

هغه وخت  يوازيټولنه انسان او د ده  چيشهادت وركوي 

پناه يوسي، ته ايمان  چيومي جات من ۍو تباهاخسران  له

ې مجرده نظريه ړي، ايمان ئحركت وك كيمسير په د ايمان 

صالح  دى كيموعه نه وي بلېزه باورونو مجې اغد څو باو 

ې د ښه ايمان ئړي، ښكال وركې ئڅوي، عمل ته عمل ته وه

حق ته التزام ولري، ند شي، گڅررا كي بڼيپه صالح عمل 

ړي، نور حق ته پولو وانه وحق له  د كيپل هيڅ عمل په خ

، د څويوهې دو ته ئكې پاته گټينپه حق راوبلي او 
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 ستونزي ريالد دفاع د مان، صالح عمل او له حق اي

 ۍړيا او ستوماند ست كيالر نيمه په ړي، وزغمي، صبر وك

ڼ ښي او كي له كبلهد ستونزو  الري ميړي، له ساحساس ونك

پل قول او عمل سره صبر په خته منحرف نه شي، نور  لوري

پاره د صبر او ثبات پالونكو لته راوبلي، د صابر حق 

ې ب كيو ړاپپه هر ې د زمان چيورئ گه ر نگمه شي. گېلب

څومره زيانونه ته  ټولني خپليځان او انسانانو  وايمان

 وىد د يو تباهافساد  كي ټولنيپه انساني ر گ؟ مرسولي

 چيكله ؟ آيا ږنده نه دهېاو بدو عملونو ز دېعقي ديد ب

ې دا شوى، يا ئ لريعمل( صالح و )ا)ايمان(  له انسان

ې ئ شوى، نه يې د ايمان منافئړي، عمل ېل كړه سره بدوا

د  او ،ښوداو نه د عملونو الرمشعل  الريد )ايمان( 

 دئلو سره نه يپاله بدو ر گ، مېكړې غوره منافقت الر ئ

پل هغه وخت خانسان  چينه وه  داسيتل ر گ؟ ممخامخ شوى

ېدونكي تاوانونه رسولي ته نه جبران ټولني خپليځان او 

 ټولني، له ېكړ ءې بسنه او اكتفاځان ئپل په خ چي

ئې الس اخيستى  اعتناءله ته  وضعيشوى، د نورو منزوي 

ې تفاوته شوى؟ ب اړهپه د جرياناتو  ټولني خپلياو د 

 عملاو صالح ايمان كلك ښه وي، څومره هر كه انسان 

ېزو له بدو اغ ټولني ديفاس هغيولري، نه شي كولى د 

ې ايمان ژوند كوي، هم به ئ كيپه  ىد چيشي  پاته خوندي

 .ني او شخصيتړې كاو هم ئ كېږيأثر بد وضعيت مت له دې

په سره ځواكونو او د شر او فساد له دفاع له حق په 

ژغوري ۍ ټولنه له تباهځان او هم سره انسان هم  بلېمقا

، كېږي ې راسخونه ئباوروركوي، ال ته ځايمان پل او هم خ

. كېږيمضبوط ې ئډ عزم او هوالتزام د په نسبت د حق 

پل كار ې خڅومره ئكه هر سان ې صبر انب چيورئ گه آيا ن

الح ې صئ ، عملكړېغوره ې الر ئ ايماند ړى وي، پيل كسم 

ستومانه او  كيالر نيمه په خو ، ېكړدفاع  ېحق ئه ل او

ېدو او بري ته له رسې له دوام د مبارزې صبر شوى، ب

ې سره ئ دېپه ې الس اخيستى، ې ئمبارزله شوى،  ىناهيل

 كېمعر هغيله  او شوېدر او ه ضائع ځلي هليۍ مخكن وليټ

په ړاوونه پڅو ې ئ كيپه پيل  چيخاسر او نامراد راوتى 

 دېپه پله په خزمانه  چيښتيا رپه ړي وو. ك يپلبريا 

د ، عملصالح  ،ايمان له انسان چييقت شهادت وركوي حق

ۍ او پرته له تباهې په صبر له توصياو  سپارښتنيحق 
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 .كېږيمخامخ خسران سره 

 
 

 

 

 

   

 

   

     

  

  

  

  

  

 دئ كيپه زيان  چييقينًا  -2 .ه زمانپقسم  -1

او صالح  ړىراووي  ېن ئاايم چيهغه ر گم -6 انسان.

 ېكړد حق يوه بل ته  ېئښتنه پارس او يړك ېاعمال ئ

 .كړېد صبر توصيه  ېاو يوه بل ته ئ

 ېپساو ور :شوېپه )العصر( لوړه  كيړي آيت په لوم: 1-6

ر هغه چي گيقينًا چى انسان په زيان كي دئ، م: يويل شو

كړي او يوه بل ته  ېراوړى او صالح عملونه ئ ېايمان ئ

د صبر توصيه  ېاو يوه بل ته ئ ېد حق سپارښتنه كړ ئې

 .ېكړ

ند گدلته هم په يوه څرر ېڅد قرآن د نورو قسمونو په 

، په شوېلوړه  ديبان او د هر مخاطب مخي ته پروت حقيقت

هر پړاو د  ې)العصر( يعني زمانه، هره زمانه او د زمان

شوى  ديه وړانگد اثبات لپاره د شاهد په تو دعاءا دغي

انسان له ايمان، صالح عمل، په حق سپارښتنه او په  چي

پرته له زيان او خسران سره مخامخ  سپارښتنيصبر له 

ړئ او ې. كه تاريخ ته رجوع وكړئ، هره پاڼه ئې وڅكېږي

تل د  چيورئ گنده به وگهر پړاو ته ئې ځير شئ؛ په څر

 ۍاو له تباه ېكړايمان هغو خاوندانو بريا ترالسه 

لونه ئې صالح وو، پر حق والړ وو او عم چي ل شويژغور
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ئې صبر  كيالر  ېد، په ېكړيوه بل ته ئې د حق سپارښتنه 

ورئ د گ. راشئ وېكړكړى او يوه بل ته ئې د صبر توصيه 

د كفر او له حق د انكار الر  چيڅه وه  پايلههغو خلكو 

وو، ظلم او تېرى ئې او بد عمل  ، بد اخالقېكړئې غوره 

، نه ئې په خپله حق او ېهلن وكړى، فساد ته ئې لم

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 

، نه ئې په خپله صبر درلود او نه ئې بل ته د صبر ېكړ

څه وايي؟ د  اړه؟ تاريخ د دغو خلكو په ېكړسپارښتنه 

كړى؟ كوم ولسونه ه معرفي گاو عاقبت ئې څن پايلهدوى 

، خصوصيات شوي، ذلت او سپكاوي سره مخامخ ۍله تباه چي

فالح او بريا ئې  چي؟ او هغه ېئې څه و ړتياويگځاناو 

دلي، د ې، د شرف او عزت لوړو مدارجو ته رسشوېپه برخه 

خالفت او د ولسونو قيادت او زعامت ئې ترالسه كړى،  يزمك

لوړي او عزتمن څوك وو او مواصفات ئې كوم؟ آيا دغه سر

 چيقومونه او دا د تاريخ معروف او مشهور شخصيتونه 

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 

د  له دغو صفاتو محروم وو او چيدرلودل؟ او هغه كسان 

وه،  ېدغو صفاتو له خاوندانو سره ئې دښمني ته مال تړل

او امكانات ئې په  وسائلكه څه هم زور ځواك ئې درلود، 

او فوځونه ئې درلودل او په لويو  لښكريوو،  كيواك 

لويو ملكونو ئې حكومت كاوو، له كوم عاقبت سره مخامخ 

وت كوي؟ قضاڅه  اړهاو نن خلك او تاريخ د دوى په  شوي

څه وايي؟ د عيسى  اړهبوجهل، فرعون او نمرود په د ا

 وت كوي؟ قضاڅه  اړهعليه السالم د مخالفينو په 

او )العصر( ئې  ېكړمتأسفانه ځينو دلته هم اشتباه 

ر گر لمونځ( يا )د مازديگيا د )صلوة العصر: د مازدي

 معنىپه  ېد زمان السالم عليهوخت( او يا د پيغمبر 

په هره زمانه ئې  دئر( عام )العص چينيولى، حال دا 

خاص وخت او  چيهيڅ دليل نشته  داسياو  كېږياطالق 

وته كړي. دا ضعيفه توجيه د قسم او ځواب گزمانه په 

ترمنځ هيڅ ارتباط نه شي ښودلى او په هيڅ تعبير او 

)العصر( د انسان په  چيتأويل سره دا نه شي ثابتولى 

ده،  هيغه عامخسران او زيان شهادت وركوي! د )العصر( ص
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هغه )خاص( كړو، د قسم او ځواب ترمنځ  چيسمه نه ده 

صيغه په  چيږي ېدنگراڅر كيپه هغه صورت  يوازيارتباط 

هر پړاو او د تاريخ  ېږدو او د زمانېخپل حال )عام( پر

ژور  او ڼو، همدا زمانه او ټول لوړگهره مرحله ئې و

، ۍايمان ېانسان تل د ب چيپړاوونه ئې شهادت وركوي 

دو او يو بل ته د هغه ېو، په حق نه ودرنبدو كړ

سپارښتنه نه كولو، بې صبري او يو بل ته د صبر د 

سره  ۍنه كولو سره تاوان كړى او له تباه سپارښتني

 مخامخ شوى.

انسان د  چيښوونه كوي الرته  موږدا مباركه سوره 

څلورو صفتونو ته ضرورت لري: ايمان، صالح نجات لپاره 

، انسان هغه وخت كولى ښتنهاو په صبر سپار په حقعمل، 

د نجات او  چيوي هيله من بريا او فالح ته  خپليشي 

ړي، ك هبيتع كيځان په ټول عوامل او الملونه بريا دا 

ڼي او گاهميته ئې وې يو ئې هم راكم شي او ب له دېكه 

تۍ ښړي، نو د نجات كمراعات نه ك كيهر يو په خپل ځاى 

او ساحل ته له  كېږي پاته كيي يپه نيما الريئې د 

، دئسفر د پيل نقطه )ايمان(  ېد. د كېږيدو محرومه ېرس

نور صفات، د ايمان لوازم او مقتضيات دي او له هغه 

د صالح عمل  چي دئصفات دي، دا ستا ايمان  يشوړ راوال

ړي، تيار ك دي، له حق دفاع ته ند شيگڅررا كيڼه په ب

ړو په لو ېد مبارزاو  تا ته د صبر او ثبات درس دركوي

. كه څويه ديتلو ته  كيامونو مخگپه استواره  كيژورو 

فالح او سعادت ئې په  چي كړېړه ټولنه جو داسي ېړته غوا

شي،  پلځو كيعوامل په  ۍبرخه شي، د شر، فساد او تباه

شي او  تىړي وايسد الملونو جر ۍد انسان د ذلت او سپكاو

 ېدن خوندي وي، نو له زيان او خسرا كي ېهغانسان په 

 النديپه  چيدو الر دا ده ېړ او مقدس هدف ته د رسلو

: ايمان، د صالح افرادو روزنه، څلورو خبرو تركيز وشي

صبر او  كيله حق دفاع او له حق د دفاع په الر 

 استقامت.  

او نجات  ژغورنيكوي د خلكو د  دعاءا چيهغه حزب 

اف، شعارونه ى، خو اهدړك پوريالس  ېلپاره ئې په مبارز

، د شويټاكل  ه وين كيڼا )ايمان( په رئې د  الريگاو ت

ي، ه ون اړيكي ېدد ايمان او عقي اړيكيځ ئې ړو ترمنغ

، د نه كوي ييښكارندو ېدعملونه ئې د ايمان او عقي
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وي، نه په خپله  اقضتنند گڅرځ ئې ايمان او عمل تر من

په  نه ړ وي او نه نورو ته د حق بلنه وركوي،په حق وال

صابر وي  كيژورو ړو چونو او لوږلېپه ك ېخپله د مبارز

يو  داسياو نه نورو ته د صبر او ثبات بلنه وركوي، 

ټولنه د سعادت او نجات په كله نه شي كولى حزب هيڅ

ډمن ډاپه ته  مبارزينوفاتح  الريځي او د حق د لوري بو

په حقانيت  خبري ېد. تاريخ د همر بدل شيگمحور او سن

 ركويشهادت و

ايمان او  كيټول قرآن په پرته څو خاصو مواردو له 

ښيي صالح عمل د  چي، يراغل گڅنصالح عمل يو د بل تر 

 ىدېبېلسره  هړده، دا دوا مقتضاايمان برخه، نتيجه او 

او  دئايمان حقيقي پرته عمل صالح له نه شي، نه ايمان 

 قيمت اوښت زپرته ار ايمانعمل له صالح  كيپه ظاهر نه 

او اعتقاد محض  چينه ده نظريه مجرده يوه . ايمان يلر

الره ده، گيوه ت كيپه حقيقت ې كافي وي، ايمان پرباور 

چي  ږي او ده ته واييته راكا مخيد انسان خط خاص فكري 

ږدي او ته  مخيد انسان  دا ده، خاص ضوابط ديد تلو الر 

ټولو په ژوند د او  گتپل دا به د خ چيړي له ده غوا

ې خوا د خداى، كه له يوايمان ې، مراعاتو يكبرخو 

د يوه جامع او دقيق معرفت  اړهپه انسان او كائنات 

له هللا  چيخوا هغه نظريه ده  بليله  دئټ او بنس ءانمب

 اړيكيانسان فطري تعالى او د عالم له هر جزء سره د 

تنظيموي، ايمان هغه ټول مناسبات ژوند او د ده د ښيي 

ړخ ام او هر اگپه هرژوند ې د ن به ئانسا چي دئښود الر

، كي لاو عم دېعقيپه له نظره  قرآند مراعاتوي.  كي

 و منافقت.ا دئي منافد ايمان تناقض  كيو فعل اقول 

په  السالم عليهپيغمبر د  چيځي را كيرواياتو په 

 كيپه وخت د ليدو كتو  چيوو  داسي ځيني كيصحابه وو 

ې دا سوره به ئ يوه چي لدېبېليو له بله هلته به 

په سالم سره رخصت ېدو وروسته به ړه، له اورقرائت ك

 شول. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الهمزة

 د سورې معرفي

ړي لوم له، دئ ل(ك وهگ)ستر سورې نوم الهمزه ېدد 

ډ او شعارونو ډ لنلن ،لريه تونآي 2اخيستل شوى،  آيت

فواصل ورته )ُلَمَزة( ته ې ته ورته دي، ټول آيتونه ئ

 دا مكي سوره ده، د چيمتفق دي  دېپه ټول مفسرين ، لري

د  كيو الفاظو موجزو اجامع په ې سور كيمبار دې

د  چي شويړل ېڅړن خصلتونه ېډايانو او شتمنو هغه كرغب

 كيډايانو په شتمنو او ب ټولنيغيراسالمي او جاهلي  هري

دا  كيپه حقيقت او  كېږينده او وفرت سره ليدل گڅرپه 

 ړتياويگځانونه او خصلتډايانو او شتمنو عادتونه، د ب

ڼل، نورو گړ، لوى او تر نورو غوره ځان لو: كېږيڼل گ

او د رل مېڅوك ذليل شه كتل، هغه گپكه سترپه سته 

ۍ د شتمن وليټډايانو د دغو ب چيې بلل ړ ئو ءاستهزا

د ډايانو سوكالي د بدوى د ، يڼاكو  ددوى د خولو او ت

، د دوى د خولو او شوېذبح  كيښو پپه عيش او عشرت 

له دې كبله دوى  ېدلى،لو كيېب په جډايانو د ب ڼاكو ت

 ټولنيد  چيژوند كوي  كيمحروميت  ږه اوپه فقر، لو

مناسباتو ئې د غيرعادالنه ظالمانه اقتصادي نظام او 

په ډايانو رو او مفتخورو بگد غارت ټيگې طبق ميمحرو

 ىځاپه  دېډايان د ب ټماردا ظالم او لو، ېولچا كيښو پ

ې د زيار طبق ميمحرو دېژوند د پل مرفه او سوكاله خ چي

د دوى ڼي، گو يړپوروځان د دوى ڼي او گاو زحمت نتيجه و

په شتمنيو ډايانو د ب چيباور وي  ېدپه احسان ومني او 

كه د دوى ، دئې )معلوم حق( طبق ميمحرو دېد  كي

ې ش عشرت او بنو د شتمنو دا عيوى  مالماتوونكى زيار نه

ډايان نه ې رحمه بې، خو دا بۍ به هم نه وشتمنحسابه 

ه ورته نه گپه سترد انسان د دوى احسان نه مني،  يوازي

ذليل او د  كيڼي بلگې برابر نه ان سره ئځاو له وري گ
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څه د غارت ڼي او د دوى د هر گې ئړ وپكاوي تحقير او س

ې دوى ئو اړ ځان تر دوى لوې دي، تل ئ كيڅه په هكولو 

، هم د كي چلنپه هم له دوى سره رلي، مېپك شحقير او س

ړه د تبصرو په ا، هم د دوى كيپه وخت  يكړاو ور يكړرا

ږي، تېرې گڅند دوى تر چياو هم هغه وخت  كيپه دوران 

و او گاو )د سترو )لمز( ا)همز( په په دوى تمسخر كوي، 

پكاوى كوي، دا حريص ځولو سره( د دوى سخوپه ډو شون

ه تر گڅن چينه دي  كيفكر بل په پرته  له دېايان ډب

ړي، ټول انساني ډ كزيات نه زيات مال او دولت راغون

حرص او دولت پل ې د خټول ئړي، ېر كې هښتونه ئارز

ټولو په نظر د د دوى ړي، ذبح ك كيښو پپه ډولو غون

څوك ، دئمال او دولت( )ښتونو )مالك( او )معيار(؛ ارز

( تمنو )عزا)شريف( په اند د دوى  لري كيپه واك دا  چي

او د  دئپك او ذليل س دئې محروم تر چيوك څاو  دئ

 خپليدوى د  چيشتمن دا حق لري  ،ړتوهين و اوتحقير

ته  موږ. دا سوره ړيي كقربانپاره رفاه او عيش عشرت ل

مشغول ڼلو گ پهپل مال او دولت ډايان تل د خب چيوايي 

ړي، زياته ك يه شتمنپله خگڅن چي كيفكر  ېدپه وي، تل 

ه محتاج او گڅن، ړيك هټه ترالسگه تر زيات نه زياته گڅن

ې څه ترهر ې غولوي، چوي، وئوا كيپه دام خلك  يې وزلب

 چيمشغول دي  داسي كيډولو په راغونړي، د دولت غارت ك

او د  وىدبه  شتمني چيمان كوي گڼي، گڅه ې( هر پيس)

دائمي  وى، د دړيپه برخه كعزت ور تلپاتهۍ ته كورن وىد

 چيېري گنا داسيړي، پر نورو تضمين كسلطه او لويي به 

ې ته به ښنېدان هريپاره ورسره وي، ي به د تل لدا شتمن

په ې ژغوري، دا ئې به ئ ستونزي هريځواب وايي، له ې ئ

ږدي او تش الس ېپرې ځ به ئيوه ور چيځي رگنه  كيخيال 

هم  ياو ميند دنيا حب په لوري درومي، به د هللا تعالى 

 ىودنه ده لكه  داسيړى او هم آخرت، خو ېر كې هتر گمر

ې د مان كوي، دا د مال حرص او د دنيا حب به ئگ چي

هللا تعالى د  چيځوي، هغه اور وغور كيپه سره اور دوزخ 

 داسيړى، پاره مختص كډايانو لاو ظالمو بحريصو شتمنو 

ې ئ ېټټوې ټمات مات او ټوږي ېولو كيپه څه هر  چياور 

ډك، ، هيبتناك، له رعبه دئدا اور ورته منتظر ړي، ك

ځان رسوي، د دغو ړه ته ز كيپوستكي نه سوزوي بل يوازي

ې به ئ داسيځان ته معلوموي او ړه حال به ډايانو د زب
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ړونو په دغو ز چيږي ېپوهښايي، دا اور ورسره  چيسوزوي 

ې څومره افراطي مينه او له ب اړهپه ه وو، د مال څ كي

 ېكڅومره كركه؟ د ظلم، خيانت او دوو او محرومانو وزل

پر دوى به راتاو شي، چي اور  داسيم؟ ئه خطرناك عزاگڅن

په تشو د اور ړي، ك ديې بنپربه  الري وليټد وتلو 

پراته برغولي ې پر سر به ئ چي كيږدو ستنو ږدو اواو

 كيپه دنيا  چيلكه دوى  داسي، شوېړل ړي تسو وليټوي، 

ې د حرص ئ كيړونو په زښتي وو، ن كيحصار په پل حرص د خ

باعث شول او  لوږيد فقر او  كي ټولنيپه اور بل وو، 

 كيپه اور  لوږيې د فقر او ې وزلي انسانان ئېر بډ

په اور ړو گج دېړو سبب شول او د گو جيړنخود وسوزول، 

ۍ د اكثرو ړد نېدل، وسوزن ناانساناه گې بره مېې شب كي

ولسونه  چيو الس وو، دا دوى ول ړو تر شا د دغو شتمنگج

ناهونو گپلو نن بايد د خول، گنې سره جاو ملكونه ئ

چا اورونه بل  چيپر سر  يزمكوري، د گسزا و همناسب

په ، كيښلو ستنو پوپه سر ، دئې )الهي اور( سزا ئ ؛ړيك

ړلي، دا له ت پوريپه ستنو ونه، زنځيرې ئ كيښو پالس 

 ښايي. ډايانو سره دغو ب
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 ي.نكوټول ونوعيبد  يك وهونكگسترهر په واى واى  -1

 يمان كوگ -6.ړاو شمار كټول مال را ېئ چيهمغه  -2

 ه،داسي نه د، نه -4 .يړك پاتهتل ېمال به ئ چي

 او څه شي ته خبر -1 .كى حطمه يچوى شبه واحتمًا 

غه هما -3.بل شوى اور ياله -3.څه ده حطمه چي ېكړ

 يو ىپه هغودا به  -8 .شيتاو راړونو به په ز چي

 .كي ستنوغزول شوو په  -2ښلى. پوسر

ك گستر په چي شوېاشاره چا ته سره هغه )همزه( په  -1

سره ځي كولو ونگد تندي او ځولو په خوډو شوند او  هلوو

)لمزه( په ې كوي او پكاوى ئوهي او س ملنډيورو په ن

پلو خپه د نورو عيبونه بيانوي او  چيچا ته سره هغه 

په حال چا د هغه ې اهانت كوي، ئپكوونكو تبصرو سره س

 دې. د دا شنيع او كركجن خصلتونه لري چيافسوس وي  دي

 :وي كيپام په ټكي څو ړه مو په امبارك آيت 

پكاوى او لمز سره د نورو سپل همز په خ چيڅوك الف: 

د  ړ ده،د تأسف وپله وضع د ده خ كيپه حقيقت كوي، 

هغو عيبونو  ديځاى په نيولو  يوتگنورو عيبونو ته د 

 دې، ړولىپل تور وزر غوې خپه ده ئ چيړي وكپام ته 

پكولو او د نورو ساو  ې رسولىافسوسناك حالت ته ئ

په ې ئ پايلهده ب چيږي ېپوهڅولى، نه ې هتحقير ته ئ

پل بد له خ چيپه حال افسوس چا د هغه ده،  كيانتظار 

و امطعم پل بد عاقبت ناواقف، او له خ دئحالت غافل 

او له هغه ډك و ې له حرامئې حرام، سلول سلول ئ ملبس

، دئو او خولو  كڼاد نورو د الس د ت چي كېږيڅه تغذيه 

ڼي گې پك ئ، سوهي ملنډيمنعم پل په خخو دا بدمست اوس 

 ړ احساسوي!! ې لوځان تراو 

د بل د تحقير او توهين عمل له خاصو حركاتو او ب: 

ځولو او د تندي له ډو له خوو او شونگسكناتو، د ستر

ې ې نوږي او نوېزيات، ورو ورو كېږيپيل كولو  ونځيگ

پكو س ټونو، صريح نيوكو اوعيب لڼه غوره كوي او تر ب

 رسي.  پوريځلو ښكن

ډايانو او ببد مستو د  كي په اصلكركجن خصلت  ادج: 

ې پيسړي، شتمنيو دوكه ك چيهغه  ،دئمغرورو شتمنو عادت 

چا ته د شريف او هغه  يوازيڼي، گد عزت او شرف معيار 

د مال او دولت خاوند  چيوري گه گپه سترعزتمن انسان 
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ې د ظلم ۍ ئې رحمه وي او شتمنظالم او بهم څه كه وي، 

څوك ذليل او او هغه  وي ېكړتر السه  الرياو خيانت له 

څه هم نه لري كه  كيپه واك مال او دولت  چيڼي گپك س

 ولي چيورو گصالح، صادق او شريف انسان وي. خو بايد و

وته گ( او )لمز( بدو خصلتونو ته همز)ړى د شتمنو د لوم

ډولو حرص ته، ې د مال او دولت غوناو بيا ئ شوېنيول 

وروستي  دې لهې ړي خصلتونه ئلوم چي كيحال  داسيپه 

ړى د مال دلته لوم ولي. يدفرع او   دېنشأت كوي او د 

د  چيوجه څه ده  دې؟ د ل شويډول نه دي غنداو دولت غون

؟ ل شويغند كيپه سر ډايانو دا ثانوي كركجن خصلتونه ب

ناه گټولو لويه د اسالم له نظره تر  چي دئدا ې ځواب ئ

، دئرى په عزت تېېرى د ده ولو لوى تټپر انسان تر او 

او د ڼل گړ وځان تر نورو لناه تكبر او گټولو لويه تر 

له حرامو  چيدا صحيح ده ، دئپكاوى او تحقير نورو س

ې د ب، ډول، د خلكو مال غصبولالرو مال او دولت راغون

 چياو دا هم صحيح ده  دئول جرم وزلو غولول او استثمار

ت ټ او بنياد د مال حرص او د دولټولو جرمونو بنس دېد 

و اتوهين  د نوروډولو افراطي تلوسه ده، خو د غون

ټولو ستر جرم ې تېرى تر په عزت او حيثيت ئاو تحقير 

 :ه يوه روايت كي راغليپ ناه ده،گاو لويه 

، َعنِ النَِّبي  ل ى ع ع يه وس   ، َأنَُّه َقاَل َعْن سَِعيِد ْبنِ َزْيد 

. ِعْرِض اْلُمسِْ ِ  ِبَغْيِر َحقٍّ  : ِمْن َأْرَبى الر َبا اَلسِْتَطاَلُة ِفي

 رواه احمد

صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  چي دئروايت له سعيد بن زيد 

په عزت د مسلمان په ناحقه سود  لوىټولو وفرمايل: تر 

 . دئېرى ت

ې پام سره د سورپه ته و قباحت استر جرم شناعت  دېد 

 كيپه سر ډايانو د نورو بدو خصلتونو د ب كيپه سر 

 راغلى. 

 هريله  چيونه دي خصلتچا د هغه و )لمز( ا)همز(  -2

ې مال او دولت سره ئ دېپه استفاوسيلې  هرياو له  الري

 ېدپه او رلو بوخت مېپه شې ړى او تل ئډ كراغون

 ړيه نور دوكه كگڅنړي، ې الزيات كه ئگڅن چي كيښنو ېدان

 ړي!!ې ترالسه كټه ترگاو زياته 

د  كيپه الفاظو تونو آيو موجز ړنيوې د دوو لومد سور

نده خصلتونه گڅلور ډوونكو ډايانو او مال غونبحريصو 
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 : يشووته گپه 

په او د تندي  حركاتوپه ډو و او شونگد سترالف: 

او توهين او  ىپكاوې وزلو او نادارو سبد ځو سره ونگ

 .چلنډك له دوى سره له كبر او غروره 

او د ډك  ونوعيبويل، له  پوريس كيپدوى ته سب: 

و انكار ښېگڼټولو د دوى له ڼل، گې ړ ئهرراز اهانت و

رل او د مېمنفي شاو نقش ېز د دوى اغ كي ټولنيپه كول، 

 چول. ږو اپر اوولو ستونزو مسئوليت د دوى ټ

او سخت يا گكلك لډولو په راغوند مال او دولت ج: 

  مشغول دي. 

 ښنودېان ېدپه تل او  مال په شمارلو مصروفپل د خد: 

ړي او له نورو زياته زياته ك يشتمن هپله خگڅن چي كي

 ړي. ټه ترالسه كگ

 : شوېاشاره  داسيد دوى بل خصلت ته  كيت ېيم آيپه در

تضمين  بقاءد ده ې به ئو ثروت امال  چيمان كوي گ -6

په برخه ې افتخار به ئو اعزت  تلپاتهړي، دائمي او ك

ته به  چي دئمشغول  داسي كيډولو په راغوند دولت ړي، ك

ې ئڅه ل هر پخوي،  ىدژون، تل به دئېر ې هتر گمر ېواي

پاره د مال او ل دېهمړلي، د ت پوريمال او دولت  په

 دېهمد  او دئمصروف  رلومېشډولو او په راغوندولت 

په همز او لمز سره ڼي او گپك او حقير پاره هغه خلك سل

په د ده  مال او دولت نه لري او چيپكاوى كوي د دوى س

ن يوه ځاپر ځ په ورش كيډولو راغونپه د مال ې ئېر څ

 نه ده.  ېكړ

مان كوي، د گ چيډايان ص بينه ده لكه دا حر داسي :2 -4

ړه د په ااو د عزت او سعادت د عواملو  بقاءفالح او 

د و ثروت امال به ېرنه او محاسبه غلطه ده، نه گدوى ان

وى ته پر نورو دړي او نه به تضمين ك بقاءدوى فالح او 

 ېرنيگان غلطيد دوى د ړي، په برخه كاو شرف ورړوالى لو

، د ډولبه حرص، له حرامو الرو مال او دولت غونبرعكس 

ځان او عزت پر مال، پكاوى، د دوى ې وزلو توهين او سب

ړوبه خ ځنيلمانزرله  چيې عملونه ئټول هغه ېرى او ت

هللا تعالى د  چيې باسي پر كيپه هغه اور ، دوى كېږي

 داسيړى، پاره مختص كډايانو لاو ظالمو بيصو شتمنو حر

ې ې ئټټوې ټمات مات او ټوږي ېولو كيپه څه هر  چياور 

 دا دي:  ړتياويگځاني. د دغه اور ړك
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ې كوي، د مغرورو ټې ټوټټوڅه ، هر دئحطمه الف: 

 ړي. ډوكي به مات مات كډايانو هب

ه ځان تهللا تعالى  چي دئستر او هيبتناك اور  داسيب: 

ځان اور هللا تعالى  چي دئمورد  يوازينىړى او دا منسوب ك

اور ستروالى او  دېد  چيپاره ل دېدا د ته منسوبوي، 

هللا تعالى د دغو  چي دئدا هغه اور ښه افاده شي. هيبت 

 يدلى. پاره مناسب لې رحمو شتمنو لب

ې كلك پر دوى راتاو وي، دوى به ئاور به  ادج: 

وي، دوى به  ېكړ ديبن ېپرې به ئ الرياو د وتلو احاطه 

پر  چيږي ېلو كيږدو ستنو ږدو اوتشو او داسيپه د اور 

 شوېړل ې تبه ئ يړسو وليټپراته وي، برغولي ې سر به ئ

ږي، نه به د ېزياتپه لحظه لحظه ې حرارت به ئ ،وي

او  تېښتيوي او نه د دوى د  منفذحرارت د وتلو كوم 

 وتلو كومه الر. 

پراته  كيكندو  داسيپه وى د اور خو به ديا او د: 

ږدو ږدو اوې بند وي او دوى به له اوسر به ئ چيوي 

 وي.  يشول ونو تړزنځيرپه ستنو سره 

د فقر  كي ټولني په چيشتمن ځونكي لمانزرمغرور  اد

ټلو په لوو و مستضعفانا وباعث او د محرومان لوږياو 

ص الس په خال، ولېړراوالې ئ ړيگجاو  خړيې، شفتن ،بوخت ول

د  ټلو اوڼاكو  لوې وزلو د خولو او د الس د تبې د ئ

ه او كركه وه، نيك كيړه په زې همنوع په نسبت ئپل خ

څولو، نن ت ته هيناه او هر جناگ هريې شعله ناك حرص ئ

پلو وسوزي او د خ كياور  بايد په ستر او هيبتناك الهي

  .عملونو مناسبه سزا وڅكي

، دا هم د شويويل  ړهاپه دلته د شتمنو  چيڅه كوم 

صدق  اړهپه ډاى او شتمن چه د حريص او ظالم بپه ككلي 

ه وال گپاننن د غرب چه، په كړۍ كوي او هم د ملك او ن

ۍ ړن ميېيدوى د در، دئې مصداق سور دېظالمانه نظام د 

ږه دوى ټلي، فقر او لودوى لو چيڼي گهغه ولسونه حقير 

ونو غارت كول كه د دغو مظلومو هېواد، ېكړ هې مسلطپر

ژوند نه شو  كيعيش او عشرت  ېدپه نه وى نو غرب به نن 

د  كيړۍ په نڼلو، گړ نه ځان لوې تر نورو به ئكولى، 

 دئټ او غارت اساسي او ستر عامل هغه لو لوږيفقر او 

ۍ ړن ميېيې د درئ كيمخړى، ړۍ دوى روان كېپڅو دا  چي

ې ئ په زورټانك پ او وادو بريدونه كول او د توېپه ه
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 داسيې ، خو اوس ئولېې تاالن كۍ ئاو د دوى شتمننيول 

دوى ته همغه  چيي ړمسلط ك پر دوىځونه چارواكي او فو

په الس كاوو، دا ځونو پلو فوخې د پرون ئ چيكار كوي 

ړۍ ېيمه ندر الريبانكونو له پلو سودي د خ چيدوى دي 

ي يي او افريقايآسياپه  چيغارت كوي، دا دوى دي 

ړو اورونه گپاره د جل دېد دلته او هلته  كيملكونو 

څالو بازارونه وسلو د خرپلو ې خوا د خله يو چيبلوي 

ړ ته ا دېشتمن  ملكونو دېخوا د  بليړي او له پيدا ك

. دوى ړيۍ غربي بانكونو ته انتقال كشتمن خپلي چي ړيك

او تر نورو غوره ړ او نجيب نسل پوستي لوپين خو نن س

د  يشوستر  كيپه نعمتونو او پل نازولي خ چيڼي او گ

باور پلو سره مقايسه كوي نو ځافريقا او آسيا له فقر 

وادونو هغه ېپه غربي هكه پوخ شي، خو خداى خبر ې الئ

ي يي او افريقايآسيا چيپاره راشي څو مياشتو لحالت د 

به غربيانو زغمي، د  يو راايسيپېړو يېړپله ې ئملكونه 

څوك به  او و وي كه نهې د كتڅه حالت وي، شكلونه به ئ

 ۍ وخوري كه نه؟ډډوځاى ورسره يو 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الفيل

 د سورې معرفي

اخيستل شوى،  آيتړي ، له لومدئسورې نوم الفيل  ېدد 

ې د )فيل( څلورو آيتونو فواصل ئلري، د ه تونآيځه پن

ورته دي، )فيل، تضليل، ابابيل، سجيل(، خو ته  مېكل

د  چيدلى، ېپاى ته رسپه صيغې د مأكول  ېئيت آځم پن

سته او يښاېدو او توقف د ودرپاره ونو لمخكنيو غږ

اسلوب د بيان له و اې له مضمون د سور ږ لري.موزون غ

په مكه مكرمه دا سوره  چيږي ېلومت سره معحاوضپه ې ئ

د قريشو مغرورو سردارانو  چي شوېوخت نازله هغه او  كي

او  ځواكپل زور خپه ده ياران او د  السالم پيغمبر عليه

او هللا تعالى د دوى د  ېرولو وا ښلواگو ښكرپه لړو د مالت

 كي ېدپه ړه او ك هدا سوره نازل كيپه مقابل ښونو واگ

د مغرور  ېد حبش ديړانپه ود دغو مغرورو سردارانو ې ئ

په  چيښوده ېك پايلهه ښكر عبرتناكواكمن د هغه لوى ل

ېر په تد عربو  چيدومره ې ر ئمېفيالنو مجهز وو، ش

ې د ورانولو د كعبچا مثال نه وو ليدلى، ې ئ كيتاريخ 

سره  ماتيخو له ړ، بريد وك مېمكر كېم پهې په غرض ئ

ښو پپلو فيالنو تر ېر د خډښكر لوى ل دېد مخامخ شو، 

خواره واره او د  كي ءپه صحراې ړي ئشول، م الندي

سردارانو  دا سوره د قريشو مغرورومرغانو خوراك شول، 

وي  داسيبه  پايلهځواك د غرور پل زور ته وايي: په خ

 . پايلهلكه د فيل د خاوندانو 

 وه:  داسيلوى بريد قصه  دې د

ي ( ميالد161)په يوسف بن ذونواس د يمن يهودي واكمن، 

مسيحيان ېر ډد هغه ځاى ، وروسته تسلطله  نجرانپه  كي

د انتقام  د مسيحيانو ينجاشچا پاې مسيحي د حبشژل، وو

واكمني ذونواس د يمن ونيسي او  چيښتل په بهانه وغو

د  كيي كال ميالد 161په ې پاره ئل دېسوي، د روته  ىپا
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پاره ځونو د انتقال لد فو چيښتل پراطور وغوروم له ام

ېدو له رارسو يړېد رومي بړي، كور كيۍ په واك ړېڅو ب

ځ د ارياط نومي قومندان تر ې اويا زره فوسم ئسره 

يان ځاوو، يمنپاره وخود يمن د اشغال ل النديۍ شرم

په و مهاجمينحبشي  يمن دړي، مقاومت وك چيېدل ونتوان

بريد  دې. وغرق ش كيياب درپه ذونواس  ېوت اوپر كيالس 

، د مظلومو مسيحيانو دېسياسي او اقتصادي موخي درلو

و اشام د امپراطور د روم يوه بهانه وه،  هسيانتقام 

د شرقي افريقا او د  چيښتل روسته غوله تصرف و مصر

 چيړي تصرف ك الريجارتي ت، بازارونه او سيميعربو هغه 

ې. خو د يمن ې وېدلغز پوريتر هند او اندونيزيا 

پلو خ كيۍ په سيالد حكومت كولو  ديپه يمن بانفاتحين 

قدرت د  ژل شو اووو كيښتو ندغو په ښتل، ارياط ون كي

پل خ كيپه يمن  دىا چاې پابرهه الس ته ورغى، د حبش

ځاى ې ورو ورو رونق وموند او هغه ئټاكو، كار ونائب 

پر يمن له د يمن مستقل واكمن شي او  چيېدو ته ورس

په منلو ټول عرب د مسيحت  چيښتل ې وغوتسلط وروسته ئ

د عربو  چيړي تصرف ك الريهغه تجارتي  وليټړي او ړ كا

پاره هم ل ېدې، د دغو تجارتي الرو تصرف د و كيپه واك 

روميانو له ايراني ساساني  چيښېدو ېدوى ته ضروري بر

له السه  الريهغه  كيڅ په ترښتو سره د ن ۍپراطورام

د ښلول، ې له شرقي ملكونو سره ندوى ئ چيې و كړېور

تسلط  ديبانالعرب  جزيرةول او په  كيټه په لنويو الرو 

 د دوى دا هدف ترسره كاوو. 

په نامه يوه القليس د  كيپه صنعاء ړى لومابرهه 

ر ته وپراطړه او د روم امړه كستره او مجلله كليسا جو

ې له حج د كعب و مخعرب وټولد ژر به ډېر  چيې وليكل ئ

د  چي ېكړڅه و تل دا همسيحيانوړي، كليسا ته راوا دې

ځ ته كعبه رامن داسيبله ځاى ه پ ېبيت الحرام د كعب

ې د ورانولو ږي او د كعبېپې رپرېرغ د صليب ب چيي ړك

د مسيحيانو ابرهه ړي. او تصرف فرصت او توان ترالسه ك

ې دا ه ئگااو په ډټه ونه ساتله په هيله او تمنا ړدا ز

ې د ورانولو اراده لري. د مناسب د كعب چيړ اعالن وك

يوه  كيوخت  دېوو. په هم كيټه په لې فرصت او بهان

و انمسيحيد ې ې خوا ئله يو چيشوه ځ ته ښه رامنېپ داسي

د  كېې ابرهه ته د مخوا ئ بليپارول او له احساسات راو
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د  چيوايي  ځيني ړ.په الس وركتصرف ښه بهانه او فرصت 

نده شيان گاو  څه كثافاتپكاوى وشو، د كليسا سالقليس 

 چينور بيا وايي  ځيني چول شول اووا كيځاى  عبادتپه 

ابرهه دا د  ځينيچول شو، ته اور وا برخيې د كليسا يو

ڼي او گون گد قريشي ځوانانو غبر ديړانپه واعالن  د

ې د ښتل ئغو چيري مېد ابرهه توطئه شې نور ئ ځيني

 پاروي. مسيحيانو احساسات راو

 پسي پېښيې ړپه نوموي كال او ( ميالد131 -131)په 

ن فيال 16يا  2 چيځ سره فومجهز زره  31لهابرهه ، متصل

د نيولو  كېېرو تجهيزاتو سره د مډهم ورسره وو، له 

له  ذونفرد يمن يوه نوميالي سردار  ېدو،ځپاره وخول

 نښتي سختيې سره د ده مخه ونيوله او له قبيل خپلي

په نامه ړه، بيا د نفيل بن خثعمي وخو ماتهې وروسته ئ

ته  بلېد ده مقا كيخثعم  سيمي خپليپه يوه عرب سردار 

شو او  ونيول ىدړه، وخو هماتهم خو هغه  ،شو ديړانراو

و منصرف شژلو د ده له وابرهه ې خوره وره شوه، قبيله ئ

څو د سفر ځان سره وساتو تر ې له ه ئگپه تو د اسيراو 

كله ې كار واخلي. ترتوگه په ونكي وښود الر كيپه دوران 

قبيلې بنى ثقيف شو، د  ېدته نږطائف لښكر ابرهه د  چي

له توان نه لري  ېبللوى لښكر د مقا ېدد  چيړه احساس ك

نه د ابرهه لښكر د دوى الت نومى ستر  داسي چي وېري دې

يوې قبيلې  خپليمعبد وران نه كړي، د مسعود په نامه د 

 چيږو ېولسردار ئې د يوه وفد په مشرۍ د ابرهه خوا ته 

ته ئې  چي دئمعبد هغه معبد نه  موږهغه ته ئې وويل: ز

د  موږ، زدئ كيې، هغه په مكه يد ورانولو لپاره راغلى 

 پوري ېكبه تر م موږې له ورانولو منصرف شه، نبتخا

منظور درسره  ېدنه وكړو او يوه ډله به په الرښووستاسو 

د ثقيف  يبنږو، ابرهه د دوى غوښتنه ومنله، ېول

 ېكم دىږو، خو ېولپه نامه يو څوك له دوى سره ابورغال 

تر  ېكد م چيمړ شو  كياى ځته له رسېدو د مخه په هغه 

د  ېدمو ېدو به تر اوږعرباصله لري، وادي درې رباطه ف

 بنىد ده قبر په تيږو ويشتو او د  له كبلهدغه خيانت 

ه كتل گپه سپكه ستركبله  ېدله قبيلې ته به ئې ثقيف 

رتيا وكړه گد هغه لښكر ملې بتخانې لپاره ئ خپليد  چي

 د كعبې د ورانولو لپاره راغلى وو.  چي

شو، د  ېدنږ ته سيميالمغمس  دكر ښلد ابرهه  چيكله 
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په  ېكد م النديتر مشرۍ سود بن مقصود سپرو ډله ئې د ا

غارت ې د قريشو ډېر څاروي او اوښان ئ چيږله ېوللوري 

د ستر او نوميالي مشر  ېكد م كيكړل، په دغو 

د وروسته پېښو  ېدعبدالمطلب دوه سوه اوښان هم وو، تر 

 ځينيږو، ېكله بېالبېلو رواياتو سره مخامخ  اړهپه 

له تاسو  چيږو ېولخلكو ته احوال  ېكابرهه د م چييي وا

 چيلپاره راغلي يو  ېداراده نه لرو، د  ړيگجسره د 

ه د تفاهم او گكعبه ورانه كړو، كه غواړئ خپله جر

سردار خلكو خپل  ېكږئ، د مېولخبروآترو لپاره را

ږو، ابرهه د ده د وقار او دروند ېولورعبدالمطلب 

غى، له خپل تخت راكوز شو او د را النديشخصيت تر اغېز 

ئې كښېناوو او  كيخوا  خپليده درناوى ئې وكړ او په 

كله ئې  چيپه پوره دقت سره د ده خبرو ته غوږ شو، خو 

د غارت شوو څارويو او  يوازي چيوموند  داسيعبدالمطلب 

د بريد او د  ېكاوښانو د استرداد مطالبه كوي او پر م

مخ ې څ نه وايي، هغه ته ئكعبې د نه ورانولو په اړه هي

واړاوو او ورته وئې ويل: ستا د څېرې په ليدو سره تر 

خو ستا  ېدېځلراغلم او يو دروند مشر راته و الندياغېز 

زما په نزد هغه وقار  ديخبرو او د څو څارويو مطالبې 

استرداد ته د خپلو اوښانو د  چيه ده عجيبراكم كړ، 

ستاسو د نيكونو  يچ اړهخبره كوې، خو د خپل معبد په 

اب ده په ځو عبدالمطلب د ديني مرجع ده څه نه وايې!!

وويل: زه د خپلو اوښانو خاوند يم نو ځكه ئې  كي

مطالبه كوم، دا كور ځانته خپل مالك لري هغه به ئې په 

هيڅوك ئې نه شي : ورته وويلابرهه خپله ساتنه كوي. 

دا ږې او هغه، ېپوهورته وويل: ته عبدالمطلب ساتلى، 

 ېكئې وويل، پورته شو، خپل اوښان ئې ترالسه كړل او م

 ته ستون شو. 

ف او ئ، د طاېدحرم ته نږ چينور بيا وايي  ځيني

ته د ابرهه له رسېدو  سيمي مېنو الصفاحعرفات ترمنځ د 

وروسته عبدالمطلب په خپله هلته ورغى او ابرهه ته ئې 

مال بريد ته  ېكپه م دي وليڅه غواړې؟  موږوويل: له 

و له ي حاضر موږمقصد وي  ديمال دولت  موږتړلې؟ كه ز

ورته وويل: ما اورېدلي ابرهه پرته ئې دركړو...  ړيگج

امنيت ئې پاى ته  چي، راغلى يم دئدا د امن كور  چي

ورته وويل: دا د خداى  كيواب په ځعبدالمطلب ورسوم، 
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پرې  چيپرېښى  دئ، هللا تعالى تر اوسه هيڅوك نه دئكور 

ر څو چي ئې وران نه كړم : توويلابرهه  شي، مسلط

رځم. همدا ئې وويل او لښكر ته گهيڅكله به بېرته ونه 

 تلو امر وكړ.  كيئې د مخ

خلكو ته ئې  ېكرځېدو او د مگته راو كېعبدالمطلب م

له بايد توان نه لرو،  ېبلستر لښكر د مقا ېدوويل: د 

 ېكووځو، غرونو او درو ته پناه يوسو، د م كېم

له ځينو مشرانو عبدالمطلب ښار تخليه كړ،  وسېدونكوا

سره د كعبې حرم ته والړ، د كعبې زنځير ئې ونيو او دا 

كوي ته هم دفاع كور پل له خبنده ! يئې وكړه: اله دعاء

د دوى صليب  چيږده ېپرړه، مه پل كور ساتنه وكد خ

پر تدبير غالب شي، د برالسى شي او د دوى تدبير ستا 

ړه، ان غالب كگپل بندخې پالونكو ئاو پر آل صليب 

 ړو اوپناه ورو چيڅوك نه لرو پرته بل الهي! له تا 

د دوى له شره  پل حرمپله خپه خړو، ته ې وغوامرسته تر

 ژغوره. و

قريشو هيڅ مقاومت نه  كيواگ چيدي  داسيروايات  اد

ښى او ېپرې ښار ئ، ېكړې دفاع نه ده ئ كېړى، له مك دئ

نور بيا دا  ځينيې!! ړپناه وې غرونو او درو ته ئ

دا  چيڼي او وايي گ اعتناءو غير قابل اروايات ضعيف 

پله يمن په خحتى  كيږدو په او الريد  چيده  هه ممكنگڅن

او قريش؛ دا د  ړيد ابرهه مقابله وك قبائلنور  دي كي

په ې ړي او د كعبونكهيڅ مقاومت  ديې متوليان كعب

دوى  !؟ښييون ديون گراضي شي او هيڅ غبر ديېدو وران

، خو نه د ېكړقريشو مكه تخليه  چيوايي: دا صحيح ده 

ړو ړو وو پهځاى په  ړيگجمخامخ  د كيپه نيت، بل تېښتي

 خپليپاره، هغوى پي حملو لڅاښمن د ناپر ديو سره گټول

په ې ئويشتونكو  ځوانانو او غشيې خو ۍ وايستكورن

 گي جنچريكښمن ته كمينونه ونيول، د كيغرونو او درو 

پيل ښمن بريدونه پر دې ړ او وخت نا وخت ئپيل كې ئ

 ړل. ك

ته وادي محسر ځ ې تر منى او مزدلفد من   چيوايي  ځيني

ښكر ېدو سره سم د ابرهه د لښكر له رارسد لابرهه  د

ښكر ې ورته ويل او د لمحمود يا محموت ئ چيپين فيل س

تلو  كيېد، له مخځاى ودرپر به روان وو، ځاى  كيپه مخ

ېزو په ت يپند اوسې وواهو، يو ئگړه، په لرډډه وكې ئ
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بل په ې مخ به ئ چيېدو، ځچخاوو خو ونه خوې وسيخونو ئ

 كېد م چيروان شو خو االك به چچست او و نو اوړلوري وا

 دېډډه كوله!! په همې ئ تلوله رواناوو ې ئپه لوري به 

په ، هر يوه راغلې ډلي ډليد ساحلي مرغانو  كيوخت 

ې او د و ولېني تيږيې ړې وړو كيولو گاو من كيښوم خپلي

 دېېگول تيږيبه دا  چيچا په ، ولېې ورښكر ئپر لابرهه 

ېدو، او نو به يوينې پي شو، له زخمونو به ئټسخت به 

 ېده. ژې ورسته شوه او وبه رښه به ئغو

كو په ليښكر ل دېد  چيعقيده دي  دېپه مؤرخان  ځيني

باعث شوه،  گرو د مرېي خوره او د ډچك بيمارچيد  كي

ښه خواره غو كيپه اصل دا مرغان  چيبيا وايي  رنو ځيني

د  كيپه دوى دو او ېكپرك ښكر د تيت د ل چيمرغان وو 

په ښو وړو د غته راغلي او د م سيميوروسته  گرېر مډ

ښكر پر لدغو مرغانو د ابرهه  چي، وايي شويخوراك بوخت 

چلوغزو په م يالوگجند قريشو  كيبل، ولېي ورنه د تيږي

پي څااو نا پسېپرله د دوى ، ولېور تيږيپر دوى سره 

خوا، د  بلياختالف له  كيښكر په لخوا، ې بريدونه له يو

ښكر دا ل چي يشوباعث  دېخوا د  بليېدا له بيماريو خور

په نامنظمه ې ئ ډلي بېلي بېليسره مخامخ شي،  ماتيله 

تر  كيى اځځاى او ږي ېځېل استقامت وخوېل بپه به گتو

ښكر له ټول لپرته ر مېږ شراشي او له ل النديبريدونو 

 ړ شي. ځه والمن

په ښكر د ابرهه ل چيكوي ډله استدالل و دا محققاند 

 همغسي تيږيوادي  دېځه تللى او د له من كيمحسر  يواد

ې پخ، ډبري(ټيني )خ ې معرفي كوي: سجيلقرآن ئ چيدي 

د  كيسوره  دېپه  چيوايي  او تيږيته ورته  خټي

 معنىاو ې مخاطب قريشو ته متوجه صيغه د سور)ترميهم( 

ې صيغ دېپر مرغانو د ږو ويشتل، په تيتا  چيې دا ده ئ

 چيتأكيد كوي  خبري دېه پڼي، همدا راز گاطالق صحيح نه 

ړه د هللا تعالى سنت دا نه په اد دفاع ني مقدساتو له دي

ړي كدفاع و له دېپرته او ه گتوخارق العاده په  چي دئ

 ديړانپاره راود دفاع لمقدساتو باور لرونكي  دېپه  چي

 چيد هغو خلكو مرسته كوي  چي دئې دا سنت ئ كي. بلشي

ېر ډړي. كعبه په خاطر مال وتساتو د دفاع دله دغو مق

څ په ترړو گاو د ج كيشان طبيعي حوادثو په ل ېد س ځلي

څ په ترړو گ، حتى د مسلمانانو تر منځ د جشوېورانه  كي
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 يې ورانئ برخي ځينيې او ې صدمه ليدلئ ځلي، څو كي

ي ېدونكاوس ېكد م كيپه دوران ې د حمل ابرههد ، شوې

ښمن پر دغرونو ته ختلي او نه دي،  يشوښمن ته تسليم د

ې پريد او نصرت أيپل تلى خړي، هللا تعاپيل كې بريدونه ئ

په ښمنانو ړى، د دې هدف ته سم كئ شىاو هر غ ىړپېرزو ك

ټول ې پاره ئچولى او د بريا لېره او خوف او ېئ كيړه ز

د  يگبېلړو گدوى د بدر او احزاب د جړي، برابر ك شرائط

كوي او د اصحاب فيل قصه  ديړانو كييد أيپه ت خبري دې

 كيڅ په ترې ي قصتاريخ كيعبرتنا دېڼي. د گته ورته  دې

پيغمبر له  چي شويد قريشو مغرورو سردارانو ته ويل 

له ې ئ ۍښمنالس واخلئ، له د ۍښمنه له دسر السالم عليه

مغرور ابرهه  چيپرته بله نتيجه نه شئ ترالسه كولى  دې

  ې ورسره مخامخ شو.ښكر ئاو مجهز ل

 

 

 

 

 

 

   

 

    

   

    

    

   

    

   

    
 -2ړل ستا رب؟ څه وك! فيل دارانو سره ېخبر نه ي -1

لونه د ېخو ا -6؟ چلد دوى بې الري  ړك ېآيا نه ئ

په ويشتل به دي  -4 ؟ىر دوپېږل ونه ل ېئ مرغانو

د شان په دوى ړل نو هللا ك -1. ږوټينو تيڼو د خكا

 ښو.اوړل شوو خو
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 اد، دئونكى او هر مخاطب دېاور آيت مخاطب هر دېد  -1

د هر  پايلهعبرتناكه  وفيل دارانت د هغو مغرورو آي

پر ې پاره ئې د ورانولو لد كعب چيږدي ته  مخيمخاطب 

سره مخامخ  ۍاو تباه يمات سختيړ، خو له بريد وك كېم

ته  السالم پيغمبر عليهې خوا سره له يو ېدپه او شول. 

پروا ښونو واگځواك او زور  دښمن د د چياطمئنان وركوي 

په برخليك اخته دوى به د ابرهه  چيډه اوسه مه كوه، ډا

رو ته گخوا د ده باايمانه يارانو او مل بلي، له كېږي

په مغرورو سردارانو ړئ، د دغو كه صبر وك چيډ وركوي ډا

ځوان بريالي شئ لكه د قريشو  داسيبه  كيمقابل 

همداراز د ، كيپه مقابل ښكر يالي د ابرهه د مجهز لگجن

ځواك پل زور په خ چيو ته اخطار وركوي سردارانقريشو 

ستاسو سره  السالم پيغمبر عليهله ږئ، ېكمه مغروره 

و د او ستاس ،لكه د ابرهه او ستاسو دئ همغسيمخالفت 

ښكر وي لكه د ابرهه او ل همغسيبه هم  پايلهلويانو پ

 ې.ئ

ړ او ې حاصله نه كې بد دوى كيد او تدبير ئر گم -2

نه  ديور گمپه تاوان نه وه؟ پله د دوى په خې ئ پايله

ښه په ن شىد ابرهه غ چيود ښې نتعالى پرهللا  چيليدل 

وه  ېكړپورته پاره ده د بل ل چيږه ږي؟ كومه تيېگول

ده ېوته؟ پرپښو راپر پله د ده په خ چيليده  نهدي و

سره  يزمكاو له ړي، ورانه ختم كاعتبار ې ښتل د كعبغو

ښكر لاو مجهز ې ستر پاره ئل دېد ړي، ې برابره كئ

پل د خړه، ړه كې ښه بهانه جوئپاره ، د بريد لړبرابر ك

ې بريد پارول او هغوى ئې راوېرو احساسات ئقوم او سرت

خداى د ده خيرالماكرين  چيومو ليدل  ړل، خوته تيار ك

دده او  دىړ، ې ورتباه كځ ئړه، مجهز فوډه كشندسيسه 

ځ مجهز فو دېد  ل.ړكنامراد  واې خاسر ر ئارومي باد

ې ټولو ته ئړ او اعتبار الزيات كې او تباهي د كعب ماتي

او د دغه الهي معبد كور مقدس  د دې چيړه ثابته ك

ې دفاع به تر ديړانپه وتېري ، د هر دئهللا تعالى خاوند 

 كوي. 

پر ږل د ابرهه ېڅه هم اكثرو مفسرينو د مرغانو لكه  -6

ي او د هغو مفسرينو لڼگپاره ځ د تيږو د ورولو لفو

او  ماتيښكر له وايي دا مرغان د ل چي دئږ لر مېش

ي مرغان ول، خو د ړونكښه خوتباهي وروسته راغلي او غو
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د  چيدي  داسي الئلددوه مضبوط  كيه متن پ ېرسو دې

 يدوي:أيت رأيهمفسرينو  ډلي ميدوه

ځ كار تمام د ابرهه د فو چييي ښمخكنى آيت الف: 

په ضرر او تاوان ښه د دوى ېپ، شوېډه ې شنشوى، توطئه ئ

ژوبله  گاو مر يشوسره مخامخ  ماتيې، له ېدلپاى ته رس

د دوهم او وروسته راغلي.  له دېې او دا مرغان ښتوراو

 وته كوي.گپه ترتيب دغه حقيقت ېيم آيت در

د ابرهه د  چي يشوويل  كيپه وروستي آيت ې د سورب: 

پراته وو لكه خواره واره  كي ءپه صحرا داسيړي ښكر مل

د  چيږي ېلومپه وضاحت سره مع له دېښه، وا يشوړل خو

لي؟ آيا له دغو مرغانو ړچا خو، يشوړل دوى اجساد خو

دا سوره اجازه  نه خوڅه نوم اخيستى شو؟ د بل پرته 

بيديا  چيو هغيپه څه نوم واخلو او نه د بل  چيراكوي 

د  چي كېږيپيدا څه  داسيپرته بل له دغو مرغانو  كي

په  ړي!!حالت اخته ك ېدپه  ديړي ښكر مدومره لوى ل

ل ېخ چيته وايي  موږپله په خدا سوره  چي كيحال  داسي

څه حق نه لرو د بل  موږ، يشوې رااستول پرمرغان ېل خ

  نوم واخلو.

ډېرو د  كيپه ادبياتو وخت هغه عربو د د عالوه  له دې

پل ل د ختښې غوكله به ئ چيوينو  كيپه اشعارو شعراوو 

ې ړپياوړه ورتيا او د دوى ز كي ړيگجپه ړانه او ېمقوم 

 چيهغه توريالى قوم يو  موږې: وستايي نو ويل به ئ يټم

نكي مرغان ړوښه خونو غوته درومو  بلېښمن مقاكله د د

درومي  كيمخ كيسر وزر وهي او مخ پر موږزځاى راسره يو 

 چيږي ېپوهمشايعت كوي او  موږان زدتر مي ړيگجاو د 

او د مرغانو ېر يالي له تورو تگېر جنډښمن به د د موږ

 ړو. ې كد خوراك به ئ

د مفسرينو  اړهپه ې غد صيد )ترميهم(  كيآيت  دېپه  -4

ې د مفرد مؤنث صيغه ئ ينيځ :ځ د اختالف شاهد يوتر من

په كوي او وايي: مرغانو په مرغانو ې ڼي او اطالق ئگ

ې د مفرد مخاطب نور ئ ځينيړو تيږو ويشتل. خو ړو وو

په قريشي مخاطب كوي ې سور دېې د ڼي او اطالق ئگه صيغ

و ويشتل. هغه هم په تيږا دوى ت: كوي داسيې ترجمه ئاو 

ي، خو ستا رب تيږ شوې يړټو جوله خ كيبلتيږي  كينه كل

د  چيړه مرتب كنتيجه ستره دا  هڅيڅيزه په دغه ناستا 

 ړ. خوراك كد ې د مرغانو ښكر ئفيلدارانو هغه ستر ل
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څو مضبوط  كيړ په مال ت رأييد مفسرينو  ډلي ميد دوه

 شته:  دالئل

دا مرغان د  چيږي ېلومو معې له آيتوند سورالف: 

د ابرهه  چيغلي ېل راېل خاو هغه وخت خ كيى پاپه  پېښي

ښو د محكوم شوى او مرغان د غو گاو مر هماتپه ښكر ل

د دغو مرغانو كار د تيږو ه پاره راغلي. كخوراك ل

 ې؟ ړلچا خو غوښيړو ويشتل وى نو د م

 وى: داسيكه د آيتونو تسلسل او ترتيب ب: 

َأَلْم َتَر َكيَْف َفَعَل َربُّكَ 

 بَِأْصحَابِ اْلِفيلِ *

ِهْم طَيْرًا َأْرسََل عََليْ َو 

 َأَبابِيَل *

َتْرِميِهم بِحِجَاَرٍة مِّن ِسجِّيلٍ 

 * 

َأَلْم َيجَْعْل َكيَْدُهْم ِفي 

 َتْضِليلٍ* 

 َفجََعَلُهمْ َكَعْصفٍ مَّْأُكوِل*

! فيل دارانو ېخبر نه ي -1

 ؟ړلڅه وكسره ستا رب 

پر  ېئ لونه د مرغانوېخو ا -6

 ږلولېدوى 

ې و به ئږپه تيد سجيل  چي -4

 .شتلوي

 الريبې  ېئ چلآيا د دوى  -2

 ؟  ړنه ك

ړل شوو د خور ېڅپه نو هللا  -1

 ړل.ك ښواو

ې له او د سور دئې خونده بېر ډڅه هم دا ترتيب كه 

وى نو بيا  داسيوي؛ خو كه فرضًا گړخ نه لتركيب سره ا

ښكر پر لاو د دوى لخوا  گد مرغانو رات چيمو ويلى شوى 

 . بب ووس بليژو گېدل، د مرد تيږو ور

ځوابه ې اشكال او ب له دېهم به  كيصورت  ېدپه خو 

ړي د دا مو كړونښه خوكومو غو چيسره مخامخ وو  پوښتني

 كي ءصحرا چيو هغيپه ړي وو؟ ېر كڅپه ښو ړل شوو واخو

 نشته.  كير مېشپه دومره ځناوران او بيا  داسيخو 

ږي، مرغه جوړېفعل له انسان سره ( )ويشتلو رمى د -ج

ورول مرغان  چيځكه دا  دئسبت وركول معقول نه ې نته ئ

د ويشتلو  كيپه آيت كولى شي خو ويشتل نه شي كولى، 

 . راغلېصيغه 

حجارة لفظ استعمالوي  پاره دغو تيږو لهد عربان  -د

ړو تيږو لويه وي، د و ېدپه اندازه يا تر ټ د مو چي

ې ړو كومي چي كيپه جمراتو نوم كاروي، پاره د حصاة ل
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په يوه حديث لكه  ، هغوى ته حصاة واييكېږيشتل وي تيږي

 غلي:را چي كي

 تيږيې ړنو اوه و فرمى بسبِع حَصياتٍ، ُيكبُِّر مَع كلِّ حَصَاٍة،

  هللا اكبر وايو.ې به ئسره  تيږي هريې او له ې وويشتئ

ږو ورول مقصد وى نو د حجارة كه د مرغانو لخوا د تي

 ځاى به حتمًا د حصاة نوم راتو. په 

قرآن  چيو اساسي خبره دا ده اټولو مهمه او تر  - هـ

 داسيد هللا تعالى سنت  اړهپه له مقدساتو د دفاع 

 بيانوي: 

 ....    

   
   

    
      

      
       :41 الحج 

 ځينو نورو دفع كول نهپه خلك  ځينياو كه د هللا دا ... 

ې، د نصاراوو او يهودانو معبدونه صومعبه  خامخا نووى 

ټول به ږي ېديا كيپه ېر ډېر ډهللا  چيماتونه واو هغه ج

د  چيړي ړ وكمالتچا ه حتمًا د هغه وو او هللا ب شويوران 

 . دئځواكمن هللا عزتمن  چيې شكه ده ملتيا كوي، ب

له  تعالى هللا چيه اعالن كوي گېكنده توپردا آيت په 

 چيه دفاع كوي گتو ېدپه ځايونو ني شعائرو او مقدسو يد

په الس پالونكو دفع كوي، د خداى  ډلي بليپه ډله يوه 

ړي، ځايونه وران كد عبادت ړي غوا چيهغه خلك دفع كوي 

ړي پالونكي مال وتپاره خداى دفاع لد له شعائرو  چيكله 

ې ځواكونو ئښمنه په دين دې مرسته كوي او هللا تعالى ئ

ټول د عبادت  ونوى  برالسي كوي، كه دا الهي سنت نه

 معنى دېد  وو!! يشوځايونه به وران مخكني او اوسني 

ځايونو ه له دغو گاده توپه خارق العهللا تعالى  چيدا ده 

پلو نورو په خې پرته ئدفاع نه كوي، له انسانانو 

هلته ساتي  يوازيې هم په انسانانو ئښكرو نه ساتي، ل

د الهي نصرت  چيڅو ر ړي. تته مالوت يې ساتندوى ئ چي

پل پيدا نه شي هللا تعالى خړ خلك رااو و ښايستهپاره ل

به نو كعبه  وى نه داسييد نه نازلوي. كه أينصرت او ت

به  كيو ړگجپه داخلي ېده او نه وران كيښو ېپي بيعطپه 

 ېدو. تاوان نه وررس
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آيت او الهي  له دېتفسير  ډليۍ ړد مفسرينو د لوم

 دېڅوك د  چيېره عجيبه ده ډ وي.گړخ نه لسنت سره ا

ند گڅرمحكم او  له دې د قرآن چيتفسير مني  داسيې سور

 تعالى هللا چيكوي  عاءدڅوك دا اتعارض لري، كه آيت سره 

ېدو ې له ورانكعبپه الس د د ابرهه په واسطه د مرغانو 

ه توجيه كوي، او دا گڅنآيت ، نو هغه به دا ړىمخنيوى ك

خو تناقض نشته،  كي په قرآنرفع كوي؟!! ه گڅنتعارض به 

د يوه آيت  قرآنيو آيت خو د بل وضاحت كوي، د  د قرآن

ه بل آيت سره تعارض ل چي دئتفسير خو د منلو نه  داسي

 ولري!! 

په و حتى قبائلنورو  چيدا خبره د منلو نه ده : و

ې د كعب چياو قريش  ېكړد ابرهه مقابله  كيپله يمن خ

او د  شويړى، تسليم ك دئهيڅ مقاومت نه متوليان وو، 

 چي كيحال  داسيپه دا هم  !!يشوېدو راضي په ورانې كعب

ورانولو اراده ې د د كعبابرهه  چيال د مخه خبر وو 

 ىې تيارى نيولپاره ئل گې درلود، د جن، كافي وخت ئېكړ

ۍ ې غرنسيمه ئنه دي راغلي،  النديي بريد پڅاشو، تر نا

ړه درلودل، ز شرائطې مساعد پاره ئل گچريكي جنده، د 

تر  كيړو گپه جې درلودل، يالي ئگور او توريالي جن

له ا ړتيپياوي گښتلي ول، د جنړه او غو تكقبائلټولو 

ړتيا و دغيهم ړى اوو حكومت كقبائلپر نورو ې تل ئ كبله

 چيه ومنو گړى وو. څنپه برخه كټولو عربو قيادت ورد 

ښمن ته تسليم شوى وي. پرته د دا قوم به له مقاومت

د القليس د  چيولرو  كيپام په دا خبره هم مخصوصًا كه 

د ې پكاوى هم دغو قريشي زلميانو له كعبكليسا هغه س

دا كار كولى شو  كيپه يمن ړى، كه دوى په جذبه كدفاع 

 ؟!! دلمېښمن ته تسليه دگڅنبه  كيپه مكه 

د مفسرينو  چيشو  ىدېپوه خبري دېپه ږ دقت سره په ل

تر  چي راغلې النديېز ډله د هغو رواياتو تر اغۍ ړلوم

او د قرآن  شويې ترالسه د جاهليت له زمان كياسالم مخ

 !!ړيتفسير ك مخياياتو له غو رومدې د هدغه آيتونه ئ

پل ړى او د خپه قرآن سره تفسير كقرآن  ډلي ميدوهخو 

 ړي. ك ديړانو دالئلپوره ې پاره ئتفسير ل

 چيخور وور شو  داسيښكر د ابرهه ل چيدا آيت وايي  -1

ړل شوو خوا ته د خو هريډكه شوه، ړو په مد دوى  ءصحرا

ې خوا يوه ت كه لآي اپراته وو. دپرك ېر تيت څپه ښو وا
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ډېر واضح په ى لواگڅرناو د هغه  ماتهد دوى عبرتناكه 

ړي د د دوى م چيښيي ته  موږخوا  بليه بيانوي له گتو

په ښو ړل شوو واخو لخوا دغانو رېل مېل خدغو ياد شوو خ

     .شوي (كعصف مأكولېر )څ

پ وروسته د قرآن يوه چاړي تفسير له لوم دېد 

 ديهللا تعالى  چين رحم   وهرگنا ليار عالم مرحوم موگخدمت

د قرآن  چيړي ېر اجر وركډېر ډټولو هغو خلكو ته ده او 

كولو پلي يا دي، د قرآن د گل كيپه درس او تدريس 

 دې، ما ته د پاره جهاد كوي او قرآن ته خلك رابليل

ږلى وو او ېط راليو خ اړهپه او تفسير  يې د شرحسور

څه  كيواب ځپه ې ليكلي وو او ما ورته پل مالحظات ئخ

ې دلته رانقلول مفيد ئ برخي ځيني چيض درلودل ئعرا

 ڼم: گ

              وهر رحمن گ صاحب مولينامحترم مشر ورور 

 و بعد:السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

په نشر د قرآني علومو ېره مننه، ډ ،ېدوستا ليك راورس

تا ته  كيپه كار او د قرآن لوري ته د خلكو د رابللو 

ړم، هللا تعالى مو بريالى او هللا تعالى مزيد توفيق غواه ل

په اختصار سره عرض  كيځواب په ستا د ليك موفق لره، 

 كوم: 

لرئ زه  رأيهتاسو كومه  چي اړهپه ې د الفيل د سور -1

د  مي رأيهدا وم،  يهأپه دغه رېښت كاله څلو دېږهم ن

خو  ې وه،نو تفسيرونو اخيستځيې او ږ، مدرسېۍ له غكورن

عالمه حميدالدين د  اړهپه ې سور دېد  مي كيڅو كاله مخ

د عالمه قوي او مضبوط ته راغى،  مخيتفسير  يفراه

نحوي ژور استناد، دقيق  هو د دآيتونپه نورو ، استدالل

دومره قوي  ميونه بحثروايتي و ا دالئل يتحقيق، تاريخ

 رأيه ۍمخكن ميناچار  چياو قانع كوونكي وموندل 

ړه له د زومنله.  مي رأيهاو  دالئلو د ده ښوده اېپر

د ده  چيكوم او تل به د ده ممنون يم  دعاءده ته  كومي

باور يم  دېپه پوه شوى يم، زه يوه حقيقت په ه په واسط

پرته ړه سينه او له تعصب په س دالئلڅوك د عالمه هر  چي

 ولولي حتمًا به له ده سره توافق كوي. 

په دوران ې د مطالعلقرآن تفهيم اكلونه د مخه د ېر ډ

 ه)رحم يمولينا مودودد  رأييپه د عالمه فراهي  مي كي

ښت او احترام سره ډېر درنپه  چيهغه نقد هم لوستلى هللا( 
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د عالمه د علمي تحقيقاتو  چي كيحال  داسيپه ړى )ې كئ

ستاسو هغه نقد هم  ميېره ستاينه او قدر كوي( او اوس ډ

 كيپل ليك په خورور ته پاكستاني تاسو يوه  چيولوست 

 يوازينه  ميړه نقدونه دا دوا چيړئ وك باورړى. ذكر ك

په سموالي د عالمه فراهي د تفسير  كيناوارد موندلي بل

هر  چيباور يم  دېپه ړ او ې زما باور الزيات مضبوط كئ

ړه په انقدونو  دېوت كوونكى به د قضاعادل او منصف 

  وت كوي.قضاهمدا 

د دغو آراوو او د عالمه فراهي د  چيړئ راكاجازه كه 

 كيپه قرآن به  رأيهعالمه د  ړو نووكوت قضاځ ترمن رأيي

د  ڼو اوگقرآن لقرآن باال او تفسيرجه ينتژور تدبر د 

 قرآنله  چي له دېپرته  ،ةروايلتفسير بانورو آراء به 

ړي ړى شي او دا ضرورت احساس كك ديړانكوم دليل ورته و

ې هم له ړي او روايتونه ئكاجع روايتونه قرآن ته ر چي

ې تر تاريخي رواياتو اهميت ئ چيې زمان كياسالم د مخ

 . دئزيات نه 

 چيليكلي  كينقد پل په خ رأييپه تاسو د عالمه فراهي 

ته  رأيي داسي كيپه مقابل وو د سلف او حضرات صحابه 

ي له تاسو سره ټكڅو  اړه دېپه اهميت نه شو وركولى!! 

 ړم: يادول غوا

 ړي د قرآن لوم رضوان هللا عليهمصحابه  چيسمه ده  اد

هر تر ژبه، اسرارو او رموزو په د قرآن  حامالن دي او

ت هر آيد ې ئچا زيات دل او تر هر ېپوهښه چا زيات او 

دا آيت  چيدرك كولى شوى  شرائطو اه ظروف او هغمفهوم 

ته جدي  ييد دوى رأ چيده  هالزم ،نازل شوى كيپه 

 دېپه ړو، په نورو آراوو ترجيح وركو ولرو ا اعتناء

په اختالف نه لري،  اختالفهيڅ هيڅوك له تاسو سره  اړه

صحابه وو ته ړو كولى شو ثابته كآيا  چي دئ كي دې

هغه راء دي كه نه؟ آيا آراء واقعًا د دوى آمنسوب 

ې ثقه ئ يراودي او ېدلي مؤثق ته رارس موږ چي تارواي

نتيجې  دې كيڅ رپه تو قاتتحقي د ينه؟ عالمه فراهكه  دئ

روايات ضعيف  اړهپه ې د )الفيل( د سور چيېدلى ته رس

 كيى پاپه ټول دغه روايات ټه دي، وايي: )ې بنساو ب

د محققينو له نظره  دىځي او رگته ورن اسحاق با محمد

له اكثرًا  چي دئمتهم  ېدپه او  دئو غير ثقه اضعيف 

عالمه فراهي د د  موږوي.( خو كه روايت كمنابعو  ييهود
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 لهابن اسحاق  چيومنو  دعاءنظر خالف له تاسو سره دا ا

د ښكر د ابرهه د لړى، آيا ك دئه روايت ني مراجعو يهود

نه دي و قريش وكفارله  د ده روايات اړهپه  لييپا

 پيغمبرښه د ېپدا  چيږي ېپوه دېپه څوك هر ؟ ترالسه شوي

په  پېښي ېد د چيچا او  شوې كيميالد مختر عليه السالم 

 پيغمبركافر ول او د  چيڅه ويلي هغه قريش دي ړه ا

په آيا كولى شو  ،شويړه م كيميالد مخ ترعليه السالم 

كوم  كيپه دوى ړو؟ آيا كولى شو دغو رواياتو اعتماد وك

ابن اسحاق دا روايات  چيښتنه كوو پوثق راوي ومومو؟ ؤم

ثق ې دوى او د دوى روايات مؤه ئگڅناو ړي چا نقل كله 

 لي؟ ڼگ

 يوازيروايات  داسي چيدا ده  تقاضاد علمي تحقيق 

له قرآن سره  چيڼو گې وړ ئهغه وخت ومنو او د استناد و

 كيې قضيې په يو چيهغه وخت ړي. مخصوصًا تصادم ونك

مختلف  چيورو گاو يا  كېږيو گمختلف روايات ترستر

په د اصحاب الفيل ، كېږيروايات يوه راوي ته منسوب 

د مرغانو شكل  چيلحاظه مختلف دي  له دېات هم ړه روايا

 تيږيدا  چيپلوه  له دېهم  ه وو اوگڅنې ئ گرن اوه گڅن

 چيورو گ گنتر څ دېاو د  څومره!!ې ې او حجم ئه وگڅن

د دغو مختلفو . ېشويوه راوي ته متضاد روايات منسوب 

له دې پاره او لوت قضاځ د او متضادو رواياتو ترمن

 او ړد منلو واو  دئثق ؤې مم يو ئپوه شو كو چيكبله 

پرته بله الر نه  له دېغيرمؤثق او د نه منلو، ې ئكوم 

ې ئ كيپه هغه صورت ړو او ې راجع كقرآن ته ئ چيلرو 

ږه له ږ تر لوي او يا لگړخ لله قرآن سره ا چيومنو 

ر مېڼ شگه پ يعالمه فراهقرآن سره تصادم نه كوي. 

دا روايات  چي ېكړه ې ثابتړى او دا ئكاستناد تونو آي

 ټه دي. ې بنسو باضعيف 

عالمه د  چيږدم ېكته  مخيستاسو  دالئلهغه  ځينيزه به 

ه سر پ ،ړيك ديړانسره موافقو كسانو و رأييي له فراه

 ځي: ته را مخي موږز كيپه متن ې د سور چي دالئلهغه  كي

ت سره حاوضپه  آيتېيم او درې له دوهم د سور -1

ښكر ختم شوى بيا د ابرهه ل ړى دلوم چيږي ېلوممع

پاره ړلو لد خوښو غوړو د ېل د دوى د مېل خمرغانو خ

)و ارسل عليهم طيرًا ابابيل( ت ړى دا آيراغلي. كه لوم

وى  ( راغلى)الم يجعل كيدهم فى تضليل دا آيت ېپسورو ا
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ښكر كيد د ابرهه د ل چيمو ويلى شو  كيصورت په هغه نو 

 چيورو گخو برعكس . ډ شوىږلو سره شنېپه لد مرغانو 

 ړى د )كيد تضليل( راغلى او بيا )ارسال طير(.لوم

د ابرهه د  چيښيي )فجعلهم كعصف مأكول( ت آيآخري  -2

، شويېر خواره واره څپه ښو ړل شوو واړي د خوښكر مل

برخليك  په دېې دوى ئ وړونكي راغلي اښه خوكوم غو ييعن

نو له  ژنوېپړونكي وښه خوړو دا غوكه وغوا ړي!!اخته ك

وته كولى. گپه څه نه شو بل پرته ږل شوو مرغانو ېدغو ل

او بيا  شوېږلو خبره ېړى د مرغانو د للوم چيځكه دا 

هره بله  اړه په دې. ودكې)كعصف مأكول( د د دوى  پسېور

هيڅ دليل ورته  چي دهرأى لې او تفسير باكمزورتوجيه 

 . ىدكې ديړانو ينه ش

په مخكنيو  چيښيي لفظ )فجعلهم(  د كيپه آخري آيت  -6

په  چيوي  شوېته اشاره  به حتمًا هغه علت كيو آيتون

په ، يشوښكريان )كعصف مأكول( ې د ابرهه لئ كينتيجه 

وته كوي، گپه مطلب دا همتورى )فاء(  د كي)فجعلهم( 

په اشاره كوي د )فاء( تورى ورته  چي)علت( هغه 

له  چيځكه ، دا ىدكېي جاره( نه شح ي)رم كيصورت هيڅ

ځ د افعالو تر منو )ترميهم( ا)فجعلهم( ې خوا د يو

ړل خو)و ا( ي)رم دخوا  بلياشتراك نشته او له فاعل 

و معلول اعلت د ښودلى، نه شو  ځ هيڅ تناسبترمندو( كې

 دېد  ي،تناسب واو  و فعل اشتراكافاعل  ځ بايد دترمن

په ړو، پيدا كدو بل سبب او علت كېړل د خو ايدبپاره ل

 دئ گې د مرغانو راتعلت ئ چيږو ېكره متوجه سږ دقت ل

)ارسل عليهم طيرًا ې خوا د له يو چيځكه څه، دا نه بل 

او له  دئفاعل يو  (فجعلهم كعصف مأكول)و ابابيل( ا

 چيځكه ځ تناسب شته، دا خوا د علت او معلول ترمن بلي

ړل ي د خوړښكر مېل كولى شي د يوه لوى لېل خد مرغانو خ

 ړي. ك ېرڅپه ښو شوو وا

مات  ېښپپه ويشتلو سره كولى شو الس ږو همدا راز د تي

أكول( ړو خو )كعصف مړو او حتى اجساد سوري سوري كك

په )رمي( سره. ړو مرغانو ، مخصوصًا د وې نه شوكولى ئ

مرغانو ته نه شو  كيصورت په هيڅهمداراز د )رمي( فعل 

 ې نه شي. ورولى شي خو ويشتلى ئ تيږيمنسوبولى، دوى 

دا د طيرًا  چيليكلي  اړهپه ې صيغ)ترميهم( و د تاس

لفظًا  ير(طڅه هم )كه  چيويلي مو دي او  دئوهم صفت د
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 داو  هډله داو غانو جماعت رې د مترمراد خو  دئمذكر 

پاره لضمير ې د مؤنث ئځكه نو  ،دئمؤنث  جماعت لفظ

 څو مطالب عرض كوم:  اړه دېه پڼلى شو!! گمرجع 

مفرد په كوم دليل د ( رميهمت) كيآيت  ېدپه  -الف

ڼئ؟ په گئې مفرد مخاطب نه  وليصيغه نيسئ؟ ب ئمؤنث غا

مفرد مؤنث  كيسورې په هيڅ آيت  ېدد  چي كيحال  داسي

ئې مفرد  كيذكر شوى، خو په لومړي آيت  دئفاعل نه 

په بليغ  د هللا تعالى چيه وپه كار خو دا مخاطب راغلى، 

و د ترميهم صيغه هغه مپرته  يله هرراز السوهن كيكالم 

ې ذكر شوى او له ئ كيپه سوره  چيفاعل ته راجع كولى 

په ې د سور چيړولى فاعل ورته نه جو داسيځانه مو پله خ

ر دا يو بې ځايه تكلف گې نه شو موندلى، مئ كيهيڅ آيت 

مؤنث  هيود ځانه پله څوك دلته له خ چي دئاو جسارت نه 

و د جماعت لفظ كوي اڅه ځايه هې پيدا كولو بفاعل را

مفرد  لفظاً ( طيروايي ) چيڅوك وي؟ همداراز ې عالوه كپر

ځكه د افاده كوي، نو  جمع چي دئاسم جنس  اً معناو مذكر 

اسم ، هغوى ته وايو: كه هغه راغلېصيغه ورته  (ترمي)

وى لكه په  شوېونيسو بايد د جمع صيغه ورته كارول جنس 

 :كيآيت  ېد

    

    

     

                                                                                                                                        
 12الملك:

كله  چيي كتلي ې نه دپاسه مرغانو ته ئد پل سر د خ رگم

پرته ډوي، له رحمن خداى ې راغوناو كله ئي شي وزرخالص 

نظر څه پر هر چي هغه خو ې شكه بوك نه ساتي، هيڅئې 

 ساتى دئ.

و اصافات، يقبضن دلته د )الطير( لپاره د  چيورئ گ

! )طير( ته د )رمي( د شوېد جمع صيغې كارول يمسكهن 

د جمع صيغې ورته  چياولى دا وه  كيتساب په صورت ان

( يرميهم) ڼئ بيا خو بايد دگاو كه دا مفرد  وى. ېراغل

، دئ داسييو شاذ قرائت هم چيه گڅنوى، لكه  راغلېصيغه 

!! عجيبه ئستاسو تعبير خو د دغه شاذ قرائت مطابق د

 ې منئ!!ده؛ شاذ قرائت نه منئ او ترجمه ئ

ڼلى گو مقدر نه شدليل دلته  ېدپه جماعت لفظ د ب: 

سم  كيپه هغه صورت  يوازيتقدير  داسيله يوې خوا  چي
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خوا  بليپرته بله چاره ونلرو او له  له دې چي دئكار 

د ابابيل لفظ په خپله جمع جمع ده او د محققينو په 

ه جماعت هم عالوه گنظر مفرد نه لري، له جمع جمع سره څن

ته څه جواز مومو؟  ېدبه  مخيقواعدو له  يكوئ؟ د نحو

د منلو وړ  كيتقدير په هغه صورت  داسيخوا  بلياو له 

آيت )و  ېدوي، د گد جملې له جوړښت سره اړخ ول چي دئ

تاسو كولى شئ  كيارسل عليهم طيرًا ابابيل( په كوم ځاى 

د آيت تركيب په  چيعالوه كړئ  داسيد )جماعت( لفظ  چي

 شي؟  پاتهخپل حال 

لوستونكي ته دا  ؛تفسير ليډد مفسرينو د لومړۍ 

كه احيانًا دين او ديني مقدسات له  چيانتباه وركوي 

واښونو سره مخامخ شول نو د دفاع كار ئې هللا گخطر او 

ه گتعالى ته پرېږدئ، تر څو ئې په خارق العاده تو

وساتي او د دښمن خطر دفع كړي!! دا تعبير د قرآن له 

لپاره له قرآن  تعبير داسيروح سره سمون نه خوري او د 

ه دا خبره گكولى!! قرآن به څن ديهيڅ دليل نه شو وړان

د بني اسرائيلو دا وينا غندي  چي كيحال  داسيكوي په 

 َفَقِتال َربُّك وَ  َأنت َفاْذَهب دوى موسى عليه السالم ته وويل: چي

 موږېږئ گوالړ شئ او وجن ديه او رب : تَقِعُدونَ  َهُهَنا ِإنَّا

  و!!به دلته ناست و

د قرآن وينا  چيږي ېپوهښه  خبري ېدپوه په قرآن  هر

ى گكله يو مؤمن ټول چيده  داسيد نوموړي تعبير خالف او 

له مقدساتو د دفاع لپاره مال وتړي، هللا تعالى ئې مرسته 

ر د ېمكوي او پر دښمن برى وركوي كه څه هم د دوى ش

الى دښمن په پرتله كم وي او تجهيزات ئې محدود. د هللا تع

لپاره مناسب ظرف او وړ  ېدد  چينصرت هغه وخت نازلېږي 

دفاع بايد د دغه الهي سنت ى راپيدا شي. له كعبې گټول

 چيكړي  ديوړان رأيه داسيوي. كه څوك  شوېمطابق ترسره 

الهي سنت سره سمون نه خوري او د قرآن له نورو  له دې

ه تصادم كوي، نو په قرآن د گنده توگآيتونو سره په څر

منو. د مرغانو ونه  رأيه داسي چيدا ده  تقاضاايمان 

دفاع له دغه الهي سنت سره نه په واسطه له كعبې 

 ږي!!ېجوړ

مان كوي د مرغانو په الس د ابرهه د گ چيهغه خلك : هـ

لكه د فرعون او نوح عليه السالم د  دي داسيلښكر ختمول 

 يتوندقوم غرقېدل او د عاد او ثمود هالكت په زلزلې او 
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 سيلۍ سره، دوه اشتباه كوي: 

و عليهم پيغمبراننوموړي قومونه د  چيدا : ۍلومړ

 له دېنه  شويالسالم له بعثت او اتمام حجت وروسته هالك 

 كيله بعثت مخ ّـرسول هللا لښكر د ابرهه د مخه. خو د 

 تباه شوى.

عذابونه ټول  شويپر دغو قومونو نازل  چيدا : هدوهم

په څېر طبيعي عذابونه دي، خو  د طوفان، سيلۍ او زلزلې

و خارق ا يغيرطبيعد وړو مرغانو په الس د تيږو ويشتل 

ورو. دا گه نه گبېلې ئ كيپه قرآن  چي دئكار العاده 

 كولى.  بيهله هغو عذابونو سره نه شو تش

ياليو په الس د گر جنېمد كم ش چيوي  داسيخلك  ځيني

ل ئې نه ئې زړه ته نه لوېږي او عق ماتهيوه لوى لښكر 

لپاره نور اسباب لټوي، بې  ماتي داسيمني، ناچار د 

ڼلى شو خو په قرآن گمعذور  كي ېدايمانه خلك خو په 

ر دوى د قرآن دا گوي؟ م داسيبايد  وليباور لرونكي 

 فرمايي:  چيوينا نه ده اورېدلې 

 َمَع كم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلبَت ِفَئًة كِثيَرَة ِبِإْذِن هللاَِّ َو هللاَُّ 

 *  الصبِرينَ 

يو گټولكيو رېډ پهي گټولكي ږومره لڅسره په اذن د هللا 

 . دئهللا خو له صابرانو سره ، يشوغالب 

آيا دغو دوستانو ته د شوروي اتحاد پر هغو مجهزو 

، دئند ثبوت نه گفوځونو د افغان مجاهدينو بريا يو څر

ځ ي فويد امريكا كياو عراق  افغانستانآيا دا اوس په 

انو او عراقيانو مقاومت ورته افغاند  كيپه مقابل 

 خبري ېدال اوس هم په  وليقناعت نه وركوي. دا خلك 

ونو سره د نړۍ لويو گپه چريكي جن چيقناعت نه كوي 

  . يوركول ممكن د ماتهلويو ځواكونو ته 

دا مرغان وو ښتنه كوو: پوهمدا راز له دغو دوستانو 

 چي يړوو نو بايد واضح ك مرغان چيكه فرشتې؟ كه وايي 

ويشتى شي؟ تراوسه هيچا  يږتي چيهغه مرغان كوم دي 

او كه  ويشتى شي!! تيږي چيمرغان نه دي ليدلي  داسي

 اړهپه نو د فرشتو  ېراغلته  مرستيفرشتې ئې  چيوايي 

 كي ېدپه !! كېږي لدنه ليدوى  چيفرمايي  تعالى خو هللا

ته  مرستيانو هللا تعالى فرشتې د انسان چيشك نشته 

 كيپه نورو هم او  كيونو گپه جنې، د بدر او احد لږلې

 چيفرمايي ه گپه مكرره توپله او په خهم، خو هللا تعالى 
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...... َوَأنَزَل جُنُوًدا لَّْم َتَرْوَها، )كېږي لددوى نه لي

....   .....َفَأنَزَل هللا ُ سَِكيَنَتُه َعَليِْه َوَأيََّدُه ِبجُُنوٍد لَّْم َتَرْوَها

ېر ډپه  قرآن(،  َفَأْرسَْلَنا َعَليِْهْم ِريحًا َوجُُنوًدا لَّْم َتَرْوَها

د  چيد دغو فرشتو كار دا وي  چيصراحت سره فرمايي 

كړي او د  گټينړونه مضبوط او قدمونه مؤمنانو ز

وېره او خوف واچوي، قدمونه ئې  كيكافرانو په زړونو 

فرشتې د  چيده نه  داسيكړي،  يي او پښې ئې سستووښوي

راشي  كي بڼي داسي بلي كومياو يا  كيڼه په بمرغانو 

 لښكريپاره شي. هللا تعالى د هر كار ل لدو وليگپه ستر چي

نه  داسيئې  مرغانپل كار كوي، پل خهر يوه خپه لري، 

د ابرهه  چيڅوك ووايي ووروي، كه  يږتي چيړي پيدا ك دي

هللا  چيا ځكه ئې منو، د موږباد مسلط شو،  توندښكر لپر 

ړي، ېر باغي قومونه هالك كډو بادونو سره توندپه تعالى 

 يپه دغسئې هم د مؤمنانو مرسته  كي ېغزوپه د خندق 

ئې  ېيمښكر خړه، د قريشو د لې سيلۍ سره وكړس يتوند

ونه ئې گدېښته، ېپه تې سان ئآښان او ، اويگړن

 ړل.  ړ كې اښودو ته ئېپرورنسكور، او د ميدان 

عربو  موږهم ځينو خلكو ز كي ړيگجپه ضد و د روسان

تأثير نه له دې كبله ڼو ته ويل: د روسانو بمبارۍ ورو

ئې مرغان  النديد جهازونو له راتلو سره سم تر  چيلري 

خوا ته  بليپلو وزرونو يوې خوا په خراځي، او بمونه 

 كيپلو كتابونو په خمنحرفوي!! دوى دا خبره منله، او 

دا خبره  ميي فالني معروف قومندان ليكلي: له فالنې ئ

څوك دا كتابونه لولي نو څو كاله وروسته كه !! ېاورېدل

 كيپل تاريخي كتاب په خبه همدا  اړهپه د افغان جهاد 

د افغان  كيڼه په بهللا تعالى فرشتې د مرغانو  چيليكي 

ښودل ېپرې، او بمونه به ئې نه ږلته لې مرستيمجاهدينو 

وځي!! او دا به د محمد بن اسحاق ېپرپل هدف راپه خ چي

ږو په تيښكر د ابرهه ل مرغانو چيېر شي څپه د روايت 

 !  ويشتلى!

 يبمبار چي ېكړچا عربو وروڼو ته دا خبره يا هغه  ېد

و يد بمبارې ې، له بله ئو نه ده ليدلگپلو سترپه خئې 

ئې  كيپه وخت و يد بمبار چيا چقصې اورېدلې او يا هغه 

چريكي دوى په  !كله نه دي كتليهيڅپورته آسمان ته 

ږ اغېز او مجاهدينو ته د لد و يد بمبار كيونو گجن

پاره د جهازونو د عدم مؤثريت ل كيړولو په اتلفاتو 
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له ې د عربو ښتل ئكولى، غو ديړانبله توجيه نه شوى و

ځ هره ور ولي چيړي ځان خالص كپه آسانه  پوښتني دې

ڼد ېزه دي؟!! لغې ابمباردونه دومره ب 411تر  211له

پلو وزرونو بمونه په خمرغان ړى: ې وركځواب ئ

ۍ ځواب په آسانال ؤېچلى سپيو ې سره ئ ېدپه  منحرفوي!!

په ې درنې وسلې دا درن چيى!! دا ئې نه شو ويلى ړك

ټه رسولى شي، دا گه ږېره لډته ښمن د كيونو گچريكي جن

 يپه ضد اغېزمنښارونو، كليو او لويو هدفونو وسلې د 

تاوان زيات وي،  ټيگئې تر  كيونو گچريكي جنپه ، دي

 داسيپه ي افسران به گې تجربې جنپوه او بېر ناډ

 ښه كوي. ړه له دغو وسلو كار اخيستو ته ز كيونو گجن

پيالنو كارول د  كي ءصحرا چيو هغيپه ما ته د عربو 

او  11ټي  په ضدد مجاهدينو  چيروسانو ښي لكه برې داسي

ړ به وران ويجا كيې در هريپه  چيول كاركونه نټا 32ټي 

ړي وغواكا امري چيلكه اوس  داسي، او يا شول پاتهې تر

جهازونو كارواخلي، نه  12په ضد له بي د مجاهدينو 

ې ټه رسولى شوى او نه ئگپيالنوپلو ابرهه ته خ

 امريكائيانو ته دا جهازونه!!
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قريش

 د سورې معرفي

اخيستل  آيتله لومړي  چي ئدسورې نوم )قريش(  ېدد 

د دريو لومړنيو آيتونو فواصل ئې ، لريه تونآي 4شوى، 

د قريش، صيف او بيت هموزنه صيغې دي او وروستى آيت ئې 

د پاى  گد سورې د آهن چيد خوف په لفظ پاى ته رسېدلى 

ڼي گئې مكي سوره  ينكثريت مفسرلري. ا ږلپاره موزون غ

او مضمون د سورې له  چيدا  حال ني بولي،ئې مد ځينيخو 

رب هذا ) برخي له دېمخصوصًا او اسلوب  د بيان له

نازله  كيدا په مكه  چيږي ېلومه معگپه واضح تو (البيت

 . شوې

ډېر ورته والى  كيسورې په خپلو و قريش( ا)الفيل  د

دا دواړه په  چيږي ېلوممع داسياو شباهتونه لري او 

. په دواړو شوې ينازل پسي بليپه  او يوه كييوې مرحلې 

ونه او نعمتي اله، دئخطاب قريشو ته متوجه  كي

پر مجهز او ځواكمن  كيورپه يادوي، په يوې  پېرزويني

 لوږيله خوف او  كي بليدښمن د دوى بريا او فتح او په 

نعمتونو شكر ته ئې  ېدد دوى ژغورنه ورپه يادوي او د 

لى د دغه مقدس او مبارك دوى ته وايي: هللا تعاو رابلي. ا

ه له منځه يووړه او ږالهي كور)كعبه( په طفيل ستاسو لو

ئې  ئې پراخ رزق دركړ، ستاسو خوف او وېره كيپه عوض 

امن او امان درپه برخه  داسيئې  كيختمه كړه په بدل 

، شپه او ورځ سفر كولى كياوس په دوبي او ژمي  چيكړ 

، دئامنيت  كياى ، په هر ځكېږيشئ، هيڅوك مو نه مزاحم 

په ډاډه زړه او پوره امنيت له  ېستاسو تجارتي قافل

 سيميستاسو له  الريتجارتي  وليټ يوه ښار بل ته درومي،

تر ټولو په ستر او مهم تجارتي  سيميد كه ږي، مېتېر

ځان سره له  ټيگ ډېريپاره ستاسو ل چي، شوېدله بمركز 

و اادت قيعربو ټولو د ې ئ گڅنټو ترگد اقتصادي لري. 
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ټول او شاوخوا سيمي حجاز د پارلى، هم تاسو ته سزعامت 

پل محور او قبله ښار خاو ستاسو دا  يتاس، قبائلعرب 

او  لوږيېشل شوى قوم وئ، له فقر، ڼي، يو خور وور وگ

ښو خطرناكو او كينه ك داسيړو سره مخامخ، د گجورنيو ك

ستاسو ، ښلئواگې تاسو تل ئ چي كيپه محاصره ښمنانو د

ې له فقر او تاسو ئړل، دفع كښمنانو بريدونه ب د در

 دېړ، د ټول كې ټغر ئ وېريژغورلئ، د خوف او و لوږي

ړئ ې وكقدر ئ چيدا ده  تقاضاونو سترو سترو الهي نعمت

 ړئ.ې وكړئ او عبادت ئځاى كپه او د منعم شكر 

دوو سترو سترو  ټولنيد انساني  كيه رسو دېپه 

ې ړه ئدوا چي( ېرهه او وږلو: )شوېونو ته اشاره آفت

راشي او  كيې يو مخي. كله ئځاو يو وخت را گڅنپه  گڅن

ځي او بل ې بل، كله يو وزي او كله ئيپرانالره بل ته 

ېره او چي وورو گكله ې بل، ځان سره بيايي او كله ئله 

سره  له دېاو  ړويپل تور وزر وغوخ ټولنيپر ي ې امنيتب

له تأسيسات ي اقتصادسم اقتصادي فعاليتونه متوقف شي، 

ډاى له ړ شي، تاجر او ببازار سوتجارت ړ شي، د وال هځمن

ي، ړۍ نورو ملكونو ته انتقال كشتمن خپليځي، ېواده ووه

باير  يزمكچ شي، زراعتي بندونه وران شي، نهرونه و

چوي وا لريېل پل بر خگتخريب شي، بز كېشي، فابريپاته 

ې كسب او ړه ئگجړي، پك ته الس كټوټك او څپل ر خگاو كار

ته مخه  ټولنيږه ترتيب فقر او لو دېپه  ېشه شي اوپ

 چيورو گړوي او كله بيا ې وغوپرپل سيورى ړي او خك

ړي، غيرعادالنه او ته مخه ك ټولنيږه او لوړى فقر لوم

 ټولنيمسلط شي، د  ټولنيپر نظام ظالمانه اقتصادي 

 كيپه الس ډايانو ب مېرد محدود شۍ شتمنو اثروت 

سره مخامخ و محروميت افقر اكثريت له  ټولنيځي، د ېوپر

د  ټولنيپر  چيوري گاكثريت دا  ټولنيد  چيشي، كله 

كله آرام او هيڅ النديمسلط ظالمانه نظام تر سيوري 

له اقتصادي ستونزو نه ژوند نه شي ترالسه كولى، سوكاله 

په محروميت تل  ى او كه دا نظام وي نو دوى بهي وتلش

، د كېږي كيټه په لچار د نورو الرو نا ژوند كوي، كي

ولو الر، د هغو گنړنظام د  دېالر، د  بقاء خپلي

 چيونو د شلولو الر زنځيرولو او د هغو گړنزندانونو د 

او مسلحانه قيام الر.  گ، د جنتضمينوي بقاءنظام  دېد 

ځواكونو هغو داخلي او خارجي فقر  كي ټولنيپه همداراز 
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په الس ياليو د استخدام موقع گد جن عپه ارزانه بيته 

ړي پل اهداف ترالسه كخ الريو له ړگړي د جغوا چيوركوي 

 ېدقرآن په پر نورو ومني. پله لويي او برالسي خ او

له  ېپسيادوي او ورژغورنه  لوږيله ړى لوم كيسوره 

 كيت آي 112په ې د النحل د سوراو خوف نجات، خو  وېري

، كيوفرت او كثرت مخ امن او اطمئنان د رزق او روزي تر

 فرمايي: چيلكه 

     

   

     

    

   

   

              :112النحل 

ډه وو ډااو  خوندي چيړى هللا د هغه كلي مثال بيان كو ا

خو ېمانه ورته راتو، پرځايه تازه او ې له هر رزق ئ او

 وېرياو  لوږيد ړه، نو هللا دوى د هللا د نعمتونو ناشكري وك

 چيپه سبب څه څاكو، د هغه دو خوند وروېپټپه جامو د 

  دوى كول.

امنيت او اطمئنان وو او رزق  كيكلي  ېدپه  چيورئ گ

ي ناسپاسخو دوى كفران او ې له هر لوري ورته راروان، ئ

ې مسلط شو او پرړى )فقر( لوم له كبله دېد  چيړه، وك

 ړاوو. ې وغوپرپل تور وزر خ وېريبيا خوف او 

دين ته التزام،  چيښوونه كوي ته الر موږسوره  اد

د  ټولنيد  يگندشعائر هللا ته احترام او د هللا تعالى ب

او فقر له آفت د نجات  لوږياو د  ئدامنيت ضامن 

 لوږي واد فقر  كي ټولنيپه  چيښيي ته  موږاو  ،وسيله

د ږ او ل وسائلد رزق او روزي  چيوجه هيڅكله دا نه ده 

ې د عامل ئ كيپرتله كم دي!! بلپه ر مېانسانانو د ش

هللا او د  دئې دينه ب چيهغه انسان ظالمانه تصرفات دي 

ې انسان ئ چي دئهغه آفت ړوي. فقر ۍ سر غگتعالى له بند

پلو ناجائزو او په خپله عوامل او اسباب برابروي، په خ

 چي دئظالمانه تصرفاتو سره ورته الر آواروي، دا انسان 

او  مالسر، ړي، د نورو د ېري الر غوره كد تجاوز او ت

 ءفضاخوف او  وېريچوي، د وا كيپه مخاطره عزت امنيت 

و ته د راتلو بلنه ېد لوږيسره د  ېدپه همړي او ړه كجو

 ښه فرمايي:څومره قرآن ړي. ورك
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 23 :االعراف

وى نو  ېكړې ړى وى او تقوى ئو كه كليوالو ايمان راوا

ې ازود بركتونو در يزمكخامخا به مو د آسمانونو او د 

 موږړ نو ، خو دوى )دا حقيقت( تكذيب كېې وپرانيستې پر

 په سبب ونيول. كړنو پلو د خ هم

 

 

 

   

 

   

  

   

   

   

   

     
ي او د ژمد  ېئالفت  -2 اس.پپه د قريشو د الفت  -1

عبادت ي پالونكد كور  ېدد نو  -6 .له سفر سرهدوبي 

 وېريړل او له ړه كما ېئ لوږيه ل چيآ  -4ي. ړوك دي

 خوندي.ې ئ

 چيجنوبي سيمو ته  كي ژميپه و تاجران به قريشد  :1-2

و اشام به د  كي يپه دوبې تلل او و دېنسبتًا به تو

په ې كاوو او به ئتجارت  يخو سيمو ته تلل اوفلسطين 

په ې ې شريفكعب د. ولېې ترالسه كبه ئ ټيگ پوريړه ز

په كامل ي سفرونه او دوب ژميدا د  يوازيطفيل به نه 

دو كېې نه مزاحم وك به ئهيڅدل او كېترسره  كيامنيت 

و به د دوى قبائلپرتو ټولو  كيږدو په او الريد  كيبل

ا در دې وړاندي ت چي كيحال  داسيپه . ېر درناوى كاووډ
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ېر څپه چيانو خوره وره وه، د كو كيپه حجاز قبيله 

په درنه چا ورته ، هيېدلدلته هلته خواره واره اوس

 السالم عليه پيغمبر اكرمد  ه نه كتل. قصى بن كالب،گستر

په خاص ړل او شت كمېې ئ كيمكه په ډ او جد دوى راغون

ړ، د ړ كښار جوې خوا ته ې د كعبسره ئو درايت اتدبير 

 ې خاصپاره ئاو زوارو د استقبال ل ې د حجاجوكعب

 كيو قبائلعرب ټولو په سره  دېپه  چيونيول، ترتيبات 

ې د ادار كېوروسته د م قصىله  .ړ شولود قريشو اعتبار 

و اامنو عبد مناف زپه د ده مسئوليت و چارو ېلو بېلد ب

 كيژوند په پالر پل خ . عبدمناف دېشل شووو كيعبدالدار 

ه گپه درنه سترټولو به ېر نېك شهرت برخمن وو، ډ له

و اې ول: هاشم، عبدشمس، مطلب څلور زامن ئورته كتل، 

پيغمبرصلى هللا عليه پالر او د عبدالمطلب د هاشم  .نوفل

 يين المللپه هغه بقبيله د قريشو  چيښتل جد وغووسلم 

د و فلسطين اې له شام ې ئقافل چي برخه واخلي كيتجارت 

څو تر. تلېرا تلې الريپه لوري د حجاز له جنوب و ارق ش

د  چيشي تأمين  اړتياويو قبائلد هغو سره هم  ېدپه 

شي  هبدلبازار يوه مهم  هپمكه هم ېدل، شاوخوا اوس كېم

د  زيات شي او گرات گو تقبائلته د نورو  كېاو هم م

 گټينو سره تجارتي روابط قبائلشت ېم كيږدو په او الري

ي الرو له هغه وروسته خاص اهميت ترالسه دغو تجارتړي. ك

 كيه كول خپليپه  الريد ايران ساساني حكومت هغه  چيړ ك

هغه ې له شمال او شرق سره وصل كاوو. روم ئ چي ولېوني

 له دېل وو كېښ كيښتو په نله ايران سره  چيملكونه 

له دغو الرو استفاده  چيچاره نه درلوده ې بله پرته ئ

 ،ټه هم ترالسه كولهگتجارت يوه بله  له دې وړي، قريشوك

بيت هللا خادمان د قريش و قبائلشت ېم كيږدو په او الريد 

حق  چيدا  يوازيې كاوو او نه ڼل، د دوى احترام به ئگ

به  كيپلو سيمو په خ كيښت بلې غورې نه تئالعبور به 

به نه هم تأميناوو، مصئونيت ې د دوى د تجارتي قافلو ئ

څوك ې بريدونه كول او نه به ئپر قافلو چا د دوى 

و اشام، يمن، عراق د ې و ئڼورواو دو. هاشم كېمزاحم 

ړل او ك گټين روابطي تجارتله حكومتونو سره فارس 

پام په ، هغو برياوو ته ژر رونق وموندېر ډې تجارت ئ

وادو سره د تجارتي روابطو ېډيو هاونگدوى له  چيسره 

 يالفالاصحاب ارته ړل، خلكو به وترالسه ك كيپه قائمولو 
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 .ويل (كولو خاوندان دېږړي او رانړ جا)د جو

 كېم چيپام سره په او هغه اهميت ته  كيه دغه وخت پ

په ستر تجارتي مركز او تر ړى وو او د عربو ترالسه ك

 ېكپر م چيړ وكابرهه قصد ښار بدل شوى وو؛ ټولو متمدن 

ي اعتبار له مذهبې ړي، هم ئنه كراوكعبه ړي، بريد وك

ې تجارتي او اقتصادي اعتبار او هم او هم ئځه يوسي من

ډه ې وند كعب كيتأمينولو  پهد امنيت  كي سيمي وليټپه 

، اجتماعي ي، سياسيمذهبټول دغه ړي او ېز ختم كاو اغ

ته انتقال صنعا  نيېپالزم خپلي اعتباراتي و اقتصادا

په تقدس باور لري او ې د كعب چيو ته قبائلاو هغو  ړيك

، كه دئدا د خداى كور نه  چيښيي ڼي وگې كور ئ د خداى

ښود!! ېپرېدو ته نه ې ورانپه الس به ئنو د ده وى  داسي

ړه، د ډه كپل حكمت سره د ابرهه توطئه شنپه خهللا تعالى 

دقريشو سياسي،  ړ اوچت كې مزيد اواعتبار ئ كېم

او د دوى ې ژغورلله خطره وې ئ ټيگ يو اقتصادااجتماعي 

 ړ. ال زياته وده او رونق وركې ته ئتجارت 

ړوي راوونو ته نعمتدغو پام هللا تعالى د قريشو  :4 -6 

د دغو نعمتونو  چي ييفرماورته  كيڅ په ترآيت  دېد او 

ې ئ لوږيله  چيړئ كور د رب عبادت وك دېپاس بايد د په 

كلونه كلونه مو ړ. ې امان دركئ وېريله ړئ او ړه كما

پل تور وزر خ وېريخوف او ، ړلېر كت كي لوږي وافقر په 

قبيله  هې، متشتتږستمنه، وېړولى وو، يوه نغو ديدربان

حكومت كاوو، خو  وېريخوف او  سيمي وليټپه وئ، د عربو 

شت مې كيپه خوا د دغه مقدس كور  چيوروسته له هغه 

، هوسا، آرامه او په برخه شوشوئ، امن او امان مو 

پلو او نه د خ ښنه شتهېدان لوږيشوئ، نه مو له ړه ما

له ېره، او تاالن وغارت  له شتمنيو، رمو، تجارتي قافلو

كور تر  د دې چي كيپه هغو سيمو كور لږ آخوا او  دې

اختطاف خلك ېره خوره ده، خوف او و ؛دينه  النديېز اغ

، كېږيونو بريدونه كاروان، په كېږيغارت ې قافل، كېږي

ځ تر منې ئ ړيگجۍ ړبريدونه كوي، خونپر بل يو  قبائل

په ځواكونه هره خوا مسلط دي، و فساد د شر ادي،  يروان

 كياو امان امن په قريش  ، خودئخور فساد  كيبر و بحر 

ډك، ې رم او دسترخان ئگې ئبازار  تجارتژوند كوي، د 

په د ده د مقدس كور  چيړي نو بايد د هغه رب عبادت وك

ين په دپه برخه شول، بايد ټول نعمتونه د دوى طفيل دا 
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له  ،ړيمتابعت وك پيغمبروي، د هللا تعالى د گول وليگمن

له مخالفت عليه السالم  پيغمبربغاوت الس واخلي او د 

 ټولو نعمتونو به محروم شي.  ړي كه نه نو له دغو ډډه وك
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الماعون

 د سورې معرفي

 آيتله وروستي ې د سور ،دئسورې نوم الماعون  ېدد 

څلورو آيتونو ړيو لري، د لومه تونآي 3خيستل شوى، ا

هموزنه صيغې  (يتيم، مسكين او مصليندين، )د ې فواصل ئ

ې د ساهون، يراءون او تونو ئيو آيدي، د وروستيو در

پام په ڼد والي ته ې لماعون هموزنه صيغې دي. د سور

ېر څپه ږده او د مكي سورتونو ې نسبتًا اوسره آيتونه ئ

ي بولي، مدنې ڼي خو نور ئگ يې مكئن يمفسر ځينينه دي، 

و گتر ستر دالئلمضبوط  ېدر داسي كيپه متن ې خو د سور

 ې مدني والى ثابتوي:سور دېد  چي كېږي

ځ ښودونكي لمون نځانه رياكار او  كيپه مكي دور الف: 

څه ويلو ته ضرورت، رياكار  اړه ېدپه او نه كوونكي وو 

پيدا را كيمدينه په  يكنه بل كيپه مكه ځ كوونكي لمون

او  مخيمنافقين، دوه  چينه وو  داسي شرائط كېد مشول، 

په كسان  داسيوى،  يشوځاى سره يو نهضت  لهرياكاران 

د  چيپيدا شول او هغه وخت را كيمدينه منوره 

ښتل ې غوپام سره ئپه ۍ ته ځواكمنو اقدرت مسلمانانو 

ه ، پړيځاى شي او امتيازات ترالسه كله نهضت سره يو 

د پاره كاوو، د هللا لې ې نه باور وو او نه ئځه ئلمان

پاره د نفوذ ل كيپه ليكو او د مسلمانانو  يښودنځان 

 كيمكه په ې كاوو، ځ به ئبه جومات ته راتلل او لمون

 كيپه مخه او د مشركانو گپه علني تو چيوو  داسي شرائط

سره مترادف  له دېران او گكول ځ په جماعت سره لموناو 

 ړو ته راوبلي،گجې او سرداران ئقريش څوك  چيوو 

 كار همت او جرأت نه شو كولى.  داسيمنافقينو د 

مسائل د مدني مربوط  پوري وجتماعي امورپه اب: 

 ېد. په تونوسورسورتونو د بحث موضوع ده نه د مكي 

ته ځ كوونكو دغه بد خصلت د رياكارو لمون كيسوره 
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ډډه كوي، ماعون هغه و د ماعون له وركول چي شوېاشاره 

خلك يو بل ې ې د يوه كلي او محلعادتًا ئ چيڅه ته وايي 

او  فضاءله  كېلو بحث كول د مئمسا داسيپه ته وركوي، 

و سره سمون نه خوري او د مكي سورتونو له بحثونو شرائط

 وي. گړخ نه لسره ا

 مخيږدوالي او تركيب له ې آيتونه د اوسور دېد  -ج

 ېر نه دي.څپه ي او د مكي سورتونو ږده دنسبتًا اوهم 

د عملونو  چيكوي بحث  اړهپه و كساند هغو ا سوره د

باور نه لري )يوم الدين( په و او مجازات امكافات په 

 چيوجه دا نه ده تكذيب خو د دوى د ڼي، گاو هغه دروغ 

پل انكار او تكذيب د خيا ې دا خبره نه مني او عقل ئ

ې د دوى خاص وجه ئلري،  دالئلڅه قانع كوونكي پاره ل

تكذيب د )دين( ې ړه دي، دا خصلتونه ئړه وكو ونه اخصلت

او د عملونو د مكافات او مجازات نه منلو او انكار ته 

هوى بد اخالق، كركجن اعمال او  كيبل ،ې نهعقل ئڅوي، ه

 ټي، دړ كوي: يتيم رته اې انكار او تكذيب او هوس ئ

ځه ري، له لمانه لترحم نړه سوى او ړه زپه امسكين 

انساني  خپليې ئړى، له خلكو سره ېر كې هئغافل دي، هللا 

پاره ځه لد لمان كيصف په احيانًا كه ، ولېشل اړيكي

 يښودنځان د  كيپاره نه بلې د هللا لځ ئږي نو لمونېودر

له وركولو هم د )ماعون(  چيدومره ، ديبخيل پاره وي، ل

ې نكار ترنه مني او ايوم الدين  چيڅوك !! ډډه كوي

 توري خپليپه بد عمل او بد اخالق خلك دي،  داسيكوي، 

من ه ې هيلآخرت ته ئ چيڅه نه لري  داسي كي يعملپاڼ

ړي، ې باور مضبوط كې او سزا ئپه بدلړي او د عملونو ك

د انكار اصلي وجه ده، ې له آخرت ئ نيړك يړه او بدناو

د  ديبانآخرت په  كيړه او دماغ په زدغو عملونو د دوى 

 ړي. امكانات ختم كباور او ايمان 
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نو دا خو  -2ي؟تكذيبو نديدا  چيهمغه  ژنېېپآيا  -1

مسكين څوك به  وا -6. يټبه ريتيم چي دئ څوك هغه 

نو افسوس  -4. يڅونه ه يوركړپه كس ته د طعام 

غافل له چي همغه  -1. كوونكوځ لمون وپه دغافسوس 

 -3 .ښودنهځان كوي به چي غه هما -3. ديځه لمانپل خ

ماعون )د مرستي عام اسباب( به د  له وركړي وا

    .اكمخنيوى 

كوي او د )دين( انكار څوك له  چيې ږېپوهآيا  -1

څوك دا هغه ؟! آيا ڼيگروغ دو مجازات امكافات عملونو 

باور نه  ېپر له كبلهۍ هپواو د ناي ږېپوهه ن چي دئ

د باور كولو ؟ آيا كويانكار ږي خو ېپوهكوي او كه 

خو  دئې قانع لري، عقل ئ دالئلنه لري يا  دليلپاره ل

د  چيې انكار كوي؟! قرآن فرمايي دروغ وايي او ترعمدًا 

ړه او نه د ز دئكار  ژبيد ده د  كيپه حقيقت ده انكار 

ه ل عقل لپد خو اوت قضاله ړه زل پخ دهغه . دماغ كار

هم  چيڼي گڅه دروغ هغه سره عمدًا مخالفت كوي،  يكړېپر

ړه اسرار ږ د زې لكه ئړه، او هم ز دئقانع ې پرې عقل ئ

حتمًا  ،ېكړيدا پېدو الر ې د رسې تل ته ئسيند ټې او پلو

پل كوي، د خعمدًا انكار هغه  چي كړېدرك به دا حقيقت 

 ړه او وينا ردوي.  ېكپرړه عقل او ز

ړئ نو هرو ږ غور وكل اړهپه ب دين( )مكذ دېكه د  -2

او قسي  ې رحمټي، بيتيم ر ىد چيومومئ  داسيې مرو به ئ
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، شوېپل ځې ترحم او عاطفه ئ كيړه په ز، دئالقلب 

 دئهغه انسان نه  دىړي او ې له السه وركئمشاعر انساني 

، له ل شويښودېا كيپه فطرت ې ئاو ترحم عاطفه  چي

انسان  يوازيوي،  كيل په تړه ې د زماشوم سره مينه ئ

پل وي ې خسره مينه كوي، كه ئ بچيله ژوى هر د  كينه بل

او نسل د  بقاء، له ماشوم سره مينه د ده د ىدپراو كه 

پاره ضروري ده، كه دا احساس منكوب شي د انسان لدوام 

، كېږيښ سره مخامخ واگې له ئ بقاءاو  كېږينسل منقرض 

وي  پاتهې سالم ئفطرت انسان انسان وي او  چيڅو تر 

كه دا ماشوم حتمًا به له ماشوم سره مينه كوي، مخصوصًا 

پالونكى ونلري، يتيم ې وزلى او محتاج ماشوم وي، يو ب

 چيپلوان يتيم وي، څوك وي او خاصتًا كه دا د ده خ پاته

د ده انساني  كيپه حقيقت ټي، ځانه رلوان يتيم له پخ

 يشوپل ځدغه  ې لهونه ئوتقضا، يشوپل ځعواطف منكوب او 

  .كېږيړوبه ضمير خ

يو  داسيته ابوجهل ځ يوه ور چيځي را كيو رواياتپه 

او پالر مال ې متولي وو، د يتيم د ئ ىد چييتيم راغى 

ورته راغى  كيحال  داسيپه وو،  كيپه واك دولت د ده 

د  چيښتل ې وغوئابوجهل  ې، لهنه وپه تن ې ئ مېجا چي

او ځان  ې واخليپر مېاج چيړي څه وركپالر له مال پل خ

ې څه ئ ړه اوونك ءاعتناورته هيڅ بوجهل اړي، پټ كې پر

روان  وروسته تش الس او ناهيلى ېر انتظارډله ړل، ورنك

او د كوم شر ډو په ملنو يوه سردار قريشد  شو،

ته  (عليه السالم) محمد :هغه ته وويلپه نيت ړولو راوال

بوجهل ستا د ړي او له اښتنه وكپارته سابوجهل  چيورشه 

دو دا پوهېنه  چييتيم  ىې وزلدرته راواخلي، بپالر مال 

ابو جهل او  ّـرسول هللا د  وهي او يډملن ديسردار وربان

د ؟! دئښمن ې د سر دڅه، هغه خو ئې سره ئ سپارښتنيته 

پل رغى او خوته  ّـرسول هللا  له كبلهسردار د وينا  دې

پورته شو او له فورًا  ّـرسول هللا ړ، ې ورته بيان كحال ئ

ټولو بد او تر  چيخوا ته روان شو چا يتيم سره د هغه 

 چيې ويل: راغلى يم ې وو او ورته وئښمن ئدښ كنه كي

ړم، ابو درته وكتوصيه پل حق د وركولو دغه يتيم ته د خ

 النديېز د وينا تر اغپيغمبرعليه السالم دومره د جهل 

او  راوړته ې ورېدو او د يتيم مال ئڅپاسمالسي  چيراغى 

د قريشو  ړ!!ې وركئ كيپه مخد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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ېدو ړوالاد ر خړيې شد يو چيسرداران  يښتونكماجرا غو

ځينو په ليدو حيران شول او ې صحن دېې كاوو د ئانتظار 

چي ږي ېلوممع داسيټوكو ابوجهل ته وويل: ټوكو په ې ئ

 دي (سالمال عليهمحمد )پر ښى او ېپرپل دين تا هم خ

 دئنه  ميپل دين خ چيويل: وهللا ې ړى!! وئايمان راو

 ميړم، هغه وخت ېدم د ده وينا رد كښى، خو ونتوانېپر

كه د ده خبره ونه منم نو كومه  چياحساس كاوو  داسي

د قريشو د داستان دا  ځي!!ېوپرپر سر را ميتوره به 

و او مشرانو اخالق او له يتيم سره د دوى سرداران

 ريېچوايي: ته  موږځوروي. دا سوره ښه ان چلن ظالمانه

په آخرت باور نه  كيړونو په زدين نه وي او د خلكو  چي

 .كېږي چلنته ورته  ېدوي هلته به له مظلوم سره 

د محتاج او  چي دئدوهم خصلت دا  )مكذب دين( دېد  -6

نه ړه سوى او ترحم نه لري، په نسبت به زهمنوع  نيازمن

سره مرسته كوي او نه به بل د انسان پله له محتاج به خ

 څوي. ته ه مرستيې وزلو ب

ې به ئعبادت  چي دئدا ېيم خصلت در ډلي دېد : 4-1

ي، د عبادت و عنعنوا يتصنعوي، عادت  كيعبادت نه بل

عادت او تقليد وي،  كيده نه بليايمان او عقې المل به ئ

ځه له روح، د لمان چي مېې وموځ كوونكي به ئلمون داسي

دود دستور  يموروثبه ديانت ف او حقيقت به غافل وي، هد

 چيڼي، گاجتماعي عنعنه پاته په ميراث پالر نيكه او له 

له  ټولنيپه حكم او د پل سلف د تقليد بايد له خ

او ې درناوى په خاطر ئساتلو  گځان يورنښتنو سره د غو

 ړي. وكالتزام 

 كيده، په هر كار ښودنه( ځان څلورم خصلت )د دوى  -3

ځ د ښودنه وي، لمونځان نكى همدا وڅوې اصلي محرك او هئ

هيڅ )عمل( پاره كوي، د د خلكو ل كينه بل پارهخداى ل

پله نه لري، خو مشوق اسايق پرته بل پاره له ريا ل

ځان ته د خلكو توجه  چيړوي جو داسيڼه به ظاهري ب

په تقدس او اهميت باور نلري او د ځه ځوي، د لمانرگراو

كوي، خو د خلكو  ءې نه اداه ئگپه توې فريضي ې دينيو

ظاهر او  د چي دئڅوك دا هغه ږي، ېځه ودرپه لمانپاره ل

ې، دا د دوى دائمي ورگوتناقض ژور ې ځ به ئترمنباطن 

د  چيعياروي نه  هغسيخپل ظاهر به  چيېدلى ځرگعادت 

ې ئ هغسي كيي بلوه كښتنضمير او وجدان حكم او غودوى 
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دا خلك به  چيده  طبيعي، وي اضاتقد محيط  چيعياروي 

و ا)دين( د ې به ئوت قضاهرومرو )دين( نه مني او 

څه عكس او مغاير وي د هغه  اړهپه و مجازات امكافات 

 چيكه دوى خلكو ته ووايي ې حكم كوي، پرد دوى عقل  چي

لري و مجازات باور امكافات پر د عملونو و اآخرت  په

ه توجيه كوي؟ گڅنه ونه بين عملگننناهونه او گپل نو خ

پرته بله  له دېتر ستوني غرق انسان  كيناهونو گپه دا 

 ړي!!له آخرت انكار وك چيوري گالر نه 

، دئډډه كول  نفاقله او اخصلت )بخل(  مځپند دوى  -3 

ناچار آخرت به و بخيل انسان ا الخسيس، دنيا پ

)مكافات(  پهاو د عملونو ايمان  آخرتپه وي، تكذيب

)بخل( پلو شتمنيو انفاق ته تياروي، ان د خباور خو انس

ټكر كوي په آخرت له باور سره ، بخل كېږيمانع  انفاقد 

( بخيل انسان) دو ا ځواب وركويې د رد ښتنو ته ئغو او

د  چيڅوك ړي، )دين( تكذيب ك چيځاى ته رسوي كار هغه 

هم  كي يكړپه ورډډه كوي، د هغو شيانو  يكړله ورماعون 

په ې د يوه كلي خلك يو بل ته ئًا عادت چيبخل كوي 

ښي، فرش د خوراك لو، گ، تبر، كلنوركوي، لكه بېلعاريت 

په هغه خسيس انسان  داسي چيده  هاو ظرف، آيا ممكن

د  چيده  اې دئ تقاضا چيچمتو شي حقيقت باور كولو ته 

باور  داسيچمتو شي، ۍ ته شيانو قربان هډېرو غورپلو خ

ر تجارت نوم وركوي؟ بخيل ټوگۍ ته د غوره او قربان چي

ن له دې چيچاره نه لري پرته بله  له دېاو خسيس انسان 

 به انكار كوي. او آخرت 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الكوثر

 د سورې معرفي

اخيستل  آيتړي له لوم چي دئ سورې نوم الكوثر ېدد 

و ې د كوثر، انحر افواصل ئ چيلري، ه تونې آيشوى، در

سوره  شوې هنازل كيپه مكي دور ې دي، غابتر هموزنه صي

 كيپه خوا سورتونو الشرح  واالضحى ده، كه دا سوره د 

د دوى د نزول ترتيب به  چيړو غور وك ېدپه او ږدو ېك

وي،  شوې هاو كومه به وروسته نازل كيه وي، كومه مخگڅن

الكوثر  د چيشو  ىدپوهې ېدپه سره  ۍېره آسانډپه نو 

څو په ، شوېتونو وروسته نازله ړو سورسوره له دغو دوا

 :دالئلو

  و لسوف يعطيك ربك يشوويل  كي سورهپه د الضحى( :

( ېش يراض چيړي پل رب، هومره دركخ ديژر به و افترضى: 

شكه  : )انا اعطينك الكوثر: بىلولو كيسوره  ېدو په ا

 .ړلدركڅه ېر ډتا ته مو  چي

او  دېومونې يتيم ته ئ: يشوويل  كي سورهپه د الضحى 

ې ضال مه كوه، ته ئپر يتيم غصه ړه، نو ې دركئ مأوى

ې ه ئتټه، ښتونكى مه رپونو  ېكړې او هدايت ئ دېومون

پر الهي نعمتونو نو  ېكړې او شتمن ئ دېوموننادار 

 دېپه  كيپه سوره دغه مطالب د الشرح  ړه اواعتراف وك

؟ خهپراه درته ړمو نه ك سينه ستا: آيا يالفاظو راغل

 چيهغه  ړ؟مو له تا كوز نه ك ټىپيدروند  ستاو آيا ا

. ؟ړنه ك ړمو درته لوو ستا ذكر ا .ماتولهې ئستا مال 

 ېسره يوه آساني وه. نو ب ستونزي هريله  چيشكه  ېنو ب

ي. نو كله آسان به وي يوهسره  ستونزي هريله  چيشكه 

پل رب د خ يپه لورو . اړهپيل ك، بيا هاند ېفارغ ش چي

راغلي:  داسي كيپه سوره د الكوثر و ا .ړهرغبت وك دي

 .ړهړه او قرباني وكځ وكړل نو لمونڅه دركېر ډ موږ

 ږدي: ته  مخي موږزلب امط څو اساسيمقايسه  دا
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ه تونو وروستړو سورله دغو دواالكوثر سوره د الف: 

الضحى بياالشرح او بيا الكوثر. دا ړى لوم .شوېه نازل

ده،  شوېوعده  يكړد نعمتونو د ور كيپه الضحى  چيځكه 

 ړل.نعمتونه مو درك چي يشوويل  كيپه الكوثر خو 

نده گپه څر ونهنعمت كيتونو ړيو دوو سورپه لومب: 

 دئوالى نه گڅرنخو د دغو نعمتونو د شكر ، يشوښودل 

الكوثر د خو  شوېې يادونه ئه په عامه صيغ ،واضح شوى

په )الكوثر( ونه د برعكس الهي نعمت دېد  كيپه سوره 

ې والي وضاحت ئگڅرنخو د شكر د  شويياد يغه صعامه 

، دا ړه(او قرباني وكځ لمون تهپل موال نو خ: )ىشو داسي

 السالم پيغمبر عليهپه  كيمرحله  دېپه  چي ښييپير تو

بيان ته  چيند وو گڅردومره  ونهنعمتالهي  يشوېرزو پ

 ې ضرورت نه وو. ئ

له  چيتركيب ښيي ړل( تا ته مو درك)اعطينك: د ج: 

پيغمبرعليه السالم  چيونه دي نعمتمراد هغه الكوثر( )

 داسينده او گڅرپه ې هغه ئ او يشوړى وركعماًل ته 

د دلته ، لريې ضرورت نته ئتذكار توضيح او  چيوي احساس

په  چي ىدكېونو نه شي نعمت داسيپه اطالق  (الكوثر)

په ې يا به ئ كېږيته وركول  ّـرسول هللا به  كي كيراتلون

او ې له روحيې اطالق د سور داسيرالسه كوي، ت كيجنت 

 وي. گړخ نه لالفاظو سره ا

ې ئ هبيش چيوي مراد ونه نعمتهغه الكوثر بايد له د: 

دلته صيغه راغلي.  كيتونو سورپه و الشرح االضحى د 

په  چيكوي  احتوىعامه او جامع ده او هغه نعمتونه هم 

 . يشوذكر  كيړو سورتونو دغو دوا

په )ان شانئك هواالبتر(  ته وروستي آيې لد سور :هـ

دا سوره هغه وخت نازله  چيږي ېلومت سره معحاډېر وض

او د ده ياران تر عليه السالم  پيغمبرښمنانو د چي شوې

ې عمومي په ضد ئد دوى ، ينيول النديې محاصر سختي

لو سره ئټولو قباې له ئابط ورد ده ، ېكړ مالمقاطعه اع

ې له ئعليه السالم  پيغمبر چيمان كوي گ داسي، شلولي

د ده او د ده ې ئ كيځ په منړى او د خلكو ولس تجريد ك

په متن ې د سور. ېكړپه كلكه بنده دعوت د نفوذ مخه د 

ښمن د ثابتوي د د چيمومو  دالئل داسيڅو  كياو الفاظو 

تجريد  سې له ولئ ّـرسول هللا  چي دئو هدف دا تبليغات

 :ړىك
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پله په خ منښد ستا كينه كښيعنى هو االبتر شانئك إن )

تر  كيوخت  دېپه ښمن د چيښيي ې خوا له يو( تجريد شوى

 شوېې زياته ښمني ئ، عداوت او دىشو زيات كينه كښ كيمخ

په د پيغمبر عليه السالم ښمن د چيي خوا ښي بلياو له 

، شوېې قطع ريښه ئ چيوايي  كيپلو تبليغاتو په خخالف 

ورسره  اړيكي پليخېل شوى، د ولس اكثريت له ولس ب

 . ولېشل

د اسالم او  چي ږيېلومالفاظو دا هم مع له دې

په  دېد  چلنقهرجن ښمن تشدد او دپه ضد د مسلمانانو 

ې پله دوى ئپه خ ،ړيمسلمانان تضعيف او تجريد ك چيى ځا

او د عام ولس  شوېډه ې بربنېره ئڅنه ړېړي، كرغتجريد ك

 . يشواو نفرت سره مخامخ  كيكر يله الزيات

ښمن د كيواگ چيهيڅكله دا نه ده  معنىو الفاظ ېدد 

ي عبدهللا رضاو قاسم دوه زامن  ّـرسول هللا د  چياوس  :ويلي

عليه ) محمدشول نو د وفات  پسيپه بل يو  ماهللا عنه

ې نوم او شوه، له رحلت وروسته به ئقطع ريښه  (السالم

 ديړانڅوك وهغه  يوازيضعيف تعبير  داسيښان ختم شي، ن

د  چيځاى په  دېد  معنىد الفاظو  چيى او منلى شي كول

ې ئ كيپه كتابونو ټوي د لغت ول كيپه قالب ړوند كالم ا

د لغت شي  دىكېيو لفظ  چيپام نه كوي ته  دېټوي او ل

ډېرو شيانو معاني ولري او د  ډېري كيپه كتابونو 

 كيپه قالب د يوه كالم  چيپاره وكارول شي، خو كله ل

 معنى ړېگځانيوه خاصه او  يوازيمعانيو ټولو ږي له ېول

د عليه السالم  پيغمبرافاده كوي، دلته د ابتر لفظ د 

په دا لفظ د لغت پاره كارول شوى، ښمنانو لټولو د

ښان، مطرود، ې نوم ند مقطوع الولد، ب كيكتابونو 

مقطوع د ې راغلى، دلته ئ معنىپه ... شوى پاته يوازي

د پيغمبر  چيځكه دا و اخيستى، نه ش معنىپه الولد 

ې اوالد نه وع الولد او بطښمنان مقټول دعليه السالم 

حتمًا  !د واقع خالف خبره كوي؟! داسيه گڅنوو، قرآن به 

دلته د )ابتر( او ې اخلو، تر معنىپرته بله  له دېبه 

كوثر د  راغلي، كيپه مقابل )كوثر( الفاظ د يوه بل 

دو او كې پاته يوازيله ، نو ابتر ئد معنىپه ېر زيات ډ

په سياسي او فكري ، دىنه شي درلو معنىتجريد پرته بله 

پل هر يو د خ، كېږيېره كارول ډدغه اصطالح  كيمبارزاتو 

په ټو، وراوايي: تجريد شو، ولس  اړهحريف او رقيب په 



 

 

 

 

 

                                                                                                                  الكوثر       

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

328 

 چيورو گړو نفوذ نلري!! كه قرآن ته رجوع وك كيخلكو 

همدا خبره  اړهپه السالم  معليه انوپيغمبرښمنانو د د

د ده د و اعليه السالم ى موس فرعون د چيلكه ، كړې

 :وايي اړهپه و ياران

                                                                             ِإنَّ َهُؤالِء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن *            

 14الشعراء: 

 .دئى گټولكى ږدوى يو ل چييقينًا  

 كيسوره ه پالشرح د مخه د  دېتر  چيورئ گه نر گم

تا ته مو شهرت  چيړى شوى وركنان ئاطمته  ّـرسول هللا 

ډه او ډابايد ړ، ړ كښان مو لوستا نوم او نړ، درك

محاصرو و سره او د تبليغاتپلو په خمن ښد چيې ومطمئن 

ېدو نه شي كولى ستا د دعوت د خور الريه و لمقاطعاو 

 ستا د نفوذ مانع شي.  كيلس په و ړي اومخنيوى وك

 )ابتر( لفظد  ومفسريندرنو ځينو  چيه ده ېره عجيبډ

 كي حال داسيپه ا ، داخيستى معنىپه د مقطوع الولد 

 شويوفات  كيپه ماشومتوب ړه زامن دوا ّـرسول هللا  د :چي

پاره دومره ښمن لكله د دهيڅړينه او د دوو ماشومانو م

شديد  اړه دېپه  چي ىدېكي نه ش ستره او مهمه موضوع

ې پاره ئې د يوډولو لشند  چيړي، دومره پيل كتبليغات 

ېره دا برس دېپر  !!ېدو ضرورت احساس شيې د نازلسور

ه څو كاله وروسته نازلله وفات هللا عنه  يقاسم رضسوره د 

ځه ويشت پنپه  ّـرسول هللا  چيږو ېپو ه ېدپه ټول ، شوې

په ړ، وكازدواج ا سره هللا عنه رضيې له خديج كيۍ كلن

عبدهللا بن عباس  شو، دۍ مبعوث پيغمبرپه  كيۍ ښت كلنېڅلو

د ده مشر زوى قاسم رضي هللا  مخيله روايت د  رضي هللا عنه

زينب، عبدهللا، ام كلثوم، فاطمة وو، له ده وروسته  عنه

ړى ېدلي، لومږېز پسيپه بل م يو و رقيه رضي هللا عنها

، شووفات  هللا رضي هللا عنهعبد ېپسورو ا هللا عنه رضيقاسم 

او  يشووفات  كيپه ماشومتوب ړه دوا چيوايي روايات 

ړه د دوا چيار كوي گټين ېدپه خو روايات  ځيني

د  يوازي، يشووفات  كيبعثت مخ ترپيغمبرعليه السالم 

ې ۍ وژوند كيپه وخت بعثت د  يڼلوعليه السالم  پيغمبر

دا ړى. هجرت ك ېئاو له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سره 

 كيواگ چيږدي ېپرمجال نه  هيڅته  خبري دېروايات 

 چيپاره ابتر ويلي ل دېته د پيغمبرعليه السالم و قريش

دا سوره نازله  كيځواب په ې وفات شول او د دوى زامن ئ
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ته ابتر نه  چي شويته ويل عليه السالم  پيغمبراو  شوې

 !! دئښمن ابتر ې ستا دي

په هر  چيده، ې صيغه د مبالغ كثرتد )الكوثر(  -و

ي ې اصلئ كيسوره  ېدپه خو شي،  ىدكېې اطالق زيات شي ئ

 كيڼا ره پو ټول كالم او نورو آيتوند بايد مفهوم 

د  كيپه كتابونو د لغت  چي دئسم كار  انه خو دټوو، ول

ر احتماالت مېڼ شگمعاني راواخلو او  بېلي بېليلفظ  دې

ې رت معنىېله ېله بك بڅوهر  چيړو او نه دا ك ديړانو

شي او دا  ىددرلو معنىيوه  يوازيواخلي، دا لفظ دلته 

ې ، د سورل شيټوول كيپه قالب ې سور دېې بايد د ئ معنى

)كوثر( د  چيږي ېلومډېر وضاحت سره معپه له متن 

پيغمبر عليه  چيسوره وايي راغلى،  كيپه مقابل )ابتر( 

 دئې )ابتر( ښمن( ئړى شوى او )دته )كوثر( وركالسالم 

 چيكارول شوى  داسي اړهپه او دا د ابتر لفظ د دښمن 

عليه السالم  پيغمبر يواي چي ښمنې دا ده: لكه دئ معنى

راد مښمن ، له ددئپله ابتر په خې ښمن ئ، ددئابتر نه 

ښمنان مراد دي، دلته د ټول د كيښمن نه بلكوم خاص د

 حتوىاښمنان ټول داو  ىراغل معنىپه )شانئ( لفظ د جنس 

ې نه شي تر معنىپرته بله  له دې چيكوي او طبيعي ده 

 تجريد شوى.  ديښمن د كيته نه بل چي دىكېاخيستل 

نه  معنىپه و )نهر كوثر( ا)حوض كوثر( د )الكوثر( 

ه ت سرآيله وروستي توجيه دا  چيځكه شو اخيستى، دا 

 معنىه پ اوالدېر ډد )الكوثر( همداراز وي، گړخ نه لا

اشكال سره مخامخ  له دېړى لوم چيځكه دا  نه شو نيولى

په وخت ې د نزول سور دېد پيغمبرعليه السالم  چيږو ېك

ې هم زامن ئ كينه درلودل بلاوالد ډېر  يوازينه  كي

 كيپه مقابل وو او ثانيًا دا لفظ د ابتر  شويوفات 

 .ه ووښمنان مقطوع النسل ند ّـرسول هللا راغلى او د 

صالح اكثرو  ټولنيد  كيې رحلم ېدپه  چي دئحقيقت دا 

په  ورځي هريد ړى وو، راوايمان  ّـرسول هللا  رپافرادو 

ښمن له دو او د دپوهېپه حقيقت د خلكو دو، د دعوت ېتېر

نېك او صالح  ټولنيد دو سره ېزياتپه لوري د تشدد 

دل او نفوذ كېى ځاسره يو عليه السالم  پيغمبرافراد له 

 يستونزمن ،سختي ېدپه  چيدو، څوك زياتې كيپه خلكو ې ئ

 ّـرسول هللا ه ل كيې مرحل كيډاو له راز راز ابتالءاتو 

، ووځواك د نهضت اصلي تومنه او اصلي ، يشوځاى سره يو 
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دا دوى ول همېر وو، څپه د يوه قوم او ملت ې و ئي هر

ړه، دعوت رتيا وكگې د ده ملئ كيځو په هغو سختو ور چي

په دين بيرغ د دوى  دټ ته ورساوو، وگټ وگې د دنيا ئ

په من ښېدو، دپور كيټ وگټ وگپه ړۍ مباركو السونو د ن

دو او له ېبېلپه له دوى د دغو خلكو  چيدو ېپوهنه  ېد

په دو سره كېځاى يو په سره د دوى عليه السالم  پيغمبر

په د تجريد  ټولني، له كېږيقطع  جرړيد دوى  كيحقيقت 

د عليه السالم  پيغمبرد  چيمان كاوو گدوى لور درومي، 

ځورولو سره و او مقاطعو، محاصرتشدد، خالف په يارانو 

ونه به د سياستدا  چيدل پوهېړي، خو نه تجريد ك دىبه 

 پيغمبردوى د رسوايي او تجريد باعث شي او ولس به د 

 .ړيدعوت ته الزيات متمايل كعليه السالم 

په د الشرح  چيوي  نعمت داسي)الكوثر( نعمت بايد  د

ې زيات تر ذكر شوو نعمتونو ستر وي او اهميت ئ كيې سور

ستا شهرت مو : )و رفعنالك ذكرك: شويهلته ويل وي، 

د  چيښه نتيجه دا ده دو زياتېړ(، د شهرت د ړ كدرته لو

هيڅ  كي ېدپه ځاى شي او ښه او نېك خلك ورسره يو ټولني

د اهميت رتيا گد صالح او نېكو خلكو د مل چيشك نشته 

د شهرت له عام  چي دئڅه ړ او هغه دو لوېزيات ترشهرت 

 .كېږيدو وروسته ترسره كې

 

 

   

 

  

   

    

     
 نو وكوه -2. كوثر ښووبخدر چيشكه  بېتا ته مو  -1

بې ښمن ستا د -6.او قربانيځ لمون، دي رب تهپل خ

 .ابتر دئپله په خ چيشكه 

 ولرئ: كيم اپپه ټكي څو په ارتباط آيت  دېد  -1

ته  ّـرسول هللا عمالً  نعمتپه نامه يو )الكوثر( د الف: 

ې د سور دېښيي د چي دي  داسيړى شوى، د آيت الفاظ ورك

حال په  سالمال پيغمبر عليهد نعمت دا  كيپه وخت نزول 
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نعمت مراد  داسي له دېڅوك  چي، دا صحيح نه ده ووشامل 

ته عليه السالم  پيغمبربه  كيراتلونكي په  چيړي ك

، كه راتلونكي نعمتونه مراد وى نو دا كېږيوركول 

به كوثر  موږانانعطيك الكوثر: الفاظ به راتلل: 

راغلي: و  چي كيپه سوره لكه د الضحى  داسيړو، درك

څه ومره ژر دېر ډستا رب به يك ربك فترضى. لسوف يعط

 ې. شبه ې راضي پر چيړي درك

ږ او لږدو كې كيخوا  بليې يوه د ړه سوركه دا دوا

رانه نه گدا به راته پوهېمطلب  ېدپه ځير شو نو ورته 

سره عليه السالم  پيغمبرله  كيې په سورد الضحى  چيوي 

، شوېره ې له راتلو د مخه ترسوعده د الكوثر د سور شوې

ځكه دلته ورته ويل ړى نو ترالسه كنعمت هغه  ّـرسول هللا 

 انا اعطينك الكوثر. :شوي

 د چي شوېته اشاره نعمت  داسيسره )الكوثر( په ب: 

 ترې د سورزول وروسته او د الكوثر نې له د سورالضحى 

 دئ نعمت داسيړى شوى او دا ته ورك ّـرسول هللا  كينزول مخ

ې ضرورت ئته او توضيح  دئند گڅرمالً ته كا ّـرسول هللا  چي

ده او ې صيغه د كثير د مبالغڅه هم الكوثر ، كه نه لري

هغه  يوازيلته دخو شي  ىدكېې اطالق په هر زيات شي ئ

هغه نعمت پر او  كيپه مقابل د )ابتر(  چيوركوي  معنى

په ضد د د پيغمبر عليه السالم  چيشي  ىدكېې اطالق ئ

او عليه السالم  پيغمبروايي:  چيډوي ښمن دا تبليغ شند

ر قاطعيت او ډېپه پاره ل دېد همې ابتر شو. دعوت ئ

حوض كوثر مراد نه )الكوثر( د  چيئنان سره ويلى شو ماط

ې له ئمراد  كيبل، نه نهر كوثر او نه زيات اوالد، دئ

له  كيې مرحل دغيپه  چيپرته هماغه مخلص ياران دي شكه 

ابتالءاتو په ، وو يشوى ځاسره يو پيغمبر عليه السالم 

 او ستونزوله شول،  پاته ثابت قدماستوار او  كي

چمتو شول، ۍ ته قربان هريدل، ېوېرونه ړاوونو ك

ښ او فشار واگړل، هيڅ ې قبول كيفونه او زحمتونه ئتكل

ې لكه يو و ئي ړل، هرپه شا نه كاو تصميم  الري خپليله 

ځان د ه له صف سرې ښكر وو، هر يو ئړى لپياومضبوط او 

پيوستون وسيله او مجاهدينو د څېر د زرهاوو نورو په 

ټ ته ورساوو او د دين وگټ وگۍ ړې د نن ئي دهللاد سبب، 

يد أيد ت رأيي دېپاوو. د ور كيۍ ړن وليټپه ې بيرغ ئ

 لرو:  دالئل النديپاره ل
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نهر به  كوثرد ځ او په ورد كوثر حوض به د قيامت  -1

 دې، په كېږيته وركول الم پيغمبر عليه الس كيپه جنت 

ې سور دېمو عماًل او د ) الكوثر(  چي ل شويوي كيسوره 

 ړى. تا ته درك كيله نزول مخ

شيعه مفسرين دلته هم د نورو مواردو  ځينيمتأسفانه  -2

!(، !)الكوثر يعني فاطمه عليهاالسالم چيېر وايي څپه 

په زور او تكلف  كيمواردو  داسيپه  چيڅه كوي دوى تل ه

پرته د قرآن ړ دليل ره او له كوم معقول او د منلو وس

په لوري  داو د ده د اوال هللا عنه رضيآيتونه د علي 

مراد له كوثر ړى، وايي ې هم دا كار كړوي، دلته ئوا

 يوازي كيټول نه بلې ئ كياوالد په او  دئېر اوالد ډ

ټول  دېد  كيدا نه بل يوازيا ده او فاطمه رضي هللا عنه

ې ب داسي!! د هللا تعالى له مقدس كتاب سره ياد داوالد مر

 د چي كيحال  داسيپه  !!سان حيران شينته ا چلنباكانه 

ځوان پيغمبرعليه السالم  كيپه وخت نزول ې د سور دې

پر  ې واخلو.تر معنىزيات اوالد  د چيزامن نه درلودل 

وخت  ېدپه  چي ىدكېدليل اطالق نه شي  ېدپه ې لمسيانو ئ

ې له نزول سور دېې د ، لمسيان ئوو لمسى نه ې هيڅئ كي

 .ېدليږېشل كاله وروسته ز دېږن

ېر ډو يا ا)الكوثر( حوض كوثر يا نهر كوثر  كه له -6

ه تنسيق ل ، ربط اوړاوتځ و ترمنآيتونواخلو د  اوالد

ړو خبرو دوا دېد ږي، ېې ربطو جملو بدلپه بځي او ځه من

يا نهر وثر تا ته مو حوض ك چيوي څه ربط ځ به تر من

همداراز دا  ې اوالد شول!!ب ديښمنان ړ او ددرككوثر 

ړ او ډېر اوالد دركتا ته مو  چيخبره نه شو كولى 

عليه  پيغمبرد  چيځكه ې اوالد شول، دا ب ديښمنان د

 نه ول.  ې اوالدب ښمناندالسالم 

 چي شوېښوونه ته الرپيغمبرعليه السالم  كيآيت  ېدپه  -2

او قرباني  كړېځ وبايد لمونپاس  د الكوثر د نعمت په

قريشو ته ويل  چي كيپه سوره لكه د قريش  داسي، ېكړو

ړئ پل رب عبادت وكپاس بايد د خپه نعمتونو  دېد  :شوي

 لوږيله  ړ اوپه برخه كې امنيت دروروسته ئ يېرله و چي

)الضحى( د  چيراز ادو هما ،ړئړه كپه نس ماې وروسته ئ

ونو له ذكر وروسته نعمتد  كيپه سورتونو و )الشرح( ا

په ړه او د هللا په نعمتونو اعتراف وكد هللا  شوي:ويل چي 

 چي كيې په سورالنصر د لكه  داسياو ړه. لوري رغبت وك
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ډله اسالم ډله او نصرت او د خلكو يد أيالهي تد ورو گ

ته د پيغمبر عليه السالم  چي كيپه مقابل ته د ننوتو 

 . وېشښتنه پارتسبيح او استغفار س

يوه پر مخكنيو ت آيدا  چيورو گت سره حاډېر وضپه 

په  ءاو د هغوى نتيجه ده او د الكوثر د اعطاتفريع 

د  چيښيي ښتنه كوي او ۍ غوځ او قرباند لمون كيمقابل 

ړى شوى او ته ورككوثر نعمت الدمخه پيغمبر عليه السالم 

ځه او په لمانپاره ځاى كولو لپه د شكر نعمت  دېهمد 

و ا ّـرسول هللا  كيآيت  ېدپه مكلف شوى.  ۍقربان

ځ او قرباني به مو د هللا لمون چي يشومسلمانانو ته ويل 

ترالسه كول او د ده  ءپاره وي، د هللا تعالى رضاتعالى ل

ۍ موخه او ځه او قرباناوامر ترسره كول به مو د لمان

الفاظو  دېپه  كيى ځاپه بل ښوونه ا الردهدف وي. 

 : راغلې

    

    

     

    

                                                                                              
  136 -132 :االنعام

او  ميژوند ، مي ي، قربانميځ لمون چيې شكه ب: ووايه

 دېپه ې نشته، ئ ، شريكديو رب لره عالمياند  مي گمر

 يم.و ړيو مسلمانانله لوماو  وى يممأمور ش

 ولرئ:  كيپام په  خبريڅو ړه په اآيت  دېد  -6

وي او  ېر كينه كښډ چيښمن ته وايي شانئ هغه د -الف

د  كيوخت  غهپه د چيږي ېلوممع له دېې زيات، عداوت ئ

ښمن وه، دلته له د شوېي زياته عداوت او كينه كښ ښمند

  ې مراد دي.ښمنان ترټول د كيبل دئښمن نه مراد خاص د

ې ئ اړهپه  ّـرسول هللا د  چيوينا  له دېښمن د دب: 

هغه  چي دئابتر شو، مقصد دا  دى چيې دي او ويلي ئ ېكړ

په ده  چيې دا وو ان ئمگمنزوي او تجريد شوى،  له ولس

نور به  چيحالت راوستى  داسيپر يارانو مو او د ده 

، د ده د يارانو ړيښه نه كړه رتيا ته زگڅوك د ده مل

 كيپه مكه ځورولو او سخت تعذيب سره مو په پلويانو او 

هيڅوك به نور  چي ېكړړه جو فضاء داسياو خوف  يېرد و

او د محمد ېږدي پرپلرنى دين پل خ چيړي دا جرأت ونك
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په ضد مو او د ده  ،ړي( نوى دين غوره ك)عليه السالم

نور به هيڅوك د ده خبره وانه  چيړي دومره تبليغات ك

  ړي!!ې رانه وپروري او ايمان به 

په  چيبې شكه ښمن ستا د :ِإنَّ شَاِنَئَك ُهَو األَْبَترُ د )ج: 

 منښد چي دئمضمر دا مطلب  كيتركيب ( په دئپله ابتر خ

ړى او هللا تعالى د ته د ابتر خطاب ك السالم عليه رپيغمب

پله ابتر پخدوى  كيفرمايي: ته نه بل كيواب ځپه دوى 

ښمن ته متوجه لفظ سره د ېدپه دلته او  چيڅه كوم  .شوي

مراد  اړهپه ې د پيغمبر عليه السالم دي عكس او نفي ئ

سره  ءپه اعطاد كوثر  كيړي آيت په لومې وضاحت ئ چي ئد

 شوى.

ښان، مقطوع ې نوم نبلري، لكه  يمعان ډېري: ابتر د

ې له ريښ چيهغه ونه ې خيره، بې اوالد، او ب النسل

مقطوع د  كيآيت  ېدپه ځينو متأسفانه وي.  شوېايستل 

 معنىدا  چينيولى، حال دا  معنىپه ۍ ې اوالداو بالنسل 

صدق نه كوي،  اړهپه منانو ښد دعليه السالم  پيغمبرد 

څه  داسيه به قرآن گې اوالد نه ول، څنبدوى  چيځكه 

تعبير مصداق نه لري او د واقع خالف وي، دا  چيوايي 

هغه  يوازيمكلف يو د ابتر  موږ، دئټه ې بنسبو اغلط 

سره واقع  لهښتنه كوي او ې غوټول كالم ئ چيواخلو  معنى

 چيشو  ىدپوهې دېپه ډېر كم دقت سره په ي. لرومطابقت 

 چيمان كوي گځايه دا ې بمن ښ: ددئد آيت مراد دا 

ړى او د ده د ې منزوي او تجريد كئعليه السالم  پيغمبر

په ، اشتباه كوي، كړېپ ډپاره ې د تل لدعوت مخه ئ

د ولس  او يشوپله منزوي او تجريد په خدوى  كيحقيقت 

 . شويله لوري منفور او مطرود 

په )ابتر( هم بايد د دغه لفظ  معنى )الكوثر(د  :هـ

كه تاسو راغلى.  كيپه مقابل  دېځكه د ټوو، ول كيڼا ر

او مال دولت نه لري او  دئفقير  چيووايئ  اړهپه چا د 

ړي، ما ته ډېر مو وركې څوك درته ووايي: اشتباه كوبل 

څه وي او دا د وينا به ستا انتباه  له دېووايه د ده 

پرته آيا له مال دولت ې، اخل معنىپه كومه ډېر لفظ به 

ۍ جبهه څوك ووايي: فالنكه يو  !ې؟ې اخلتر معنىبله 

نه  داسياو مهمات نه لري، بل ورته ووايي:  وسائلكافي 

ې، اخل معنىډېر( څه له )ړي، آيا دلته ډېر مو وركده 

 څه؟وسله او مهمات كه بل 
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 چيښمن ويلي : ددئورته ته  دېتركيب و آيتون دېد 

ى، ، يعني له خلكو تجريد شودئابتر عليه السالم  پيغمبر

هللا  رتيا نه كوي،گې ملاو هيڅوك ئ وك ورسره نشتههيڅ

ډه ډا، ته دئپله ابتر په خښمن د ،نه چيتعالى فرمايي 

 يوازيډېر زيات ، دلته له ړيډېر زيات درك موږ چياوسه 

ري گپلويان، ملډېر  چياخيستى شو او هغه دا  معنىيوه 

ېر ناسم ډلفظ اطالق  دېڅه د بل په ړي. او ياران مو درك

 . دئاطالق 

د يوه سياسي مشر يا  چيڅوك ڼئ لكه يو گو داسيدا 

، پاتهي څوك ورته نه دووايي: تجريد شوى،  اړهپه حزب 

ړ نه كوي، بل ورته ووايي: ې مالتڅوك ئټول شو، ې ټغر ئ

ېر زيات( ډټول شوى، )ې ټغر ئ چي زه درسره موافق نه يم

له  چيږي ېپوه دېپه پرته له كوم تأمل ېدونكى لري اور

، پلويان او حاميان ديېر كس مقصد ډ دېېر زيات( د ډ)

 .ډېر زيات ديې څه ئ چيي ويلي څه هم ده نه دكه 

ړس قوله راغلي، پاشړه په اثر ود الك چيقرطبي ليكلي 

مفسرينو ته له پيغمبر عليه السالم  چيدا ده  معنى دېد 

آيت  ېدد  چيورغلى  دئپه الس نه ثق روايت وم داسي

له  رأيي بليڼي او د گې ووستى تفسير ئړى او ورلوم

كله هيڅې موندلى وى روايت ئ داسيړي، كه ډډه وكوركولو 

ړس مختلف پاشكوله او  ديړاننه و يهأرېله ېله بې بئبه 

ړسو پاهمدا راز له دغو شدل. كېې نه تفسيرونه به ئ

دا حق  يوازينه  موږشي او بس،  دىكېې صحيح يوه ئيو أر

ځ و د دغو مختلفو آراوو تر مند درنو مفسرين چيلرو 

بايد  كيبل ړوې انتخاب كټولو غوره ئړو او تر وت وكقضا

ښايي ووايو:  چيړو، دا سمه نه ده دا كار وكاو حتمًا 

 وليټښايي  چيووايو  يا او ښايي دادا صحيح وي او 

دا خبره ړو، جوامع الكلم نوم وركد ته  دې ي اووصحيح 

څېر په  قرآننه د شي  ىدېك اړهپه يوه مبهم كالم خو د 

ته نه  دېجوامع الكلم  .اړهپه د مبين او بليغ كالم 

دا ورته پوهې ېدپه چوي او وا كيشك ه پمخاطب  چيوايي 

، دا، كه دا دئڅه د متكلم موخه او هدف  چيړي رانه كگ

ډو په لن چي دئاو كه دا؟!! جوامع الكلم هغه كالم 

ړى ك ءاداه گړه توپشباو ښه په پل مطلب خ كيالفاظو 

او غير ضروري شوى وي او نه اضافي  كيپه لف كشي، نه ت

 چي دئالكوثر هومره جامع كالم راغلي وي،  كيپه  الفاظ
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د  چيدا نه ده  معنى ېدو موندلى، خو د نه ش ېنظير ئ

په د لغت  چيټول هغه معاني دلته مراد دي كوثر 

يوه محدده  يوازيې مومو، له الكوثر بايد ئ كيكتابونو 

ې بايد د كالم له مراد وي او مخاطب ئ معنىمشخصه  او

  ته وايي بليغ كالم.  دېړى شي. او فحوى درك ك

ېر ډې صيغه ده او څه هم كوثر د كثرت د مبالغ كه

په شي، خو دلته كوثر د ابتر  دىكېې مصداق شيان ئ

شوى او تجريد شوى  منزوي معنىراغلى، د ابتر  كيمقابل 

امخا ناتجريد شوى او نامنزوي به خ معنىنو د كوثر  ،ده

  ې دلته اخيستل اشتباه ده.شوى وي، بل مصداق ئ

 شوېنازله  كيپه مكه سوره  لكوثرا د چي اړه دېپه 

ې وايي ځي، يو ئته را مخيدوه روايتونه  كيكه مدينه 

دوهم زوى هم وفات شو نو كله د پيغمبر عليه السالم  چي

 عليهمحمد )عاص بن وائل يا ابولهب وويل بتر محمد: 

و نه ش پاتهث ترې رات شو، يعني نارينه وارمي (السالم

 نازله شوه.  كيځواب په او دا سوره د ده 

 راغلي:  بل روايت كيپه 

َذاَت َيْوٍم  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َأَنٍس َقاَل َبيَْنا َرسُوُل هللاَِّ 

َرْأسَُه ُمَتبَسًِّما َفُقْلنَا َبيَْن َأظُْهِرَنا ِإْذ َأْغَفى ِإْغَفاَءًة ُثمَّ َرَفَع 

  ُأْنِزَلتْ  »َما َأْضحَكََك َيا َرسُوَل هللاَِّ َقاَل 
َّ
. « سُوَرةٌ  آِنًفا َعَلى

َفصَلِّ  اْلكَْوَثرَ  َأْعطَيَْناكَ  ِإنَّا) الرَّحِيمِ  الرَّحَْمنِ  هللاَِّ  ِبسْمِ  » َفَقَرأَ 

 َما َأَتْدُرونَ  » َقالَ  ُثمَّ . «ِلَربِّكَ َواْنحَْر ِإنَّ شَاِنَئكَ ُهَو األَْبَتُر( 

 َنْهرٌ  َفِإنَّهُ  » َقالَ . َأْعَلمُ  َوَرسُوُلهُ  هللاَُّ  َفُقْلَنا. « اْلكَْوَثرُ 

 مسلم رواه .... َوجَلَّ  َعزَّ  َربِّى َوَعَدِنيهِ 

 كيوخت  داسيپه وايي:  چي دئروايت  هللا عنه رضيله انس 

مختصر  چيوو  كيپه خوا  د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موږ

 موږ، ړچت كپه موسكا سره سر رااوې ې حاله شو، بيا ئب

ې فرمايل: ؟ وئشوېپه خندا  ولي !يا رسول هللا چيښتو پوو

ې ئ داسينو  ،نازله شوه ديدا اوس يوه سوره رابان

 َأْعطَيَْناكَ  ِإنَّا) الرَّحِيمِ  الرَّحَْمنِ  هللاَِّ  ِبسْمِ  »ړه: قرائت ك

ې بيا ئ. «ِلَربَِّك َواْنحَْر ِإنَّ شَاِنئََك ُهَو األَْبَتُر(  َفَصلِّ  اْلكَْوَثرَ 

وويل: هللا او رسول  موږ؟ دئڅه كوثر  چيږئ ېپوهوفرمايل: 

هللا تعالى  چي دئې فرمايل: دا يو نهر ږي، وئېپوهښه ې ئ

 ...ده، ېكړې له ما سره وعده ئ

 موږړه دوه متعارض روايات زپه اې ې مسئلد يو چيورو گ

يو صحيح  يوازيبه  كي دېپه  چي، طبيعي ده ځيرا ته مخي
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 ېدپه يا به سوره مكي وي يا مدني، اكثر علماء وي، 

له  هللا عنه رضيي ده او د انس دا سوره مك چي يمتفق د

شهادت  ېدپه څه ې هر روايت سره اتفاق نه كوي، د سور

په  هللا عنه رضي، انس شوېنازله  كيپه مكه  چيوركوي 

پيغمبر عليه السالم  چيشوى او هغه وخت  پيدا كيمدينه 

ې د سور دېښايي د كلن وو، اته نه ړ ې ته هجرت وكمدين

ه ومنو گڅن، ووكلن ماشوم ې څلور به در كيپه وخت نزول 

  ؟!ضر وواح كيپه وخت ې د نزول سور دغيد  ىد چي

دا سوره د  چيبايد ووايو  اړهپه ړي روايت د لوم

ېر كلونه وروسته ډله وفات د زامنو عليه السالم  پيغمبر

زامن له د ده  مخيد معتبرو رواياتو له ، شوېنازله 

ابو لهب  كيپه وخت ، د دوى د وفات يشووفات  كيبعثت مخ

اختالف نه  هيڅسره عليه السالم  پيغمبرله  يوازينه 

د ده  يڼدوه لو خپليپيغمبر عليه السالم  كيدرلود بل

 ې. و ېكړورپه نكاح دوو زامنو ته 

 ه يادونه:يو

 چيتحقيق كاوو  اړهپه ې سور يمختصر دېما د  چيكله 

او د  شوېړه ډ آيتونه لري، له لسو كلمو جوډ لنې لندر

ېرو تفسيرونو له ډډه سوره ده، د ټولو لنقرآن تر 

د  ميپه كرم او لطف سره د هللا تعالى او وروسته ې مطالع

په برخه شو، له دو توفيق ېپوهتفسير د په ې سور دې

 دعاءد  ميښود، السونه ېك ميې فارغ شوم، قلم كلو ئلي

ژبه جاري شول: په  ميړل او دا الفاظ چت كپاره اول

 چيېر شكر كوم، هومره ډېر ډ پېرزويني دېخدايه! ستا د 

ې عوض او بدله نو د مبارزورشو كلدېېرو كه زما د ت

ې دا فهم وي، زه قانع او راضي سور كيمبار دغيد  يوازي

  .مرهونلطف او كرم  دېستا د  او يم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الكافرون

 ې معرفي د سور

خيستل ا آيتړي له لوم چي دئسورې نوم الكفرون  ېدد 

ې ړيو دوو آيتونو فواصل ئلري، د لومه آيتونږ پ، ششوى

ېيم، د الكافرون او تعبدون هموزنه صيغې دي، د در

اعبد صيغې  ې اعبد، عبدتم اوځم آيتونو ئپنڅلورم او 

په ې د دين او آخري آيت ئ دئې سره ورته ږ ئغ چيدي 

پاره موزون ږ او مد وجذر لې د غد سور چيلفظ ختم شوى 

مضمون د بحث اصلي ، شوېنازله  كيي دور . په مكدئتوقف 

ن او له ديد دوى له معبوادنو، د دوى  ،ې له كافرانوئ

، ئداعالن  ۍې زارې د برائت او بد عبادت له اسلوب ئ

 روغي جوړيراز  د هر چيمقاطعه پاته تليوه دائمي او 

امكان منتفي كوي. دو كېپخال ډول ردوي او د هر احتمال 

 كيې مرحل ېدپه ښمن د چيږي ېلومو معې له آيتوند سور

ړي ته ړ جاډول جويو ه سرعليه السالم  پيغمبرړي له غوا

 پيغمبر چيې ڼلگټوره گځان ته مفيد او ې ږي، دا ئېورس

د دوى د ړي، چمتو كته ې انعطاف او مصالحه السالم علي

، كيې نيوئ اړهپه دين، مذهب، معبودانو او سياستونو 

دونكي كېپخال له نه  او ړياعتراضات او تبليغات راكم ك

ټولو تر  كيدعوت او مبارزه په ړي. ې راكوز كځه ئدري

ړي او څېره بدله كپله ښمن خد چيحساسه مرحله هغه ده 

پل مخكنى سياست موقتًا خ چيڼي گصلحت وپل مپه خدا 

ړي شعار ړ جاې او جوځاى د مصالحپه ږدي، د تشدد ېپر

د ښيي، راغ وڅرانو او مبارزينو ته شين گړي، دعوتورك

په  چيې دا وي ئي، محاسبه ړكوړانديز ورته و ومتيازاتا

زاتو وركولو ايځينو امتپه سره او مبارزينو ته تنازل 

څه د هغه  الريايل كولو له ې متمته ئ روغي جوړياو 

پلويانو د تشدد او د نهضت د  چيپه ضد كولى شي نهضت 
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ړى شو. ې ترالسه نه كځورولو او تعذيبولو ئړلو، په ش

د ېما ېدپه  رانگدعوت هډ نفسې او لنې حوصلستومانه، ب

په شي له دغه فرصت او امتيازاتو  دىكې چياو بهانه 

ړ ې او جومصالح، ړيكار وكټه گپه سره د نهضت  ېداستفا

پل خ ړه كوي اوښمن سره روغه جوږدي، له دړه ړي ته غاجا

الرو گپه مخكنيو سياستونو، ت چيته رابلي  دېران گهمسن

پلو ال د خ دى، خو ړيتجديد نظر وك كيځونو ياو در

په اقناع او راضي رو گې د ملرانو او د مبارزگهمسن

په ې ښمن د توطئمتوجه شي د د چيكولو نه وي موفق شوى 

ړى ړ كې اختالف راوالئ كيپه ليكو ښتى، د صف ن كيلومو 

ړى، ځه وپل اعتبار او حيثيت له منې خبهر ئاو له صف 

يوه دوكه  هسيي موعود امتيازات ښمن له لورد د چيوري گ

پلو ، خكړې النديښو پژمنه ترپل عهد او ښمن خوه، د

 داسيې له ئ ىداو  ېكړې مخه مخكنيو سياستونو ته ئ

ېرته ته ب يۍ وضعمخكن خپلينه  چيړى ره مخامخ كحالت س

ړي ته دوام وركوى ړ جاښمن سره جوشي او نه له د ىدېځرگ

په  كيې مبارز په دې چيړي غو وفادار امخلص شي. هغه 

او  ستونزيېدلي وو، ودر كي گڅنپه ده د اخالص سره 

الرو گاللي، له ده او د ده له موخو او تگې ړاوونه ئك

له  چمتو وو اوۍ ته قربان هريوه،  ېكړژمنه ې سره ئ

له ورو كركه درلوده، ورو دو كېځاى له يو ې ئښمن سره د

له  چيډك شي په هغو خلكو ځاى ېل شي، د دوى خالي ده ب

په ې د مبارزې غالبه او پرړي روحيه ړ جاښمن سره د جود

له وضعيت نهضت دا ې وه، كمزوره ډې ونئ كيې مرحلۍ مخكن

 يد نو ړي اوسره مخامخ ك زلزلفكري ت او تشنجداخلي 

نكو وې باوري او د تصميم نيوړه بپه اورتوب ټگد سياست 

او د ړه راوال ې اعتماديبړو د عامو غ اړهپه حلقو 

ېر ړي. ډښ سره مخامخ كواگاو دوام له جدي  بقاءتحريك 

ې مرحل داسيله  چيېدلي نه دي توان ېدپه تحريكونه 

له درك  خبري دې ېر كسان دځي، ډړي او بريالي ووسرلو

ني او ېښښمن سره تفاهم ته ككله به له د چيعاجز وي 

عدم  او په قاطعيتاو كله به  كېږيچمتو ې ته به مصالح

ځان به ې او مصالحانعطاف له و اار كوي گټينمداهنت 

ښمن له د چيمومي  داسياحكام  ځيني كي! په قرآن ساتي!

بيا  يځيناجازه وركوي او  روغي جوړيې او د مصالحسره 

و عدم انعطاف اعدم مداهنت ې، مقاطعد جدي  چي داسي
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داعي او مبارز ته  چيمان كوي گ داسيدوى ښتنه كوي، غو

ښوونو او له دغو متباينو الر چي شوېړى دا اجازه ورك

، او مصلحت مخيپل تشخيص له په هر يوه د خهداياتو 

انتخاب ده ړي، وكپام سره عمل و او ظروفو ته په شرائط

و اضعف د  چيمان كوي گ داسي ځينيشوى،  ىدوښېپرته 

ړه ښمن سره روغه جوكولى شو له د كيپه وخت  ۍناتوان

خو د قوت او ړو، او انعطاف الر غوره كمداهنت ړو، د وك

ې خوا ته او انعطاف يومداهنت بايد  كيپه وخت ۍ ځواكمن

د ړو، وك چلنپه قاطعيت سره په ضد ښمن ږدو او د دېپر

په مكي ړوند احكام او انعطاف اهنت مدادوى له نظره د 

ۍ د وخت احكام و ناتواناضعف د و اتعلق لري  پوريدور 

په مدني دور و عدم انعطاف احكام اقاطعيت دي او د 

ې احكام رحلۍ د مځواكمنارتباط لري او د قوت او  پوري

او خالف عكس  دېد  كامالً خبره  چي كيحال  داسيپه  دي!!

په عدم مداهنت، له  چي ښوونيالرټول هغه احكام او ده، 

په نه ښمن سره اعالن او له د ۍې زارښمن د برائت او بد

 كېږيو گرترست كيي سورتونو په مكړي تأكيد كوي ړ جاجو

 كيپه جواز  روغي جوړيې او مصالحچي د  او هغه آيتونه

د قرآن له  !!يشونازل  كيپه مدينه منوره ټول مومو 

ړه بايد د قوت او ه جوښمن سره مصالحه او روغنظره له د

ۍ له موقفه. و ناتواناځه وي نه د ضعف ۍ له دريځواكمن

د دوو ې. ي مرحلمكد نه  دئې كار مرحلي مدند صلح 

په و شرائطد ځواكمن لوري د ځ صلح لو خواوو ترمنكېښ

 چيڼي گړ ته ا دېځان ، ضعيف لورى كېږيمنلو سره ترسره 

 اوړي ل وك، تنازږديېكړه و ته غاشرائطد برالسي حريف 

 روغي جوړيې له ځواكمن حريف ئڅو ړي تر ورك اتامتياز

د مسلمان  چياسالم دا اجازه نه وركوي ړي. سره توافق وك

ړه و ته غاشرائطښمن د دړي، وكۍاحساس ضعف او ناتوان

ښمن د د چيږدي، ذلت ته تسليم شي او هغه صلح ومني ېك

له تنازل او  ديړانپه ومن ښدد  تضمينوي او يبرالس

 دو سره مترادف وي.مېسليت

 ّـرسول هللا  كيپه سوره  الكفروند  چيورئ گدلته هم 

ستاسو  چي شويانو ته ويل مؤمنټولو  الريد ده له و ته ا

نه منو، معبودان ستاسو پيغام به كافرانو ته دا وي: 

ځو، نه ستاسو دين منو او نه ستاسو د عبادت ې لماننه ئ

ړ ز انعطاف او جود هررا چي، مقاطعهطور طريقه! جدي 
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په نتفي كوي. پاره مد تل لاحتمال ړي امكان او جا

قريشو د پيغمبر  كي ېمرحل دېپه  چيځي را كيو روايات

هغه ته دا  الريله ابو طالب  د ترهعليه السالم 

 چيو ي حاضر موږړي ړل: كه اقتدار غواوك ونهړانديزو

دولت و اثروت  ې هدفټاكو، كه ئې وپل سرور او ساالر ئخ

ډايانو بټولو د عربو تر  چيړو دولت به وركي دومره و

سته يښاټولو ړي د عربو تر ځه غواښشي، كه  زيات شتمن

حرص  دېخو د ړو. ې كړي ورته وربه ئغوره ك ديځه ښ

ړه د پيغمبر عليه السالم ځواب په اړانديزونو پارونكو و

 كيپه واك ې ژوند ئزما  چيپه هغه خداى قسم دا وو: 

 كيڼ الس په كيۍ ږمپوښي الس او سپه  لمر مي، كه دئ

زعامت د عربو  ييعن! ړمبه وانه و الري خپليږدي له ېك

په ۍ هم د ده ږمپوسږده كه لمر او ېپراو مشرتوب خو 

ې مبارز خپلي، له دئړي تنازل ته تيار نه ركو كيواك 

هيڅكله ونه  شرائطښمن ړه به د دا ېدپه الس نه اخلي او 

  ړي!!تجديد نظر وك كي الريگت خپليپه  چيمني 

ځينو مكي په  اړه دېپه  چيو ته آيتونكه هغو 

ښه په والى گڅرنيې ړو د قضوكتوجه راغلي  كيسورتونو 

تونو آي 31 -34په ې د سوراالسراء  د .كولى شودرك ه گتو

  : لولو كي

     

    

     

   

      

                                        االسراء: 

34- 31 

ږ ې وه لږدچي نړى نه وى نو يقينًا كه مو مضبوط كو ا

په هغه صورت  يچې، شانته د دوى لوري ته متمايل ش

څكلى هم دوه برابره عذاب در يژوند كپه ه مو ب كي

 بيا به ديوروسته هم دوه برابره،  وو او له مرگ

 ړى نه شو موندلى. په خالف كوم مالتږ زمون

 چيې مومو غصي داسي كيډله عتابه  كيو آيتون دېپه 

ډېر ي ته ښمن لورږ موندلى شو!! كه د دېر لډې ئنظير 

ې مؤاخذ سختي داسي او د كېږيږ تمايل دومره جدي نيول ل

ې او سازش عاقبت به ښمن سره د مصالح، له دكېږيڼل گړ و



 

 

 

 

 

                                                                                                                  الكافرون   

 ېپلوش قرآند 

 

 

 

 

 

 

 

342 

 ه وي؟!!گڅن

 فرمايي:دا راز هم

    

    

                                         :8القلم-

2 

كاش ته  چي ښوينو د دغو مكذبينو اطاعت مه كوه، خو

 ړي.وكمداهنت هم بيا دوى  چي ېكړومداهنت نرمي او 

 فرمايي:  اړهه پدعوت  ته د روغي جوړياو صلح 

    

   

    

    

 61محمد: 

ړي ته ب نه مه وركوئ، جواو روغي ېږئ، نو مه سست ك

ړ يئ او ع له تاسو سره تاسو لو چي كي حال داسي په

 ړي. څك ه به ستاسو عم ونه درته ضائع نه كدئ او هي

 :كوياساسي مطالب افاده  الندي تآي اد

مه ۍ احساس د ضعف او ناتوان ديړانپه وښمن دالف: د 

ې شور او شوق له السه مبارز خپليپه ضد د ښمن كوئ، د د

 ټي او كسالت مه كوئ. مه وركوئ، ل

ېږئ ونه مه لپيغام روغي جوړياو  صلحيته د من ښب: د

 ې مه رابلئ.ته ئو سازش ااو تفاهم 

 ديړانپه وښمن د د چي دېړ تر ړ ياست، لوتاسو لوج: 

 روغي جوړيد سازش او ړئ او ۍ احساس وكد ضعف او كمزور

 ړئ. ږد كالس وراو

ېدلى من توانښديئ او  يشوتجريد  چيه كوئ ان ممگو: 

مه  مانگړي، له ولس مو منزوي ك ،ړيكمحاصره تاسو  چي

يئ، د يوازيتوب احساس بايد  يشو پاته يوازي چيكوئ 

او  يزمكړي، د ړ نه كړي ته اړ جاښمن سره جوتاسو له د

 . دئآسمانونو لوى رب له تاسو سره او ستاسو مل 

و پرته به ستاس روغي جوړيله  چيه كوئ مان مگ: هـ

هغه  شي او ضائعۍ به مو هدر شي، قربان ځلي هلي وليټ

ې له تاسو سره هللا تعالى ئ چينه شي  بې مرتپربه  نتائج

نه  ضائعۍ ، هللا تعالى به هيڅكله ستاسو قربانېكړوعده 
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 ږدي. ې نپرې ې نتيجب به ځلي هليړي او ستاسو ك

په  چي كيپه مقابل آيتونه هغو ټولو دغو او  د

په ې د انفال د سور ځينيار كوي، گټينئت براې او مقاطع

په هغه ښمن سره مصالحه آيت استناد كوي او له د 31

ته تمايل  صلحيپله په خښمن د چيڼي گجائز  كيصورت 

 :دئ داسيت آيړي. ند كگڅر

    

     

   

    31 :االنفال 

تمايل ول؛ نو ته هم ورته مايل ش ته صلحياو كه دوى 

پوه هغه  چيې شكه ړه، بوكهللا توكل پر ړه او وك

 . دئېدونكى اور

ېل او متفاوت ېل ببړه په ا صلحيدا د  چيورو گراشئ و

په كوم يوه به كله عمل او ؟ ولى شوه تلفيق كگڅناحكام 

ده او كله جائز ول سره صلح كمن ښدكله له ؟ كوو

 شوېښودل ېپرد نهضت مشرانو ته قضيه دا ناجائز؟ آيا 

دا آيا پام سره مناسب تصميم ونيسي؟ په مصلحت ته  چي

مسلمانان په حكم سره آيتونو  دېووايو: د  چيسمه ده 

نه پيغامو روغي جوړيښمن ته د د چي شويمنع  له دې

و ښمن له لوري وي اپيغام د د صلحيږي، خو كه د ېول

مسلمانان ښيي بيا نو ړي ته تيارى وړ جاتفاهم او جو

ځينو ته دا استدالل ښايي  !ړي؟ځواب وركمثبت كولى شي 

خو  ڼي!!گې سم وله ظاهر سره ئآيت ښي او د ېوبرمعقول 

 ه سمه نه ده: څو دليلپه دا انتباه 

ښمن له يز د دړاندو صلحيكه د  مخيله استدالل  دېد  -1

له پرته ړي ړه وكولى شي روغه جونو مسلمانان ك لوري وي

كه د  ئځه دړانديز د ضعف له دريښمن ووري د دگو چي دې

وري گو چي له دېپرته  ځه اوقوت او برالسي له دري

په ۍ دي كه د ضعف او كمزور كيځ په دريمسلمانان د قوت 

نو ړ وى !! كه دا استدالل سم او د منلو وكيځ دري

د ښمن د د كيي دور په مكحتمًا به عليه السالم  پيغمبر

په مخصوصًا  !!اب ويلى وووځړانديزونو ته مثبت و صلحي

 چيدا  حال !!ېدهسوره نازل)الكفرون( د  چي كيهغه وخت 

 ږوپشپه ې او د مدين كيپه ديارلسو كلونو د مكي دور 

ښمن سره ې نه له دئ پوري صلحيې تر د حديبي كيكلونو 
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او نه وده ښې انعطاف او نرمي وړه، نه ئړه وكروغه جو

د قريشو  چي كيحال  داسيپه ېناست، ښخبرو آترو ته ك

ډول ډول ښتنه كوله او غو هغېسردارانو تل د 

 دې كير آيتونو مېڼ شگپه قرآن ې لرل. يزونه ئړاندو

 حقيقت ته اشاره كوي.

مربوط آيتونو د نزول  روغي جوړيښمن سره د كه له د -2

، عدم ېمقاطعد  چيورو گځير شو وبه ږ ته لترتيب 

ته د نه  روغي جوړي او كول ډډهله مداهنت ، انعطاف

 كېد م چي يشونازل  كيې مرحل هغي پهرابللو آيتونه 

كوي. همغه  احتوىړني كلونه لوم ږپشې او د مدين لسرديا

ې ضعيف ئو نهضت اښمن د برالسي احساس كاوو د چيمرحله 

ووت،  حالتي تدافعله نهضت  چيخو كله ڼو. اگاو كمزورى 

ټولو  پهپه شا وتمبول، او ې ټول بريدونه ئښمن د د

 ښمناوس تر د ،ړړتيا او قوت اثبات كوپله خې ئ كيښتو ن

ښمن له د چي دئدغه وخت  ،او قوت احساس كوي ۍد برالس

. د قرآن كېږياجازه وركول  روغي جوړيتفاهم او د سره 

 د چيورئ گبه دا و كيپه نتيجه د غور  كيپه آيتونو 

 كي ړيگجپه آيت د بدر وا ِللسَّْلِم َفاجَْنْح َلَها( )َوِإْن جََنحُ 

روغي له تفاهم او  چي له بريا وروسته نازل شوى حال دا

د ، يشود مخه نازل  دېټول تر آيتونه د اجتناب  جوړي

ښمن وروستى لوى بريد د د چيهغه وخت وشوه ې صلح حديبي

 ماتيسره مخامخ شو او له  ماتيله  كي ړيگجپه د خندق 

به قريش د وروسته  له دېوفرمايل:  ّـته پيغمبر وروس

د صلح ې حديبيد  چيورئ گړي. ترالسه نه كې توان حمل

وسته رمسلسل ماتو وله ښمن د قوت او برالسي او د دنهضت 

 ءامضا كي سيمي النديې ښمن تر سلطد د كيد حرم خوا 

 . شوې

ې او د هر يوه د نزول د زمان كيڼا په رو آيتون دې د

سره دا  ۍضاحت او آسانه وپپام سره په  و تهشرائط

ۍ د ځواكمناو قوت د نهضت د صلح  چيحقيقت درك كولى شو 

د عجز او ضعف من ښد چي، د هغه وخت كار دئوخت كار 

ځواكمني ثابته پله برالسي او خړي او نهضت عمالً وكاحساس 

 له دېړ شوى وي او ته ا صلحيښمن د چيړي، هغه وخت ك

و ته شرائطد مسلمانانو  چيري وگره نه چارته بله پ

پامه له ق ئحقاټول څوك دا ه ده كه عجيب تسليم شي.

ڼي او گې كار ۍ د مرحلو ناتواناځوي او صلح د ضعف غور
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ښمن له د كيپه وخت نهضت كولى شي د ضعف  چيكوي  دعاءا

 !!! ړيړه وكسره روغه جو

لو خواوو كېښد دوو  چيږي ېپوهحقيقت نه  ېدپه څوك 

و شرائطد لوري او غالب ړه تل د برالسي جوځ روغه ترمن

 كېږيمنل  شرائطد غالب لوري ، كېږيځ ته په اساس رامن

 ړه ږدي،و منلو ته غاشرائطاو مغلوب لورى د ده د 

معاهده د دوو  يصلحد  چيده  كيصورت  دېپه  يوازي

ته د مسلمان هيڅكله اسالم ، كېږيځ امضاء خواوو تر من

ښمن ړي، د دټ كټيته سر ذلت  چياجازه نه وركوي  دې

 ۍناتوان واضعف  پاره دل دېهمي، د تسليم شو ته شرائط

عدم دعوت تأكيد په ته  يصلحو اعدم مداهنت  كيپه وخت 

تفاهم  چياجازه وركوي  كيپه وخت ۍ كوي، خو د برالس

كوم كسان . ځواب وواييته مثبت  بلني يړي او د صلحوك

او د ن نزول شأو آيتون د كي تفسيرپه كريم قرآند  چي

ېل ت بهر آيپام نه كوي او  و تهشرائطهر آيت د نزول 

پرته تر بحث پام ړاو ته له ې تنورو سره ئه ېل او لب

ړه دوه متباين په اې ې قضيد يو چيكله نيسي،  الندي

سره مخامخ  ستونزيې له ئ كيپه توجيه وري او گاحكام 

 چيځاى په  دېد نو  كېږيې عاجز او له تلفيق ئ كېږي

 بليپه ې او بل ئ پوريې ې مرحلپه يووايي: د يوه حكم و

څېر په پورتنيو آيتونو د دغو برعكس ، دئمربوط  پوري

  !ې تعبيرويئ

ښمن د د چيمسلمانان مكلف دي  مخيد دوى د تعبير له 

ځواب پرته مثبت ډه ځنله ته ړانديز و يله لوري د صلح

نه  يړجو روغيښمن سره له مسلمانان له دگواكي ووايي، 

 روغيپله د په خښمن ته د چي شويمنع  له دې يوازي كيبل

ښمن له لوري د دابتكار كه دا  وخړي، ړانديز وكو يړجو

ږو نو بيا كولى شي ېولورهغه پيغام  يړجو روغيوو او د 

 چي كيحال  داسيړي!! په ړه وكپرته روغه جوډ ځنله 

او عملي آيتونه  قرآند  ،دهعكس  دېد مسئله كاماًل 

ښمن له داو  ژوندپه ې د پيغمبر عليه السالم ئ مصاديق

صلح  چييي ښاحت سره وضېر ډپه  كيپه معامله ې سره ئ

و اصلح سره ښمن لري، له د شرائطځان ته خاص وخت او 

د  ضعف دنه  دئې كار ۍ د مرحلځواكمناو قوت د تفاهم 

 ې.نه د مكي مرحل دئې كار مرحلد مدني ې، مرحل

 چي شوېښوونه و ته الرمانانمسل كيسوره په د الكفرون 
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په او  كيړاو پپه هر تاريخ ځاى او د په هر دين د كفر 

ن سره سمون نه له دېې ستاسو ئ كي بڼي هريهر شكل او 

دا وي: ستاسو شعار بايد ستاسو  ديړانپه وخوري، د دوى 

ې نه قېو عبادت نه كوو، ستاسو د عبادت طرمعبوداند 

 پلوو او ستاسو دين نه منو. خ

ړى گځانكوم خاص او  ّـرسول هللا  چيې ته سور كيمبار دې

 مولى شئ: وښه معل ېئوروايات له دېاهتمام كاوو 

 
َّ
َأْرَبعًا  -صلى هللا عليه وسلم-َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل َرَمْقُت النَّبِى

 َوِعشِْريَن َمرًَّة َأْو خَْمسًا َوِعشِْريَن َمرًَّة َيْقَرُأ ِفى الرَّْكَعَتيْنِ َقبْلَ 

اْلَفجِْر َوَبْعَد اْلَمْغِربِ )ُقْل َيا َأيَُّها اْلكَاِفُروَن( َو )ُقْل ُهَو هللاَُّ 

 رواه احمد َأحٌَد (.

 يمپيغمبرعليه السالم وايي:  هللا عنه رضي عبدهللا بن عمر

د سهار له فرضو  چيليدلى څلرويشت يا پنځه ويشت ځلي 

وو ښام له فرضو وروسته ددوو ركعتونو او د ما كيمخ

و قل هو هللا ا)قل يا ايها الكفرون ې به ئ كيركعتونو 

 . كولاحد( تالوت 

صلى هللا  ىفروة قال قدمت المدينة فأتيت النب ىعن أب

شيئا أقوله إذا أويت  ىعليه وسلم فقلت يا رسول هللا علمن

قال اقرأ قل يأيها الكفرون فإنها براءة من  شئالى فرا

 ىرواه الترمذ        .الشرك

 چيوايي: كله  چي دئروايت  رضي هللا عنه ابو فروةله 

ته ورغلم صلى هللا عليه وسلم مدينې ته راغلم نو رسول هللا 

په  چيښيه څه راو داسيرسول هللا! ويل: يا  ياو ورته وم

ې فرمايل: ې ووايم، وئئ كيپه وخت ېوتو پرد  كيبستر 

 .دئدا له شرك برائت  چيړه تالوت ك قل يا ايهاالكفرون
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زه نه لمانځم  -2 و!كافران ې: آى، هاى، اووايه  -1

تاسو يئ و نه ا -6 .تاسو ئې لمانځئچي څه هغه 

زه نه  وا -4  .لمانځم ېچي زه ئلمانځونكي د هغه 

و ا -1ړ تاسو. وك ېئعبادت چي يم لمانځونكى د هغه 

عبادت  ېچي زه ئ ئڅه ياستان د هغه دبعاتاسو نه 

پل خته دي او ما وي پل دين خ تاسو ته دي -3 .مړك

 .دين

ه تورو سره ئيڅو نداپه كافران ټول  كيآيت  ېد: په 1

پاره او غائب ل لريد  چي( سره يا: په )شويمخاطب 

او پاره او حاضر ل ديږد ن چي( سره ىُّ أپه )، كېږيكارول 

پاره وركولو ل يذار او خبردارد ان چي)ها( سره په 

 .كېږيكارول 

د اسالم له  چيغه كسان مراد دي ټول هو كافرانله 

خطاب مشرك و ته د كفار كېد مقرآن كوي، انيت انكار قح

خطاب كوي اهل كتاب انيانو ته د و نصرانو ايهودكوي، 

 پاره كاروي. ړو لد دوا)كافر( لفظ د و ا

خو  دئ ّـرسول هللا مخاطب ړى ې لومسور دېد هم څه  هك

هر مسلمان . دئټولو مؤمنانو ته متوجه ې عام او ئحكم 

 ړي. ځ غوره كهمدا دري اړه هپ( و)كافراند  چيمكلفوي 

 :ولرئټكيو ته توجه څو خاصو  كيآيت  ېدپه  -2

يو  ّـرسول هللا  ؛قريش چيږي ېلومو معالفاظله الف: 

چي د ده د معبود او ړي ته رابلي او غوا روغي جوړيډول 

په طريقو ړو د عبادت د قريشو د معبوانو او د دوى دوا

ړه شخ چيته شي ځ والى رامن دېږيووالى او ن اسيد كي

ر مېڼ شگ اړه دېپه ږي او اختالف ختم شي. ېپاى ته ورس

عليه السالم  پيغمبرقريشو  چيوايي  ځينيراغلي، روايات 

به ستا خداى ومنو او ته  موږ چيړ وكړانديز ته دا و

عبادت كوو او  دېيان او بتان ومنه،كله به د خدا موږز

يو بت  موږوايي: قريشو ورته وويل: ز ينيځكله د هغو. 

به هم ستا خداى درسره  موږړه ې وكړه او درناوى ئښكل ك

قالت قريش  :وايي هللا عنه رضي بن عباسومنو. عبد هللا 
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صلى هللا عليه وسلم: نحن نعطيك من المال ما تكون  ىللنب

 ىونطأ عقبك; أ ،ونزوجك من شئت ،به أغنى رجل بمكة

فإن لم تفعل فنحن  ،عن شتم آلهتنا وتكف ،خلفك ىنمش

تعبد آلهتنا  ،لنا ولك صالح ىنعرض عليك خصلة واحدة ه

  ونحن نعبد إلهك سنة; فنزلت السورة. ،الالت والعزى سنة

 حاتم ىو ابن اب ىرواه طبران

ته وويل: دومره مال  صلى هللا عليه وسلمقريشو رسول هللا 

ې ړغوا چيك څوې، ش شتمنخلكو ټولو تر  كېد م چيدركوو 

ږو يعني مشر او ېروان ديې دركوو او ترشا په نكاح ئ

ځلو الس ښكنله معبودانو ته  موږته ز منو او ديښود الر

ړانديز درته بل ويو ې نو واخله او كه دا كار نه كو

د  موږ: يو كال زدئپه خير  موږزهم ستا او هم  چيكوو 

اله ستا د  موږړه يو كال به الت او عزى بتانو عبادت وك

 ړو، نو دا سوره نازله شوه.عبادت وك

ږو ېې ته رسيجنت دېهم ه م سراپپه و ته اشار قرآند 

ښتي ې غوله ده ئ وو: داسياحتماالً ړانديز د قريشو و چي

ډډه اوي كپد قريشو د معبودانو له هتك حرمت او س چي

ڼي او بتانو ته بد رد ونه وايي، هللا گړي، هغه باطل ونوك

قريش ې ئبه  كيه مقابل پ چيڼي، گله وې د تقرب وسيته ئ

د ده د معبود درناوى كوي او د ده له مخالفت به الس 

 اخلي. 

په  هر مسلمان الريد ده له و اب: پيغمبرعليه السالم 

ې به ئ ديړانپه وزونو ړانديډول ود دا  چيوى مكلف ش ېد

څه عبادت نه هغه  هرځواب دا وي: د ېكنده پرقاطع او 

 عبادت كوئ. ې تاسو ئ چيكوم 

مشركينو خو له هللا  كېد م چيږي ېړښتنه راوالپوخو دا 

ې هللا تعالى ته د تقرب ، بتان ئتعالى انكار نه كاوو

د هللا تعالى او بنده  چيې دا وو مان ئگڼل، گوسيله 

څوك نه شي ې او وسيلې ته ضرورت شته، هر واسطځ ترمن

ې ږ ئغ ،ړيك ديړانض وئپل عراكولى مخامخ هللا تعالى ته خ

ځورونه او ان انړي، بتك وليې قبئ يانگدعاږي او ېورورس

و او د هللا تعالى دربار ته د مقرب ېكد صالح، ندي،  يښن

لو سره د ځپه لماندي، د دغو بتانو  ېممجسونو شخصيت

راضي  موږله ارواح  يدغو شخصيتونو ملكوتي او مقدس

 موږړي، زخوا ته رااو موږپاملرنه ز، د دوى كېږي

 موږزكه قبلوي او  يانگدعا موږز ،ځواب واييو ته ښتنغو



 

 

 

 

 

                                                                                                                     ېپلوش قرآند 

 الكافرون

 

   

 

 

 

 

 

 

342 

د هللا تعالى دربار  ېدل نونه تواناجابت په انو گدعاد 

فاعت او ، شكېږيواسطه  موږزكوي،  ديړانې وته ئ

دو سبب كېد حاجتونو د ترسره  موږاو ز ښتنه كويسپار

 .ځيرگ

تعالى ايمان درلود خو هللا پر اوو هم و نصارا انويهود

ځاى ناستى وى او د خداى ززيرعليه السالم عيهودانو 

ته ې هللا تعالى دوى ئعليه السالم، ڼو او نصاراوو عيسى اگ

ې له دوى ئبه  گڅنڼل، د هللا تعالى ترگه د تقرب وسيل

ه ې واسطه او وسيلځ به ئځان ترمنښته، د هللا او مرسته غو

هر و ته ووايو: له كافران چيڅه ده  معنى دېبلل، نو د 

ې تاسو ئ چيې نه كوو ځنه ئه منكر يو او لمانودمعبهغه 

تعالى مني او د نورو هللا دوى هم  چيحال دا  عبادت كوئ؟

هللا تعالى هم د دوى معبود او حتى  كي گڅنپه معبودانو 

بايد  كيځواب په  پوښتني دې؟ د دئاصلي معبود ستر او 

پل ذهن په خدوى كوم تصور  چي اړهپه ووايو: د هللا تعالى 

په ټاكلي او پاره د هغه لې ئ چيلري او كوم صفات  كي

صدق نه  اړهپه دا د هللا تعالى  ژنيېپې ئ چي معنى كومي

ې ژني او نه ئېپنه هللا تعالى  كيپه حقيقت كوي، دوى 

ې يو معبود نه تعالى د معبودانو له جملعبادت كوي، هللا 

څه له هللا تعالى سره بل  چي، څوك دئمعبود  يوازينى كيبل

 دعاءپه شريكوي،  كيپه الوهيت او ربوبيت څوك ا بل ي

پرته، له هللا تعالى  كياو استعانت  يځناو عبادت، لمان

ټ يا الس ټيچا ته سربل  گڅنتر ده د مخه يا د ده تر

هغه ژندلى، پې دئې نه تعالى ئ، هللا دئمشرك ړي، ږد كاو

په نامه د هللا هم څه ، كه ځنه كويلمانې ئ دى چيمعبود 

په محتاج،  ، شريك تهدئمعبود ادوي، يو ناقص يې ئ

عاجز، د بنده  يې او ساتنه د عالم له ادارگتو يوازي

شي،  دىېتر ده رس الريې له لې او وسيد واسط يوازي دعاء

پالونكى رب نه  يوازينىخداى او مالك المك غه هما اد

زه د ځكه هغوى ته ووايه: ې، نو ې عبادت كوته ئ چي دئ

 هسيتاسو ې عبادت كوئ، تاسو ئ چيه كوم چا عبادت نهغه 

ې پرتاسو هم  چيزه د هغه خداى عبادت كوم  چيمان كوئ گ

 چيځايه دا طمع كوئ ې تاسو ب، نه ده داسي!! باور لرئ

ي ښاي او ړي امكان شتهجاړ وځ د جاو تاسو تر من موږز

 . الس واخلم زه ستاسو د معبودانو له مخالفت

 :ى شواخيست همطلبڅو  آيت له دې -6
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په هغه تاسو هم  چي دئسم نه تصور ستاسو دا الف: 

ې باور لرم پرزه  چيكوئ ې او عبادت ئخداى باور لرئ 

او ستاسو  موږز اړهپه د هللا تعالى ې كوم، نه ئ او عبادت

 يځنادت او لمانبباورونه سره ورته دي او نه د ع

 . ېوالى او طور طريقگڅرن

بودان ومنم او له ستاسو مع چيړانديز ستاسو هغه وب: 

 دا طمع مه كوئ. ، له ما ې الس واخلم، نه منممخالفت ئ

ځاى د )ما( د لفظ له په د )من(  كيتركيب  دېپه 

او خصوصيات )صفات( دلته د معبود  چيږي ېلومړلو معراو

د معبود ذات مطمح  يوازيې، كه دي، نه ذات ئ كي نظرپه 

و ا هڅ د( ما)وى،  راغلېكلمه د )من( بايد وى نو نظر 

پاره لالعقول  يذود )من( معموالً ده،  معنىپه څوك  د من

ي ذود ، كېږيول كارپاره لالعقول ي ذود غيرو )ما( ا

د يوه  چيكه ل دئ داسياستعمال  پاره د )ما(لالعقول 

ووايو:  چيځاى په  دې؟ د دئڅه  دىووايو:  اړهپه چا 

مقصد  موږ؛ زدئڅه  دى چي كيتركيب  دېپه ؟ دئڅوك  دى

پوه شو، ړتياوو او صفاتو گځانپه كس  دېد  چيدا وي 

څه ې ، كسب او دنده ئدئڅه كاره دا  چيپوه شو ړو غوا

، ليكوال دئ، عالم دئڅه ې ، مقام، درجه او منصب ئهد

 .دئهم مراد همدا څه؟ له ما تعبدون ؟ كه دئ، مجاهد دئ

څو پير له تو كيپه تركيب  تڅلورم او دوهم آيد  -4

 :دئړ و لحاظه د توجه

ار گټين ېدپه او ځواب د رد ه ت قريشو تآيدوهم الف: 

زه هيڅكله د هغو معبودانو عبادت نه  چي دئاو تأكيد 

 يا يئ. گدا اوس اوس په عبادت لې تاسو ئ چيكوم 

 زه د هغه معبود چيكوي مطلب افاده دا  تآيڅلورم ب: 

ې پلرونو ئتاسو او ستاسو  چييا نه يم گپه عبادت ل

عبادت خداى زه د همغه  چيه كوئ مان مگ، دا ړىعبادت ك

ې متصف ئپه خاصو صفاتو او ې باور لرئ پرتاسو  چيكوم 

د  كيواگ چي دئمان سم نه گاو  دعاءڼئ! ستاسو دا اگ

ې زه ئ چيپه هغه خداى هم باور لرئ  گڅنبتانو تر 

ځ د اشتراك كومه تر من موږزپلوه  له دېعبادت كوم او 

 كوم صورت راوباسو!! يړجو يروغ شي د دىكېنقطه شته او 

ه ت تېيم آيت دردا آي مخيو له څه هم د الفاظ هك: 1

په ې د دوهم آيت يو ئ چيپاره ل دېد  و، خدئورته 

راغلى نو  كيځواب په څلورم آيت ې د او بل ئ كيمقابل 
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 معنى دېه پت م آييېدر :ېل مطلب افاده كويځكه هر يو ب

زه  چيړئ ود عبادت وكنه تاسو حاضر يئ د هغه معب چي ئد

زه ستاسو د معبودانو  چيلكه  داسيهمې عبادت كوم او ئ

نو نه زه تاسو ته كومه طمع لرم چمتو نه يم. عبادت ته 

مطلب ت دا ځم آيپنو او مه تاسو ما ته كومه طمع كوئ، خ

په ځئ او ې قريشو لمانتاسو اچي څه كوم  چيبيانوي 

ې عبادت ه ئز چي دئيا يئ، هغه خداى نه گې لعبادت ئ

ژنم او ېپپه نامه ې د هللا تعالى زه ئ چيكوم، هغه ذات 

تاسو ئې  چي دئ يا يم غير له هغه خداىگې لپه عبادت ئ

ارتباط نه د  دېپه ې بوخت يئ، په عبادت ئژنئ او ېپ

 ړي. ړ جااو نه د جوتلفيق امكان شته 

 دېسره سمون نه خوري، د ن له دېستاسو دين زما : 3

او روغه تلفيق پير لري، ټه توله بنس چيځ ړو تر مندوا

ځ ړو تر مندوا ېدد  چيه كوئ مان مگممكنه نه ده، ړه جو

په مشتركو وجوهاتو شي  دىكېړي امكان شته او ړ جاد جو

 كيپه نتيجه د تنازل او انعطاف  او الريد تأكيد له 

امكان  يړجو ينه ده، د روغ داسيځه يوسو، ړه له منشخ

 كيپه هغه صورت ن نه منئ نو نشته، كه تاسو زما دي

ې : ستاسو ئچيلرو او هغه دا  كيپه مخ بديل يو  يوازي

 . پل دينخما زپل دين او خ

 داسي)لكم دينكم ولى دين(  آيت له دې يځينمتأسفانه 

په د دغه آيت  ،دا سوره كيپه حقيقت  چياخلي  معنى

ې ت ئا آيد. شوېپاره نازله د رد ل يېرنگان دېد شمول 

د تحمل، ڼلى، گړانديز و يړجو ياو روغې مسامح ډولد يو 

پر تاسو  چياخيستى ې ئ معنىپه توافق  داسيسازش او 

پل دين عمل پر خ موږړئ او پل دين عمل ته دوام وركخ

پرته به او له اختالف څېر په ڼو ږدئ، د وروېپركولو ته 

ږم ېك، نه به زه ستاسو مزاحم ژوند كوو بل خوا تهد يو 

دين  يښخو خپليڅوك د ږدئ هر ېپر، او مه تاسو زما

دا هم يو آفت  !!م نه شيحې مزاړي او هيڅوك ئمتابعت وك

شي او له يوه كالم د اصلي مفهوم  ءې مبتالپر ځيني چي دئ

دا  چي كيحال  داسيپه مطلب اخلي. مغاير  كيپه سلو سل 

ړي د نفي ړ جا، د هر راز جودئې اعالن مقاطعسوره د جدي 

ځواب او د ړانديزونو ته د رد واعالن، د كافرانو 

شرك د برائت اعالن ه د وينا مطابق لعليه السالم  پيغمبر

دين له عليه السالم  پيغمبرد  چي كيحال  داسيپه او  دئ
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پرته د د نفي او له هللا تعالى ن يپرته د بل هر داسالم 

 يې د روغخو دوى ئكوي، خبره بل هر معبود د ترديد 

ڼ گپه  قرآند مطالب ې سور دېد  ڼي!!گړانديز يو و يړجو

 فرمايي: چيورو لكه گهم  كيو آيتون ر نورومېش

     

   

    

    

    

   

  

  

    

                                                                                                                           ...      

 4 :الممتحنه

د ده و ا (السالم عليه) ابراهيمپه تاسو ته  يچې شكه ب

پل قوم ته ې خئ چيغوره اسوه شته، كله  كيرو گپه مل

 چيې زار يو ټولو هغو معبودانو بوويل: له تاسو او له 

 موږپرته عبادت كوئ، له تاسو منكر يو، زې له هللا سو ئات

تر پاره او د تل لښمني ځ به عداوت او داو ستاسو ترمن

پر يوه هللا ايمان  يوازيتاسو  چيوي  ندهگڅرهغه 

 ..ړئ.راو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 النصر

 د سورې معرفي

اخيستل  آيتړي له لوم چي، دئسورې نوم النصر  ېدد 

په صيغې او ې د فتح ئآيت  ىړلري، لومه تونآي 6شوى، 

په هموزنو ې د افواجًا او توابًا ېيم ئدوهم او در

عبدهللا بن عباس  مدني سوره ده،لي. ېدپاى ته رسالفاظو 

پر  چيۍ سوره ده وروستقرآن دا د  چيفرمايي  رضي هللا عنه

 هللا عنه فرمايي رضي . عبدهللا بن عمرشوېه نازل ّـرسول هللا 

 كيايام تشريق په حجة الوداع او سوره په النصر  د چي

 . شوېنازله 

باس يا ابن ع يعن عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة قال: قال ل

ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم 

 ىرواه النسائ"إذا جاء نصر هللا والفتح" قال صدقت. 

چي  دئروايت  هللا عنه رضي عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة له

د قرآن راته وويل: آيا  هللا عنه وايي: ابن عباس رضي

 ويل: هو؛ يرته ومو ؟ېژنېپسوره نازله شوې ۍ وروست

 .وويل ديښتيا ې ويل: رده، وئ "إذا جاء نصر هللا والفتح"

 هللاَُّ َعْنُهَما َقاَل : ُأْنِزَلْت َهِذِه السُّوَرُة )ِإَذا 
َ
َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضى

ِفى  -صلى هللا عليه وسلم-جَاَء َنْصُر هللاَِّ َواْلَفْتحُ( َعَلى َرسُوِل هللاَِّ 

َرَف َأنَُّه اْلَوَداُع َفَأَمَر ِبَراحَِلِتِه َوسَِط َأيَّاِم التَّشِْريِق َوعَ 

اْلَقْصَواِء َفُرحَِلْت َلُه َفَرِكَب َفَوَقَف ِباْلَعَقبَِة َواجَْتَمَع النَّاسُ 

رواه  ِتهِ.خُطْبَ  ِفى اْلحَِديثَ  َفَذَكرَ . « النَّاسُ  َأيَُّها َيا »َفَقاَل :

 و غيره ىقهبيال

دا سوره ې ويل: وئ چي دئروايت  هللا عنه رضيله ابن عمر 

پر  كيځ په مند ايام تشريق "إذا جاء نصر هللا والفتح" 

د  چيپوه شو نازله شوه، نو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ې ښه ئاو ېمقصوى نو چيړ ې وك، نو امر ئدئوداع وخت 

ې ېدو او خلكو ته ئې ودرپرورته راوستل شوه، راولي، 

 ړه.ه خطبه ياده كد ده هغه مشهورې ړه او بيا ئوينا وك
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دا مباركه سوره د  چيږي ېلوممع داسيله رواياتو 

 كيمخ يې مياشتدر دېږله رحلت نعليه السالم  پيغمبر

 . شوېنازله 

د  كيپه دين ۍ بريا او وروستنصرت، د الهي ه سور اد

ې مرحل دېرى وركوي، د ېپراخ ننوتلو زډله او ډله خلكو 

وته كوي او پيغمبر عليه گپه ف ئونه او وظامسئوليتخاص 

او د دغو  كيمرحله  دېپه  چيښوونه كوي ته الرالسالم 

 څه كوي.به  كيپه وخت بشارتونو د تحقق 

ې مبتال رپكه  چيونه لري آفت داسي ځينيفتح او بريا 

به د عواقب ې ونه ساتو، نو د بريا ځان مو ترو او شو

ېر خطرناك ومومو، د برياوو ستر ستر ډلو يپاماتو تر 

 آفتونه دا دي: 

اخته  ۍبيمار پهو تكبر اغرور د فاتحان اكثرًا  -1

او  ړتياووگړتياوو، ځانپلو وخ، بريا او فتح د كېږي

په نسبت د لويي احساس  ونور ڼي، دگڅو نتيجه برياليو ه

ڼي، د غرور، گځان د امتيازاتو مستحق  ړ شي،راوال كيپه 

ې له نورو سره ڼلو احساس ئگړ ځان لولويي او تر نورو 

ې پرې ايمان ئ چيهغه رب ند شي، گڅررا كي چلنپه 

ې ئ كيپه وخت ښتو ښمن سره د نې او له ددرلود، د مبارز

ېر ې هالر ول اوس ئ پهه گيد او مالتړ ته سترأيد ده ت

و اامتنان د ې ئ ديړانپه وو پېرزوين، د هللا تعالى د ىړك

ړ شي ځه والشكر احساس ورو ورو كمزورى او باآلخره له من

د  چيعقيده وو  ېده پور وو او باې ئپه خلكو او كه 

 ې ته دوام نه شي وركولى اوپرته مبارزړ خلكو له مالت

او ېره مهمه ډډه ې د خلكو ونئ كيې مبارز خپليپه 

چي د ولس د قربانيو، باور وو  ېدپه ڼله او گضروري 

ۍ بريا مبارزه تر وروست كيپه نتيجه ړ حمايت او مالت

 يېرې هتر خبري وليټدوام كولى شي، خو اوس دا  پوري

وري اوس له گه ورته گپه كمه سترړي، ېر كشي، خلك ه

د ده درناوى به كوي، د ده مرهون  چيخلكو دا طمع كوي 

بريا به د ده د  كيې مبارز خپليپه و ممنون به وي او ا

و تكبر، ا. غرور ڼيگنتيجه  يډون ستريفوق العاده او 

ړي او هم د ولس له محروم ك يدأيتي الههم له فاتحان 

ې تبديل واكمن ئمطلق العنان په مستبد او حمايت او 

 ړي. ك

و اران گدعوت چيي شباعث  دېد اكثرًا بريا او فتح  -2
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 كيمخ چيړي ء او اهتمام له السه وركاعتناهغه زان مبار

ې ، دعوت او تربيروزنيرو گځان اصالح او د ملد ې ئبه 

ړ راوال كيپه دوى ې خوا بريا دا احساس له يوته كاوو، 

كمال ته  چيړي وكمان گڼي او گځان كامل و چيړي ك

 بليده، له نتيجه ېدلي او دا بريا د دوى د كمال رس

د  چيبيت او روزنه راو د افرادو تړونه ځان جوخوا 

پامه س هغه له ې يوه الزمي او ضروري برخه وه اومبارز

ې خوا ئ بليله  ڼي اوگې منتفي وځوي او ضرورت ئوغور

ځان نه  چيړي كاحاطه  داسيمصروفيتونه  يو ادارا يسياس

او اهتمام كولو فرصت ولري او نه د نهضت  اعتناءته د 

ځاى ته هغه ر آلخره كا. باچارو تهفكري او دعوتي 

له  اعتناءپاملرنه او ټولو هغو عواملو ته  چيږي ېورس

بريا او ښمنانو پر دې نهضت ته ئ چيړه شي ځه والمن

ډ راغون كيپه خوا ې د هغه خلك ئړه، په برخه كبرالسي ور

ړ، فتح او ې برخمن كړه ئيد او مالتأيړل، له الهي تك

پامه له ېر او ټول هدا  ړه.په برخه كې وربريا ئ

  .ل شيځووغور

 وپلد خفاتحان شي او و مالك امعيار پله په خبريا  -6

او )سم(  )ښه(دليل  ېدپه و د دوران هر كار مبارزات

په برخه ې ورفتح ئاو  لې بريا ته ورسودوى ئ چيڼي گ

ډه درلوده!! د ې ونئ كي ۍپه كامياب وىړه او د دك

هم  ډېر بد، ناروا او حرام كارونهې د دوران مبارز

 ښكاره شي.ښه ورته 

پل مخكنى طبيعي پيوستون هم خله نهضت سره د خلكو  -4

ېز و تر اغشرائطاو  فضاء هغي دړي او بهير له السه ورك

افراد به  كي، مخېكړځ ته بريا رامن چيراشي  الندي

له  او وروسته و دقتاغور له ، يتدريج، يوازي يوازي

او غوره  ښه واليپه او ې نورو سره د نهضت له مقايس

دل، كېځاى له نهضت سره يودو وروسته ېپوهې له والي ئ

ې يو به ئ گراتتلل، اوروسته او مصممانه به ر پوهيله 

سره  دېله عزم او ارا ۍسنجول شوى انتخاب وو، د قربان

له  چيدل پوهېبه  دېپه رتيا كوله، گې د كاروان ملبه ئ

ې ئښونو سره واگپيوستون خطرونه لري، له ې نهضت سره ئ

د شر او فساد له  چيې كوي ښتنه ترغو دېمخامخ كوي، د 

ټكر ته تيار وي، د تصادم او ځواكونو سره به مسلطو 

 ونه،، زنځيريخون يې د زندان توربه ئ كيپه وخت راتلو 
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ښونه واگ، شهادتونه، پرهارونهې، هجرتونه، زولن ،ۍزند

ېدل، خو دا و ته ودرگړاوونو خطرناك مناظر ستراو د ك

ړ او د نورو مبارزينو ې وكې ومنل، تعهد به ئه ئټول ب

له  فتحيد بريا او او  خو اوس ېدو،به ودر كي گڅنپه 

ېدو پاى ته رسښونو له واگد خطرونو او او  وروستهتحقق 

سره يو كاروان ځ له فو ځځي، فوراډله ډله وروسته، خلك 

او د  يشوپوه په حقيقت  چيپاره نه ل دېد ، كېږيځاى 

د امتيازاتو د  كيبلنيت ورته ثابت شوى، حقادين  ينو

په د راتلو  چينه ده  داسيځي، په طمع راړو الس ته راو

پاره به چي د دين لې وي ليېپتځان سره ې له ئ كيوخت 

هيله  دېپه  كيبلالي، گړاوونه به قرباني وركوي او ك

ې به ئ دىنهضت به تل بريالى او برالسى وي او  چيځي را

د  چيڅوك  ي!!ېږو او غرضونو ته رسپلو موخخ كيپه خوا 

ډله ښمن غالب شي نو ډله راغلي كه دډله  كيپه وخت بري 

. كېږيځاى ښمن سره به يوځي او له دډله به له نهضت و

پاملرنه ونه ې ته جدي او تربي روزنيكه د دغو خلكو 

دونكو كې؛ نهضت ته به سخت تاوان رسوي او له نه حل شي

 . ې مخامخ كويستونزو سره به ئ

ونه له بريا اكثر نهضت چيشهادت وركوي  دېپه تاريخ 

په جريان ې ، د مبارزشويسره مخامخ  ۍله تباه وروسته

په ې، اللگې ئ ستونزيې د مبارز ،بريالي او موفق وو كي

ښونو نه واگله وو،  ثابت قدمصابر او  كيابتالءاتو 

ښونو، محاصرو واگدل، مېدل او فشارونو ته نه تسليېوېر

ې منحرف او د ئ الري خپليله  چيونو نه شو كولى ړاواو ك

او الرو تنازل گپلو اصولو او تله خ ديړانپه وښمن د

د خطرناكو  فتحيد بريا او ړي، خو ړ كته اانحراف 

 ،شويثبات او مقاومت نه دي موفق  هپ ديړانپه وآفتونو 

 هماتراغلي او  پاته كيابتالء او  يپه آزمويند بريا 

 عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه چي. لكه ېړلې خوئ

فرمايي: ابتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء 

ړ او نو صبر مو وك وړاوونو وآزمويل شوپه كفلم نصبر: 

 ړى.و كپه سوكالي وآزمويل شوو خو صبر مو ونش

 ولفاظاو جامع ا موجزپه مختصر، ې سور كيمبار دې د

ځان د  دې لهاو  شوېټولو آفتونو ته اشاره دغو  كي

 . راغلې كيپه  الرښوونيساتلو 
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خلك و ا -2. بريا او فتح يالهراشي چي هغه وخت  -1

 -6. ډلي ډلي په دين كيبه د خداى  ځيننوچي  ېگورو

ړه وغواې تر اوپه ثناء، رب پل د خگيا شه نو ل

 .قبلوونكى ښهې د توبچي هغه دئ ، بې شكه ښنهبخ

 :كويلب افاده امطڅو اساسي ا آيتونه د

ښمن به ، پر ددئان راروالهي نصرت  چيډه اوسه ډا -1

ته  يستا بريا تحقق مومي، خلك به ستاسو بريا او فتح

ځي، تر اوسه ننو كيپه دين ډله د هللا ډله پام سره په 

، ومحتاط و كيپيوستون په عام ولس د نهضت له ليكو سره 

سره مخامخ شي،  ينه نهضت له مات داسي چي يېرو له دې

ول او له او متردد ړه ړه نا زې غالب شي، زپرښمن د

محدود  يوازيځه ېره درلوده، د دوى له منې وئ پايلي

، له راوړړه ورو او مصممو خلكو ايمان ر با همته، زمېش

خو ځاى شول، دل او له كاروان سره يوېوېرښونو ونه واگ

 دوكېاوس او د برياوو له ليدو او د خطر له منتفي 

ځ له نهضت سره ځ فوپيمانه او فوپراخه وروسته به په 

  كوي.به او تعهد  كېږيځاى  يو
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ستاينه پل رب د خېدو سره په رارساو بري  يد فتح -2

په  پېرزويني دېڼه، د گه وپېرزوينړه، دا د هللا تعالى وك

ې، ېرڅپه ستا ې، يا شگل ستاينيپه پاس بايد د ده 

ند وي گڅراحساس دا بايد  كيخبرو، حركاتو او سكناتو 

پل خنه د  ېڼگه ينپېرزوته دا بريا د هللا تعالى  چي

او  ستاينيځان د ځلو نتيجه، ايت، تدبر او هلو در

نه  تقاضاې، له نورو دا رمېنه شړ او مستحق توصيف و

په ترالسه بريا  دېډه د تا وستايي او ستا ون چي لرې

ه ستا د گتو دېپه ڼي او گاساسي او ستره و كيكولو 

 پر لويي او عظمتاو ستا  وي!! يړپورواحسان مرهون او 

او ې ومرهون بايد د الهي احسان  كيبل ړي!!اعتراف وك

ښوونه دا الر. ېرمېړ وشو ستاينيتعالى د هللا  يوازي

ړ ځان لواو تر نورو  يښودنځان  ،تكبرله غرور، فاتحان 

دغه ې آفتونه دي، ټول د بري د مرحلدا  چيژغوري، و لڼگ

، كېږيمطلق العناني منتج و ااستبداد په  چيونه دي آفت

ړوي او له مغرور واكمن جو يوعيم او قائد له ز

 داسيورئ د گنه . پلوس غالمانچاې متملق او متابعينو ئ

؟! كېږيڅومره مصارف و په ستاينفاتح زعماوو او مشرانو 

پر هغو فيلمونو او ، ېو، تصويرونو، مرقدونو ئمجسمپر 

او  ځيپه غرض بازار ته راو ستاينيد دوى د  چيكتابونو 

 كيپه حيرت انسان  چي كېږيمره مصارف هو، كېږيمنتشر 

( خلكفاتحان )اصلي  چي كيحال  داسيپه دا و ا چوي!!ا

 يون هغيدي، د  برخيې د انقالب له ثمراتو ب يوازينه 

ړوبه ې خپلو وينو ئه خپ چيې لڅكې ال نه دي ې ئوېم

ونه او اهانتونه تحقيرالي، گوونه اړك كيبل!! ېكړ

او  كېږيړ ټولو ته اټي سر ديړانپه وزغمي، د واكمنانو 

بيا هم د واكمنانو د اقتدار پلو قربانيو سره سره له خ

. د واكمنانو كېږيقربانيو ته بلل پاره مزيد د دوام ل

  نه شي!! ىدېكژوند سره مقايسه او د دوى 

ې د وخت د مبارز چيې مكلف ي په دېله بري وروسته  -6

د په ياكمى او اشتباهات را ،ۍ، قصورونه، كمزورضعف

د هغو كسانو  ې اوړښنه وغواې بخله هللا تعالى ئ وا ،ېكړ

ېر ړي، خداى هې مست كېشه ئد قدرت ن چيې څېر نه شپه 

سته يښااو ملمع په شمول پل سوابق د اشتباهاتو خړي، ك

 ،ستاينيږدي او له دوى د  كيپه مخ ې د خلكو ړي، تل ئك

ځاى ته ې هغه ئ حتى كاراو  ښتنه كويتحسين او تمجيد غو
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هم اشتباهات او قصور ند گڅرپل صريح او خ چيږي ېورس

ړوي. جوصواب  اءخط خپليې دفاع كوي، له توجيه كوي، تر

له بري  چيې ېر هم نه شڅه پد هغو فاتحانو  چيپام او 

، له هللا تعالى او ژمنيټول سوابق، شعارونه، پل وروسته خ

ړي، سراسر ك ېرپل ولس سره تعهدات هرو او خگپلو ملله خ

مان گتغيير راولي،  كي الريگپل مسير او تخپه شي،  بدل

، ېكړ پلي ېئ پوړي يټولېدلى، ته رسكمال مقصود  چيكوي 

ړاو پ داسيآخوا  له دېدلى، ېته رس پوړي لوړيۍ وروست

ړولو ځان جونه د مزيد ځان ورورسوي،  چي پاته دئنه 

تصحيح  چيكومه اشتباه لري  داسي، نه دئ پاتهړاو پكوم 

آيا !! ړيې وغواښنه ئبخ چيناه گ داسينه  ړي اوې كئ

د هللا تعالى رسول صلى هللا عليه وسلم، دا تر  چيې ږېپوه

 ا، دځالنده مشعلدا د هدايت ټولو كامل او غوره انسان، 

تاط محټولو دا تر مبارز، ، مجاهد او ټولو ستر مصلحتر 

نه نظير بل ې ئتاريخ  چي شخصيتهغه ار عابد، گزېو پرها

او هغه  كيپاى په ژوند پل همدا شخصيت د خ شي ليدلى،

ړه د هللا په اله ده او د ده د دعوت د بريا  چيوخت 

د يد أيو تانصرت پل خ، هللا تعالى شوېتر سره  دېتعالى وع

په برخه ې ړ، ستره او تاريخي بريا ئپه حال شامل كده 

ملك، تر پراخ ټولو ستر او ټولو لوى امت، تر تر شوه، 

د هغه  چي داسيړ، ړ كې جوئ ځځواكمن فوو ړى اپياوټولو 

په الس فتح ځ فو دېۍ د پراطورام ستري ستريوخت دوه 

او  ستاينيپه د هللا تعالى  كيپه دغه وخت دا شخصيت ، شوې

حيرت سره په ټولو به  چيوو مصروف  داسيښتلو مغفرت غو

تر  كيځو په دغو ور وليدا  !!ښتنه كوله: يا رسول هللاپو

 كيپه هر حالت او  گرات گړه، تناسته وال پهزيات،  كيمخ

هللا ر گمورو؟ گمشغول  كيپه تسبيح، تحميد او استغفار تا 

ونه نه دي ناهگټول مخكني او وروستني تعالى تا ته 

له  چيوى يم ې فرمايل: مأمور شبه ئ كيځواب په ښلي؟ بخ

ووايم او و تحميد اتسبيح بريا وروسته هللا تعالى ته 

 !ړممغفرت وغوا

ې له سور دغيد  چيكوي روايت  بدهللا بن مسعود رضي هللا عنهع

 به تل دا تسبيحات زمزمه كول:  ّـرسول هللا نزول وروسته 

سبحانك اللهم و بحمدك، اللهم اغفرلى، سبحانك اللهم 

 ربنا و بحمدك، اللهم اغفرلى، انك انت التواب الغفور.

 رواه احمد
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ې ، اديو سره او له ستاين !ه بارئ خدايهده تا ت يپاك

بارئ خدايه،  تهده تا  يپاكښه، ې وبخما ته ئ !ربه

ې ښه، بې وبخ، ما ته ئدي! او له ستاينو سره ربه موږز

 ې. ښونكى توبه قبلوونكى يته بخ چيشكه 

پرله  داسيدومره او پيغمبر معصوم ناه گله  وليدا 

په ژوند پل او تر هر وخت زيات د خ ړيمغفرت غوا ېپس

پل خڅومره  هر چي: انسان دئا ددليل  دېد ؟! كيپاى 

ښه ، هللا تعالى كېږيته متوجه پل ضعف او قصور ځان او خ

معرفت ې ئ اړهپه ژني او د ده د كمال د صفتونو ېپ

د ده  چي كېږيټن ته متوجه ږد واه اوهغ مومي او ارتقاء

ي احساس ل، د قصور او كموادئپروت ځ او كمال مطلق ترمن

 دېې د ئ كيښو پپه  چيېري گان داسيوده كوي،  كيپه 

 دېتر ې كولو توان نشته، وزرونه ئ پلي دې فاصل دېږاو

ې ورسوي، ته ئڅوكو ړو ړو لوهغو لو چيډېر كمزوري دي 

مان گدرومي  كيامه مخگڅو ږي او تېرېې رپ چيېبه ه شهر

زياته فاصله  دېتر  كيموده  دېپه ې شو كولى ئ چيكوي 

 پاتهشا ته  وليوى، تللى  كيالزيات مختر دې  ووهي او

 ؟ېدوژر ونه رس ولي ؟تللى دئړ نه نورهم لو ولي ؟شوى

په استغفار سره ړي غوا ،ږيېلومدا ورته قصور او كمى مع

 ړي. ې جبران كئ

د بريا و ا كيپاى په مأموريت  مخصوصًا د تل،بايد  -4

ښنه ښونكي رب بخپل بخله خ، وروسته تحقق له ياو فتح

 يانگصور، اشتباهات او خطاڅو ستا كمى، قې، تر ړوغوا

پل خ چيځي رگونه  كيپه خيال دا  له ديكهيڅښي، دروبخ

ف ئو وظاونه امسئوليتپل ړى او خسم ترسره ك دي مأموريت

څومره ستر ستر هر ديړي، كه ك ءه اداگپه مكمله تو دي

 ديۍ قربان زياتيړي وي، من خدمات ترسره كتښاو ارز

 دي كيره كولو په ترسپلو ايماني دندو د خوي،  ېكړور

و صداقت ااخالص په ، اللي ويگړاوونه او ك ستونزي ډېري

پل د خ ديه گتو كېړيا نه منونپه مسلسل او ستو سره ا

ړى وي پورته كډېر دقت په  ديام گهر ړى وي، رب عبادت ك

ړل شي ناه ونه لگپه  ديلمن  چيپام وو ته  دې دياو تل 

 له دې ې،نه ش ته منحرف لوريڼ يښي او كچ او يو ان

ې، ي پاتهشا ته  چي ېكړاحساس  داسيټولو سره سره بايد 

ړ وو درسره و چيړى ترسره ك دئنه  هغسي دي مأموريتپل خ

 ي.ړك ءدي ادا ه نهگپه سمه تو ديپل مسئوليتونه خ او
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 چي كېږيمكلف  ېدپه سره ړ مقام له هغه لو ّـرسول هللا كه 

 له ديتپرپه ې او د هغه يڅه كاره ړي نو ته ښنه وغوابخ

  ړي؟!!څه ك

ې ستيپرانې دروازه توبه قبلوونكي رب تل د توب

وري گړي، وبه د ده لوري ته رجوع وك چيڅوك ې، هر ښېپر

شوى، ستا د هر  دېږهللا تعالى هم د ده لوري ته ورن چي

ته ته توجه كوي،  اځله تڅو څو  كيپه مقابل وار توجه 

امه گې او هغه دوه ږېك دېږام د ده لوري ته ورنگيو 

امونو د ده خوا ته گپه ورو ورو شوى، ته  دېږرته راند

امونو ستا خوا ته گ عپه هروله او سريخو هغه  ميوردرو

  .كېږي دېږران
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اللهب

 د سورې معرفي  

ه تونآي 1، دئ )د اور لمبه(سورې نوم اللهب  ېدد 

 ، كسب، لهبې د تبړيو آيتونو فواصل ئو لومڅلورلري، د 

پاى ې په صيغد مسد ې ئځم پنې دي او غحطب هموزنه صيو ا

پير لري ې له مخكنيو توئ څه هم توريكه  چيېدلى، ته رس

پاره ږ لد غې او د سور دئې ورسره يو شانته ږ ئخو غ

ې ده، د سورسوره دا هم مكي . دئموزون او مناسب توقف 

د  كيپه وخت ې د نزول سور دېد  چيږي ېلومله متن مع

ې د ئ يځښه ابولهب او گتو ړېگځانپه ، قريشو سردارانو

ړونو په ز وه، ېلړپاره مال تړولو لشرارت او فتنو راوال

عليه  پيغمبرد  ې اورونه بل وو،د حقد او كينې ئ كي

د دعوت د ځ په ورځ پارول، ورې خلك راپه خالف ئالسالم 

د دوى عداوت او ن وپيوستد ولس پراخ او  داېپراخ يلمن

ې د فتنو اورونه بلول او بل مني الزياتوله، يوه به ئښد

ېل شيندل، ې تئاور به  دېپه ې لمن ورته وهله او به ئ

ې او بل به ئپاروله يوه به د خلكو كركه او كينه را

  ځورول. شويمسلمان 

، سكه تره ّـرسول هللا د  زوى اوعبدالمطلب  دابولهب 

 يرانگه ه دود د كيله بعثت مخپيغمبر عليه السالم د  چي

په نكاح و عتيبه اعتبه د دوو زامنو  ابولهبد  يڼلو

ښمني وروسته د شرير او ظالم ابولهب د ه بعثتې، لو شوې

پلو خ چيېده ځاى ته ورسسره هغه له پيغمبرعليه السالم 

پر ما تر هغه ستاسو د مخ ليدنه ې وويل: زامنو ته ئ

نه وي الق طڼو ته مو ( لوالسالم عليهد محمد ) چيحرامه 

پل حسود او متعصب جاهلو انسانانو د خړو ړى. دواورك

عليه السالم  د پيغمبرړه او ې مروتي وكبپه وينا پالر 

له قبيلې، عليه السالم  پيغمبرړ. د ې طالق وركئڼو ته لو

د ده له  چيوو څوك هغه ابولهب  يوازي هاشم يبن
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د ې هم په حكم ئۍ پلوځاى شو او د خښمنانو سره يو د

ړه، برعكس او مرسته ونكد ده حمايت  ديړانپه وو ښمناند

ښمنۍ ې دښمن شو او نور ئد بد او كينه كښټولو د ده تر

 عليهپيغمبر پر د قبيلې نورو خلكو كه پارول، ته را

په خالف ښمن سره د ده خو له دړى ايمان نه وو راو السالم

خالف او د قومي غيرت  يړانېمې د مروت او دا ئكېځاى يو 

عنعنه  دغه قوميابولهب ڼو. خو اگمغاير كار  او عصبيت

، ړهې شا كته ئ يمېړانړه، مروت او ك النديښو پتر هم 

ړولو او د رى شو او د فتنو راوالگو سره ملمنانښدله 

 ړله!! ې مال وتپاره ئپارولو لې رااو غص كيولس د كر

رسول  چيكله : كويروايت  هللا عنه رضي عبدهللا بن عباس

ټولو تر ړي اوند كگڅر دعوتپل خ چيشو  أمورم دېپه  ّـهللا 

پلوان د كفر او شرك له اقارب او خ دېږپل نخد مخه 

ې پرۍ ته وخوت، ډې د صفا غون، نو سبا ئېرويلو وويپا

پر د سحر ې وويل: يا صباحاه!! ږ ئغ گپه جېدو او ودر

 چيده كېڼل گچيغه چا د هغه  كيپه عربو چيغه مهال دا 

ې د بريد لپر قبي چيښمن ليدلى دې ئ كيپه تياره ې پد ش

خطر خبردارى وم ك دې به ئته ، قوم دئن اورپاره رال

ټولو له يوه بله ېدو سره په اورږ غ دېوركاوو، د 

ې ويل: دا د محمد ، وئدئږ چا غچي دا د ښتنه كوله پو

د ده  كيپه لمنه ۍ ډټول د صفا غونږ، ( غالسالم عليه)

د وينا ه السالم علي پيغمبرد  ډ شول اوخوا ته راغون

په له يقب هپيغمبرعليه السالم هرشول،  ږدو ته غوېاور

 زيو! هاشم ې: اايلفرمې ړه او وئياده كپل نامه خپل خ

و فالن افالن  ،فالند  ېا زيو! فهر ېا زيو! اې عبدالمطلب

ښمن غره ترشا د دېد  چيكه تاسو ته ووايم  … زامنو

آيا لري،  پر تاسو د بريد ارادهډ شوى او درته راغون

هو؛ ځكه له تا مو ې ويل: وئباور كوئ؟  خبريپه زما 

! پيغمبر عليه السالم ېدلياور هيڅكله درواغ نه دي

 راتلونكي عذاب دېږنو زه تاسو ته له ن: ايلفرمو

عليه السالم  پيغمبر چيتر دې وړاندي خبردارى دركوم. 

پورته شو او د خلكو ابولهب پاى ته ورسوي،  خبري خپلي

تبًا لك الهذا : ې ويلاو وئ ېكړې ې نارپرې ه ئځله من

ډ راغون ديپاره ل خبري دغيد ، آيا ېجمعتنا؟! تباه ش

ې ته ئ يې تيږيو چيځي دا هم را كيپه يوه روايت ړو؟ ك

 ړي. نده كگڅرښه پله كركه او غصه څو خړ تر الس ك
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له ځ ابولهب يوه ور چيكوي روايت  ابن زيد رضي هللا عنه

به  امتيازڅه ړم قبول ك دينكه ستا ښتل: پوو ّـرسول هللا 

نور  چيغه : همايلفرمورته و ّـرسول هللا ؟ ترالسه كوم

يعني له نورو به : وويلې ترالسه كوي! ابولهب ئمؤمنان 

 دېڅه تر : ايلفرمو ّـرسول هللا ؟! ه لرمامتياز نهيڅ 

ې ويل: تبًا لهذا غصه شو او وئ؟! ابولهب ېړزيات غوا

پر دين  دېد  خاوري :وهؤالء سواء الدين تبًا ان اكون

ابولهب  ڼي!!گما او دا خلك برابر  چيشي،  ديسر، تباه 

ې ېدو، تل به ئاوس كيډ اونگپه عليه السالم  پيغمبر د

 پيغمبركله  چيبه  كيپه موسم هغه اذيت كاوو، د حج 

ې د كوم كاروان خوا ته ورغى او هغوى به ئعليه السالم 

ورغى او د  يسپتر شا بولهب به اته رابلل نو  ني دهللاد 

ه باور مپه خبرو  دېد ې وويل: كاروان خلكو ته به ئ

ړي غوا، اييو ړى، دروغپلرني دين بغاوت ككوئ، ده له 

و عزى االت پلو اصلي معبودانو ړي او له خك الريې تاسو ب

 .ړيمو منع ك

په ضد قبيلو مطلب  يو بناهاشم  يبنقريشو د  چيكله 

پلور او ېر پاو له دوى سره د  ېعمقاطپاره د ل دېد 

له  ّـرسول هللا دوى د  چيړ اعالن وكنه كولو  يكړور يكړرا

 يشعب اب ې پهې ئيلړه قبدواو ا ؛ې الس وانخيستحماي

ې يلقب خپليله ونيول، ابولهب  كيې محاصرپه  كيطالب 

او د قريشو له كفارو  ولېوشل اړيكيسره پلوانو او خ

د په ضد ې د قوم ئ كيې رمحاص دېرى شو او په گسره مل

پيل په اوم كال محاصره د بعثت  اد. ړهدوى مرسته وك

 يو بناهاشم  يبن ړ اوې دوام وكې كاله ئشوه او در

او فقر سره مخامخ  لوږيسخت حالت،  داسيې له ئمطلب 

 ديشدي دغيران وو، د گډېر ې ورته زغمل ئ چيړل ك

به كله  چيكار دا وو د ابولهب  كيپه دوران ې محاصر

ته  كېپاره مپلورلو لكومه قافله د خوراكي توكيو د 

كه د ې ويل: به ورغى او ورته وبه ئابو لهب نو  ،راغله

څه اخيستلو وادي څوك د  شوېله محاصره طالب ي شعب اب

 عپل جنس بيمعامله ورسره مه كوئ، د خ ىغپاره درته رال

په ټول د بازار ړى شو څ نه كمو خر چيڅه ښيئ، ړه ولو

 ه درنه اخلم. نرخ ز

عليه  پيغمبرعداوتونو او د ، ونوشرارتد ابولهب 

پام سره دا سوره د په پارولو ته په ضد د ولس راالسالم 
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ړو ، د دوى دواشوېنازله  اړهپه  يرمنېمده او د ده د 

ې سوري لې مستقپاره د يول غندنيعملونو د شنيع د 

په ضد عليه السالم  پيغمبردوى د  چيښيي ېدل نازل

 ډه درلوده. ټولو زياته ونتر  كيۍ ښمنلفت او دمخا

 

 

 

   

 

    

     

    

    

   

    

     

 -2.شيړه السه د ابولهب او تباه دي مات شه دوا -1

او نې السته ړي دفاع وكې نه دي د ده مال تر

 .ي د لمبو خاوند يوه اور كيځژر به ننو -6ي.ړنراو

ړه په غا -1. ړونكېد خاشاك و ې، داځه ئهم ښو ا -4

 .مضبوطه رسۍ كې

د  چي دئځواب  يخبر هغيد ابولهب د را يا ېښ اد -1

وه او يا د فتنو  ېكړې ئ ديړانپه و بلنيد  ّـرسول هللا 

پام په ږد الس ته د ده او كيړولو په راوالاو شرارتونو 

د فتنو  چيالسونه  اڼل شوى. دگمستحق  پايلي ېدسره د 

پوه قوم ضد د جاهل او ناپه پالو اورونه بلوي او د حق

ړ دي، دا دو وېماتپاروي د ښمني رااو د كركهعصبيتونه، 

 ديمات وي، د هغه ابولهب السونه  دياور بلوونكي السونه 

په د عداوتونو او مخالفتونو په ضد د حق  چيفلج شي 

اصلي نوم ابولهب د ، دئځ مصروف په ورش كيپارولو را

الر( پ)د لمبو ابولهب د له دې كبله خو ، دئعبدالعزى 

بلول،  ېد فتنو اورونه ئ چيپه نامه ياد او مشهور شو 

له عصبيت جاهالنه و اجهل  پلد خ چيابوجهل همداراز لكه 

د مفتن او شرير نامه ياد او مشهور شو.  ېدپه  كبله

شي او ده ته به  يډاو شنهدر به  هڅيهغه  وليټابولهب 
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ې په ضد ئد حق  چيړي ځان سره راوتباهي او هالكت له 

 . ېكړ يروان

د ده مال،  مخالفت او عداوت اصلي وجه ابولهب دد  -2

ې تل او د زمانډايان او مترفين دولت او وجاهت وو، ب

له دعوت سره السالم  معليهو پيغمبراند  كيړاو پپه هر 

ته  گينو جنمصلحين تل د مستكبري، ړته مال تمخالفت 

پل مال دعوت د خالسالم  معليهانو پيغمبردوى د ي، ځراو

عليه پيغمبر د ابوجهل ڼي، گښ واگپاره جدي او اقتدار ل

ې د ، يو ئې قارونئابولهب د امت فرعون وو او  السالم

معامله له ابولهب د ې شتمن، واكمن وو او بل ئ كېم

وه لكه د آذر معامله له  داسيسره پيغمبرعليه السالم 

 سره.  ابراهيم عليه السالم

ې ترلب امطو څول شوى كار كيآيت  ېدپه  چيتركيب كوم 

 : شي دىكېاخيستل 

 ؟ړيې دفع كڅه ترې به ئ يړنالسته راوو االف: مال 

دوا نه هيڅ درد د ده ې به ئ يړنالسته راوو اب: مال 

 ړى شي.ې دفع نه كبه ترڅه هيڅ  او ړيك

ټه ونه رسوي گده ته هيڅ  دي يړنالسته راوو اج: مال 

 ړي. ې دفع نه كتر دياو هيڅ شر او ضرر 

 ې بهلمب چيږي ېولو كياور  داسيپه ژر به و احتمًا  -6

ده  چي، د هغه اور مناسبه او ورته سزا كېږيپورته ې تر

ې، ړه د كينړى وو، د ده د زپلو ناولو السونو بل كپه خ

په به  كيپه هغه اور ۍ اور ته ورته، ښمنحسادت او د

 ورته لمن وهي.  ىد چيپله ستي شي خ

ړولو په راوالد فتنو  چيځه ښې هم، هغه رمن ئمېو ا -4

ې به ئ هغه اور پهرتيا كوله، گې د ده مرسته او ملئ كي

به  كيپه تنور د ده ړى وو، ابولهب بل ك چيچول خاشاك ا

دا د شي،  يېزې التې لمبئڅو چول تر ې خس او خاشاك ائ

په ۍ ښمنې او دد ولس د احساساتو، غص ،ې آلهفتن

په ځاى او ړه به يودواې، ړد ابولهب مالت كيپارولو را

 ږي. ېلو كياور ورته 

د فتنو اور ته خس وسيله، ځه، د شرارت ښدا مفتنه  -1

پل شرير د خ كيړولو په راوالفتنو  داو دا  كېړونراو

 كيپه اور د دوزخ  كيحال  داسيپه  به ېرگړه ملېم

 دېتاو وي، اۍ رې مضبوطه رسبه ئ كي غاړيپه  چيږي ېلو

ړى وو، هغه عاطفه او ترحم نه خصلت له السه وركځيښپل خ
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ځو ښد دا ، كېږيرل مېاڼه شگښځو د  چي وو يشوپل ځې ئ

 كي ښځي ميې رحب ېدپه  ۍ صفتاو د مورول ذاتي خصوصيت

 ېكړڼه اگځان ته ۍ رس داسيې ځاى ئپه پل شوى وو او ځ

د فتنو اور ته خاشاك  چيځوي رگ كي غاړي خپليپه او 

حالت  داسيپه فخر كوي، نو خود به  دېړي، په ې راوپر

 كي غاړيپه ې ۍ به ئمضبوطه رس چيي ځدوزخ ته ننو كي

 راتاو وي. 

 خپليزه به د  چيقسم و عزى اه الت پ: ويلي وو دې

 عليهې د محمد )ې به ئپيسپلورم او اڼه گټوله  يړغا

 كيځواب په دغه قسم  مصرفوم. د كيپه مخالفت ( السالم

حال  داسيپه به  كيلمبه ناك اور په د جهنم : شويويل 

 وي.  يكړه په غاې ۍ به ئه رسگټين چيځي ېوپر كي

غزي ا صحراءبه له  ښځيد ابو لهب  چيوايي  ځيني

د كور ې د پيغمبر عليه السالم به ئ كيپه په شړل او ورا

ړه كينه پل زخې د سره به ئ ېدپه شيندل او ته  مخي

 داسيد  چيخلكو تعبير وي شي دا د هغو  ىدكېخو . ړولهس

 معنىحقيقي  ود هغ ځاى حتماً په  معنىمجازي د الفاظو 

ځينو په  چيې دا نه شي منلى ئذهن  ي او خاصرااخل

مراد وي نه  معنىد الفاظو مجازي شي  ىدكې كيمواردو 

 ډېر زيات مثالونه شته. ېدد  كيپه قرآن  چياصلي. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االخالص

 د سورې معرفي

نه  چي، دئى لچه واسو :سورې نوم االخالصمباركي  ېدد 

ې عنوان هم پاره ئد محتوى ل كيبل دئې نوم د سور يوازي

احد، صمد، د ې لري، د آيتونو فواصل ئه تونآي 4 -ئد

كه  شوېنازله  كيپه مكه ې دي، غهموزنه صييولد او احد 

يات اډېر رو چي گڅنتر دېڼي، د گې مدني ئ ځينيڅه هم 

ې او د بيان ې متن، د بحث موضوع ئڼي د سورگې مكي ئ

 ه ده. دا هم مكي سور چيښيي ې اسلوب ئ

ډو لنڅلورو په ې سور يډاو لن ښايسته، يموجز دېد 

د توحيد اساسي مباني او  كيآيتونو ډو او جامع لن

ټول د توحيد  چي يشوبيان  كي بڼي داسيپه ټيز اصول بنس

او اخالص  كيكوي. په توحيد  ىاحتوابعاد ژور پراخ او 

كه چه ساتل توضيح كوي. ې منزه او سوډول شرك ئله هر 

هللا تعالى ايمان تر معبود  يوازينيپر  چيړي اوغو وكڅ

د توحيد  ړي اوبيان ك كيكالم  هستيښااو  ډپه لنټولو 

ډو څو لناو په  هگېره دقيقه توډپه پراخ ابعاد، ټول 

د ړي. كسوره تالوت دغه بايد نو ړي توضيح ك كيجملو 

 ېكړ ىه بحثونو احتوړپه اېيمه برخه د توحيد در قرآن

 كي قرآنپه  اړهپه د توحيد  چي هغه مطالبټول او 

و ډو آيتوناو لن موجزپه دغو ې سور كيمبار دغيراغلي د 

ده لكه  داسي ؛ړيكسوره تالوت دا  چيڅوك . يشوځاى  كي

 چيړو كه وغوا .وي ېكړې تالوت ئېيمه برخه درد قرآن  چي

او د  ړوېڅو النديڅلورو عنوانونو تر مبحث د توحيد 

ړه بحث كوي تر په اتوحيد  د چيټول هغه آيتونه  قرآن

 دېد بايد ړو؛ نو تنظيم ك النديڅلورو عنوانونو دغو 

او د توحيد ړو. څلور عنوانونه كه تونڅلور آيې دغه سور

 ړو.راو كيپه شرح او تفصيل ې مربوط آيتونه ئ

ې انسان ته ئتركيب تونه او د الفاظو آيې سور دېد 
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 تعالى دا سوره د هللا كيپه حقيقت  چيوركوي انتباه دا 

 دېپه ، شوېېر نازله څپه ځواب ښتنو ته د پو اړهپه 

ې نو او د مديمشركين كېد م چيلرو روايات  متعددړه ا

هغه خداى  چيښتلي پوپيغمبرعليه السالم و له اهل كتاب

 چي ېته واي؟ لري صفات؟ څه ولېورته راب موږ چي دئڅوك 

ې ېريان د اور له بپ او خټيانسان له ه نور، ې لفرشت

ته  موږ ...،شويپيدا  … هې او آسمان له دوددوده لمب

تر هغه  ّـرسول هللا پيدا شوى؟ څه ستا خداى له  چيووايه 

 دا سوره نازله شوه.  چيړى ورك دئځواب نه 

و هللا ي: شويښودل ځه صفات پند هللا تعالى  كيسوره  دېپه 

كوم ې ېدلى، نه ئږېزنه ږولي او ېې زئ، نه دئ، صمد دئ

ېرو معبودانو يو ډتعالى له يعنى هللا فو شته. سيال او ك

بل معبود  گڅن، د ده تردئمعبود  يوازينى كينه بل

په الوهيت او ربوبيت هيڅوك ، نه لري نشته، هيڅ شريك

 ، بشپړنياز ېب ،صمدتعالى هللا مه شريكوئ، له ده سره  كي

، دئتاج نه حړ او مبل ته ا كيڅه په هيڅ ، دئاو كامل 

عيب،  نقص،هللا تعالى ته د  چينه او تصور ېرگه هغه انهر

يو ناسم او غلط ړي، وكنسبت او كمي ضعف  ،احتياج

، دئكامل پلوه له هره ، دئكمال مطلق تعالى ، هللا دئتصور

كوئ،  هبيې مه تشسره ئمخلوق له ، دئخالق تعالى هللا 

دا نه ، كه دئړ ږولو ته اېپاره زل بقاء خپليد مخلوق 

ې ږي، بل ئې، مخلوق له بله زځي ځهې له منوي نسل ئ

او خالق ته  يپيدا كوونك كيت ښيپيداپل په خپيدا كوي، 

د هغو معيارونو ه ب اړهپه د هللا تعالى ړ او محتاج وي، ا

صدق كوي،  اړهپه چي د مخلوق وت نه كوئ قضا مخيله 

 خپليمخلوق د ، دئېدل د مخلوق خصوصيت ږېږول او زېز

نيازمن خداى؛ هللا ، دئتاج خصوصيت ته مح دېپاره ل بقاء

 . دئيو ناقص تصور  اړهپه د هللا تعالى  كينه بل

ځان پل خ ځيني چي دئيو خطرناك آفت دا  پالنيد خداى 

 چيمنسوبوي  داسيپل مذهبي مشران، خداى ته خ ځينياو 

ځان او هللا تعالى ړي وي، د ۍ غكورن خاصيد ده د  كيواگ

ځان تر كوي،  دعاءې ارابط ړېگځاناو  خاصيځ د ترمن

پل ڼي، نه د خگ دېږړ او خداى ته ننورو انسانانو لو

په قومي او نسبي لحاظ،  كيبل ؛ټپر بنس دېعمل او عقي

ۍ او د كورنپلوان دوستان او حتى خ دېږځان د هللا تعالى ن

 پوريۍ كورن خپليپه ځان او د  يوازيهللا ري، مېشړي غ
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ناستي  ځاىپلو مذهبي مشرانو د خداى ي، له خڼگ مربوط

 له آسمان چيړي ړ كې جوړي، حتى هغه خداى ترړ كجو

راغلى، ته  يزمك چيراكوز شوى، يا يو له هغو خدايانو 

خدايي چارو ځينو په ، دئد خداى شريك  ىد چيمان كوي گ

كولى شي د هللا ړى شوى، د تصرف واك او صالحيت ورك كي

ځواب ته حاجتونو او اړتياوو  موږڅېر زپه تعالى 

ړي، كرفع و ړي، مشكالت مكاجابت  انيگدعا موږزووايي، 

واسطه ځ او هللا تعالى ترمن موږهغه زړي، مو عالج ك ۍبيمار

هللا  چي ئد معنى دېپه د ده بعثت  كيپه قوم  موږ، زئد

 چيشي آفت باعث دا سره خاصه رابطه لري.  موږتعالى له 

 داسي كيپه ليكو ( الونكوپى و )خداا( و)ديندارانتل د 

ړي، ړ كن ځان ته دكان جوله دې چيپيدا شي ن راماراگټ

ساده  چيكاروي توگه په غولوونكي دام  داسيدين د يوه 

شي، رفه حې ښكار كوي، دين ئ كيپه خلك ې عقله او بړي ز

په نامه ڼي، د خداى گځ واسطه ځان د خداى او خلكو ترمن

ب يپل جپه خې ترالسه كوي او ې او نذرانله خلكو شكران

خو ، كېږيڼاكو تغذيه د خلكو له خولو او ت چوي،ې ائ كي

خلك بايد د ڼي، گچت ځان تر خلكو اوسره سره  له دې

ې ښپږي او د دوى الس ېولو كيښو پپه پاره د دوى خداى ل

وايستى  جرړيټي خبيث بو دېد  چيپاره ل دېړي!! د ښكل ك

تم ذهنيت خچ شي، دا بيمار ډ وډننده اوبو گشي او دا د 

مار او غولوونكي گټدينداران او هغه حرفوي  او شي

او نور  يډې شنې ئتوطئمذهبي مشران خلع سالح شي، 

دا سوره خلكو ته ړي، ساده خلك دوكه ك چيشي  ىدېونتوان

نه ، دئپالونكى پيدا كوونكى او ټولو تعالى د هللا  وايي:

عيال ټول انسانان د هللا تعالى ې زوى شته او نه نسب، ئ

ړيكه نه لري. او خاصه نسبي ا ړېگځانله هيچا سره ، دي

هلته خداى  چيورئ گكه تاسو د بايبل كتاب ولولئ، وبه 

ه معرفي شوى او يهودان د خداى گپه توپالر و د يهوداند 

پرته له ړي، يهودي حق نه لري له يهودي ۍ غكورن خاصيد 

دا ، كېږيكار سخت غصه  دېپه ړي، خداى بل سره نكاح وك

ړو سره كفو غله ۍ د كورننور انسانان د خداى  چيځكه 

خداى نه ده،  هې ورسره جائزاو سيال نه دي او نكاح ئ

يهودانو ته خداى امر اوسي،  كيځ په منتل د يهودانو 

ژوند حق د  كيپه هغه صورت  يوازينور قومونه  چيكوي 

 يسيم كوميپه ړي، ټ كټيۍ ته سر د يهودانو غالم چيلري 
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ر هغه گ، مكېږيژل ټول به وړي، نو يهودان بريد وك چي

ښار  داسي وي، د يوه ېكړې مرسته له يهودانو سره ئ چي

پرته پالر له مور  دېې او د ې فاحشله يو چينوم اخلي 

ېر غه تېې له نيولو وروسته له تېدونكي ئاوسټول نور 

د  چيښل شول وبخله دې كبله ې كسان او دا در شول

د  وه!! او كه ېكړپناه ورې يهودانو دوو جاسوسانو ته ئ

ېغه ې له تټول اسيران ئړى او دوى ساالر دا كار نه وى ك

دو كېړي نو د يهودانو خداى به سخت ناراضه ېر كنه وى ت

ې سخته سزا وركوله!! دا سوره د دغه او دوى ته به ئ

 پارهكافرانه، غير انساني او غلط ذهنيت د ترديد ل

 .شوېنازله 

، د دئ ې سيالهې مثله بمعبود او ب يوازينىتعالى هللا 

پلو په خپل ذات او نه هم په خڅه نه عالم هيڅ  دې

د  چيڅوك  ، هردئ هبيهللا تعالى ته ورته او ش كيصفاتو 

له كوم  چيولري ېرنه گتصور او ان داسي اړهپه هللا تعالى 

سره مترادف وي، هللا  هبيمخلوق سره د هللا تعالى له تش

ناقص  ې تصورئ اړهپه ژندلى او د ده ېپ دئې نه تعالى ئ

ځاوو، له هغو رگكوم مخلوق د هللا تعالى سيال و چيچا ، دئ

هللا تعالى ته مختص  چيړ ې كوم يو ورته منسوب كئصفاتو 

 چيعاجز شوى  له دېژندلى او ېپ دئې نه تعالى ئهللا دي، 

چا پوه شي، پير توژور په ځ د هللا تعالى او مخلوق ترمن

ى كنو منوناگ دعاڼو، د اگوعالم الغيب كوم مخلوق  چي

په حقيقت ې وبالو، رف ئصچارو متارو، د عالم د شمې وئ

حال  داسيپه ې هغه د هللا تعالى سيال او كفو نيولى ئ كي

 هللا تعالى سيال نه لري.  چي كي

 

 

   

 

     

    

     

      
 .بشپړ بې نياز هللا -2 .هللا هغه دئ يوازينى: ووايه -1

و ا -4لى. ېدېږدئ زدى ږولي، او نه ېز ېئنه  -6
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 .ورتهسيال  كوم ئد شتهن

 :ولرئتوجه ته و يټكڅو اساسي  كيآيت  په دې -1

 ّـرسول هللا ړنى مخاطب آيت لوم دېڅه هم د كه الف: 

په ښتنو ته پو اړهپه د هللا تعالى  چي شويده ته ويل ، ئد

آيت مخاطب  دېد مسلمان  هر وخړه، دا خبره وك كيځواب 

دغه باورونه  اړهپه تعالى هللا  ، هر مسلمان بايد ددئ

 .ړيك يمعرفه گتو دېپه ولري او هللا تعالى 

 دئهللا واحد )يو(  چي يشونه دي ويل  داسيدلته ب: 

زه  چيى خداهغه ، يعني دئ( يوازينىاحد ) يشوويل  كيبل

و ېرو معبودانله ډې باور لرم او تاسو ورته رابولم، پر

تعالى هللا  چي، څوك دئ مبعود يوازينى كييو معبود نه، بل

چي د كوي، څوك  يمعبود نفمني نو هر بل معبود  يوازينى

ې ځنه كوي او مرسته ترد بل معبود لمان گڅنهللا تعالى تر

په ني معبود يې هللا تعالى د يوازئ كيحقيقت په ړي غوا

پرته بل ته طمع له هللا تعالى  چيمنلى، څوك  دئه نه گتو

مالك  ژوند، رزق روزي گبل د مرټكوي، لري، د بل ور 

ځولى او رگې دا كس د هللا تعالى شريك ئ كيپه حقيقت ڼي، گ

 . دئمعبود  يوازينىهللا تعالى  چي دئباور نه  ېدپه 

 كيو صفاتپلو په خهم او  كيذات پل خپه عالى تج: هللا 

او  بيهاو سيال لري او نه ش، نه )ند( دئ يوازينىهم 

هللا تعالى ته ورته شته  كيذات پل په خڅه كوم مثيل، نه 

په تعالى هللا  چيچا . كيو و افعالا وصفات پلوپه خاو نه 

ې تعالى ئ، هللا ىړك هبيتشسره له مخلوق  كي وو صفاتاذات 

 .غلطه دهو اناقص ې ده ئژندلى او عقيېپ ئدنه 

 دهې خلله ډك، مضبوط او بكامل،  معنى يلغود صمد  -2

ړ او بل ته ا يوازينه  چي كېږيې اطالق چا ئپر هغه او 

پوره كولو ړتياوو د پلو انور د خ كيمحتاج نه وي بل

دا مطالب  كيت آي ېدپه دا لفظ پاره ده ته رجوع كوي. ل

 : ويافاده ك

، كمال مطلق دئه نزو نقص ماهر عيب تعالى له  الف: هللا

ده ته  كي بقاءاو  پيدايښتپل په خټول ، دئ نيازې باو 

ړتياوو د پلو حاجتونو او امحتاج او نيازمن دي او د خ

 ړي. ده ته رجوع وك ديمجبور پاره رفع كولو ل

په كمال او د هللا تعالى  چيو باور عقيده اه هغه ب: هر

ړي او كوم عيب او نقص سره تصادم وك تيا له باورړپبش

په ترسره كولو ړي او هللا تعالى د كوم كار ورته منسوب ك
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ڼي؛ د صمد او گړ او محتاج وته ا مرستيد بل  كي

 . دئټه او واهي باور بنسې ب اړهپه ني هللا ييواز

 :دوه مطالب اخيستى شو آيتمبارك  له دې -6

له ، مخلوق وئك هبيتشسره مه مخلوق تعالى له الف: هللا 

په ، لريضرورت ته ( ېدوږې)زپاره ل بقاءد ، شت شته شين

پيدا ې ئ دئ چيوي مرهون چا د هغه  كيپل شته والي خ

 داسيوي، ږېاو وروستنى ز ېدلىږېزپل مخكني له خړى، ك

وت قضا مخيله  ېرنيگان هغيد  اړهپه تعالى هللا د  چينه 

خلوق مو م، ېكړ ءد مخلوق حالت تاسو ته القا چيړئ وك

ږوي، دا اصل د مخلوق له ېږي او زېز چيليدلى  داسيتل 

، صدق كوي اړهپه د مخلوق منشأ اخلي او  ړي حالتگځان

 .وكاروئ اړهپه ېرنه د هللا تعالى گدا ان چينه  داسي

ځانونه د  وحرفوي دينداران وځين چيب: قرآن فرمايي 

پل الروركو ديندارانو خځينو نورو ڼلي او گخداى زامن 

 چيلكه رلي، مېاو مذهبي مشران د خداى زامن ش يغمبرپ

 فرمايي:

   

    

     

   

   

      

       :61التوبه 

او يهودانو وويل: عزير د خداى زوى دئ او مسيحيانو 

ي د دوى د خولو خبر يدا هس ،وويل: مسيح د خداى زوى دئ

چي )تر پله خبره ورته كوي له هغو كافرانو سره خ ،دي

 ږي؟!!ېگه دوكه كڅن ،ړيهالك كدوى  هللا دي ،ي ولمخكدوى( 
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د ده د هللا زامن او  يهودانو او نصاراوو وويل: موږ

گناهونو پلو په خمو  محبوبان يو، ورته ووايه: نو ولي

انسانان يئ  ينده بلكي تاسو همغه عاد يداس؟ يتعذيبو

 چيڅوك ړي بخښنه كوي او وغوا چيچا ته  .يړپيدا كهللا  چي

په  چيڅه او  زمكيد آسمانونو،  ې اوړي تعذيبوى ئوغوا

گ د رته ورتېواك له هللا سره دئ او ب ولوټدي، د  دوى كي

 په لوري دئ.ده 

 خبري دېاوو د و نصارانو اد يهود چيورو گوبايد 

ا و نصاران ار يهودگ؟ مده موخه څهد دوى څه او  نىمع

 ځينيړل؟ ې تكذيب كئپيغمبران پل خ چيهغه خلك نه وو 

ښار بل ته ې له يوه ئ ځينيچول، وا كيپه زندانونو ې ئ

په ې ورته ئياران ژل، ې ووئ ځينيړل، تبعيد ك پسېپرله 

 ،ړلې كۍ ئزندړل، كتعذيب ه گې رحمانه تووحشيانه او ب

عليه ى عيس !؟چولې وائ كيپه اور ړول او ځو ېپه دار ئ

 ستري ستري وليټد ده  چيړ تكذيب ك له دېسره ې ئالسالم 

پاك لمنه !! عفيفه او دېو وليگپلو سترپه خې ې ئمعجز

د ليه السالم عيسى عړه، د ۍ متهمه كپه بد كارې مور ئ

، چاووې وائ كيزندان په ، پاره متحد شولژلو لو

ران گكله دغه  چيڅه وشول دا ، ژلې ورته ووئ حواريون

په شهادت ، يا يشوېل له دوى بمظلوم پيغمبران  او

نو همدغو خلكو  ړى،رحلت ك گپل مرپه خې ېدلي او يا ئرس

ي يداپه خاو زامن ! د خداى ؟ړيړ كتر مقامه لو ييخداد 

و ا ورانگدعوتډېرو له  ولي!! دا يڼلگې د ده شريك ئ كي

 كيژوند په ، شوېمعامله  داسيړه سواندو مصلحينو سره ز

ځينو وروسته  گ، خو له مرشويونو سره مخامخ مخالفتله 

ې ړي او د دوى له قبرونو ئړ كد الوهيت تر مقام لو

د دغو  چيغه هړي؟!! ړ كځايونه جوزيارتونه او عبادت 

د ې يا ئ كيوخت  پهند ژونومياليو صالح شخصيتونو د 

، ېكړه ډډا تيرگد دوى له ملې او يا ئ ړىكمخالفت دوى 

دوى او د دوى د مقام ې ځان د د دوى له رحلت وروسته ئ

ڼلى، له هغه گن ميراث ځاد ې ولى، د دوى دين ئښووارث 

ړ دكان جو داسيې ، له هغه ئېكړه ړن ته حرفه جوې ځائ

د دوى ې ى او هم ئړك ړد دوى نوم لوړيا و ېهم ئ چي ړىك

 وامجاور د قبر هغه مثال ى. د دوى ړك ډكدسترخان 

 گنر گد قبر خاوند ته رن چي دئته ورته  يمتول

 ېتر يگنړاه د نور وپآبله ش كرامتونه ثابتوي، وايي:
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ته ېرب ټورته راغلى روغ رم چيهر بيمار  ،دېېكرته پو

ي، دلته ږدېنه ر دعاء كيه درشل پدلى، د ده رځېگ

ل ته شدر مرقد دېد  چيڅوك ، كېږيحاجتونه تر سره 

دومره  وليدا  …و ېدلى اځرگ دئدلى تش الس نه ېرارس

؟ هڅي ېكد كرامتونو د ثابتولو دا حيرانون ولي؟ ستايني

اره كوي؟ او له حق او حقيقت د پد خداى ل خبريآيا دا 

يا ه غرض؟!! پكولو  ءمسئوليت ادا پلره او د خپادفاع ل

 دېد و ا! ؟كېږيتغذيه  گڅنقبر تر  دېد  چيپاره ل دېد 

ډكوي؟ ب ياثبات د ده ج قبر د كرامتونو دېد  چيپاره ل

د دغو  چي دئ داسيټ ماهيت همپټولو هغو كسانو د 

ځان هغوى ته وروسته  يړينشخصيتونو له تلو او م

د دوى نسبي ارتباط له خداى  چيڅه كوي منسوبوي او دا ه

قرآن  ښيي!!ې ومتونو خاوند ئاړي او د كرسره ثابت ك

د تل  ېالر ئمارانو گټد دغو  چيپاره ل دېعظيم الشأن د 

وي او نه ږېوي فرمايي: هللا نه ز ېكړنده بپاره ل

ې او نه ئ ئپالر د ۍ كورن خاصي كوميد ېدلى، نه ږېز

، د دئيو شانته ې ارتباط انو سره ئگټولو بندله زوى، 

 لويي هغيد ن ناټول انسا، دئپالونكى او ټولو رب 

 . دئپالونكى ې رب او هللا تعالى ئ چيۍ عيال دي كورن

)ند( سيال نه لري، هيڅوك د ده و اكفو الى هيڅ تعهللا  -4

 كوم صفت داسيته ماسوى هللا  چيچا  هرسيال مه منه، و ا

په ښايي؛ هغه له هللا تعالى سره  يوازي چيړ منسوب ك

 داسيپه ڼلى، گسيال و اند  كس د هللا تعالى اد كيحقيقت 

كوم  چيهللا تعالى ند او سيال نه لري! چا  چي كيحال 

هللا تعالى ته مختص  چيړ كوم مخلوق ته منسوب ك فعل داسي

په ځولى، رگې د هللا تعالى شريك او سيال ؛ دا مخلوق ئدئ

 خبري دېد قرآن هللا تعالى شريك نه لري.  چي كيحال  داسي

د شرك ( تعالى كفو او سيال نه لري)هللا  چيپه كولو سره 

په سر حواله ې د دغه بت وزار ئگاو كلك  تلېړه ايسجر

 ېرنيگاناو تصور ټه ې بنسله دغه غلط او بشرك ى. ړك

دومره غلو  كي ستاينيپه څوك د ماسوى هللا  چي كېږيړوبه خ

صفات  داسيړي او ړ كې لوتر مقامه ئ ۍچي د خدايړي وك

سره نه  پرته له هيچاهللا تعالى له  چيړي ورته منسوب ك

په . كېږينه موندل  كيپه هيچا پرته له ده  ښايي او

قرآن  چيلكه ې، كېږپه شرك منتج غلو  كي ستايني

 فرمايي:
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  21العنكبوت: 

څه نه پرته بل  له دې :ويل( والسالم عليهاو )ابراهيم 

په پل معبودان( نيولي، پرته بتان )خچي تاسو له هللا ده 

، له كبلهد محبت او مودت  كيپلو خپه  كيژوند دنيوي 

منكر ځينو نورو له  ځينيستاسو ځ په ورد قيامت بيا به 

ټوبى به مو اور بل لعنت وايي، ټاپر ئ او يو به مو ږېك

 ړى به مو نه وي. مالت هيڅوي او 

پل خد په شرك منتج شوه، مينه مو  كيپلو په خيعني 

مو غلو  كي ستاينيپه قوم د صالح او نېكو شخصيتونو 

ړى مو لوم ڼل،گ، هغوى مو د هللا تعالى سيال او ند وړهوك

ړ، ړ كبله او مطاف جوقبر او مرقد ځان ته قله د دوى 

)اوثان( ځان ته او هغه مو  يړجو ېمبيا مو د دوى مجس

مو هللا تعالى اعتكاف  كيښو پپه ځول، د دغو اوثانو رگو

په مو هغوى  كيپاى په ڼله او گته د تقرب وسيله و

د عالم ومنل، او د خداى ند شريك  كيالوهيت او ربوبيت 

انو گدعاب، د ځواړتياوو ته انو اگ، د بندادارهچارو د 

مو د هللا تعالى او اوثانو  ېدلاجابت او د استغاثو اور

له  چيړ ېر كورو ورو مو هغه خداى ه ،شلېځ ووترمن

 چيناوو ېښځاى مو هغه خداى كپه د ده او  دئپټ و گستر

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

 .لري سيال نهو اقرآن فرمايي: هللا كفو  چيدا  حال، دئ

پارلى س ميوو اولياپه د ده و اهللا په چي وويل: چا 

 موږ ديړي، دوى چاره وك موږز ديې، هللا او د ده اولياء ي

راكم  ديغمونه  موږړي، زحل ك ديمشكالت  موږوساتي، ز

په د حمايت او رعايت و وړي، د هللا او د ده د اولياك

 په حقيقتالفاظ، هغه ته ورته  دېوو او  دي كيسيوري 

له هللا  چيچا اولياء د هللا تعالى كفو او ند نيولي،  كي

 كيپه حقيقت ړ، ږد كرته بل ته د استعانت الس اوپتعالى 

 ې له هللا تعالى سره سيال نيولى. ئ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 الفلق

 د سورې معرفي

ړي لوم له چي، دئ (داېدچاو) سورې نوم الفلق ېدد  

ړيو دوو آيتونو لري، د لومه تونآي 1خيستل شوى، ا آيت

ې وقب ېيم ئ، د درېې د فلق او خلق هموزنه صيغفواصل ئ

ې ږ ئپير لري خو غې له مخكنيو توئ څه هم توريكه  چي

ې د عقد او ځم فواصل ئپنڅلورم او ، د دئهغوى ته ورته 

 ځينيڼي او گې مكي مفسرين ئ ځينيې دي. غحسد هموزنه صي

شهادت وركوي  ېدپه  يوازينه  ې متنخو د سورې مدني، ئ

په د مدني دور  چيښيي  كيدا مدني سوره ده بل چي

د اثبات  رأيي د دې .شوېنازله  كيوروستيو كلونو 

 : كېږي ديړانو دالئلمضبوط  النديپاره ل

كوي، دا ۍ ته اشاره بيمار)حسد( سوره د  ادالف: 

، نه د ضعف دئې آفت ځواكمنۍ د مرحلبيماري د قوت او 

ړي او چت كې، دا آفت هغه وخت سررااوۍ د مرحلتواناو نا

ړي، د ترالسه ك برياويچي نهضت ې اخته شي پرډېر 

ږي، دا د هغه وخت آفت ېېش مرحله راورسامتيازاتو د و

له پاره لرتيا گخلك له نهضت سره د مل چي دئنه 

. په مكي كېږيچمتو ۍ ته امتيازاتو الس اخلي او قربان

 داسيپه نهضت هم اسالمي و نه ا ّـرسول هللا نه  كيدور 

په ې ، د مدينپارويچا حسادت راود  چيوو  كيو شرائط

 برياوي ستري ستريچي مسلمانانو ته او هغه وخت  كيدور 

په جرم د اسالم  چيپه خالف دور  او د مكي شوېپه برخه ور

او له دل مخېسره مخا نووځورونو او تعذيبله به خلك 

اسالم دو اوس كېڼل گجرم  مسلمانانو سره ارتباط به لوى

په ده او د مسلمانانو كېڼل گد فخر خبره انتساب ته 

ړو وخلكو د امتيازاتو او افتخاراتو د الس ته را كي گنڅ

د  چي افتخاراتاو امتيازات  داسيامكان ترالسه كاوو، 

به  يگسترښمن ، د دوواپارې راحسادت به ئ وډېرو سياالن
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ې كينه به ئښمني او او د دوى د دېكې خړيې پر

ۍ بيمار ېدپه  ځينيهم  كيپه ليكو د نهضت . تحريكوله

به د حسودو سياالنو حسادت  گت كياخته شول، د يوه مخ

ې د منافقينو ساالر ابى ابن ه ئگېلنده بگڅرپاراوو، را

د  چيې هغه مقام ته ورساوو حسادتونو ئ چي دئسلول 

 ړې جوې ترښمن ئټولو خطرناك داسالم او مسلمانانو تر 

 ړ. ك

 كيمدينه ه پپو كوونكو( آفت هم د  كيو عقده پ)ب: 

 .كي مكهپه نه ، ند شوگڅررا

په ې د مكي سورتونو والى ئگڅرنموضوع او بحث د ج: 

ورو گښه نه ن داسي هيڅ كيپه متن ې او د سور دئڅېر نه 

 . شوېنازله  كيپه مكه ښيي چي و

لب ادا اساسي مط كيتونو و آيموجزځو پنپه وره س اد

 :ويانبي

ځى ونيسئ او د  و پناهاملجأ پله هللا تعالى خ يوازي -1

څېر مه په پناه يوسئ، د هغو هر مخلوق له شره هغه ته 

له  ټوي اوپناه ل الندياو هغه تر وزر  دېد  چيږئ ېك

او  مرستياو هغه  دېد  كيپه وخت دو مخېخطر سره د مخا

ړ تپرته د بل د مالهللا تعالى  لهې ته هيله من وي، حماي

ډ او اطمئنان احساس كوي، اډد  كيپه سيوري ې او حماي

ړئ، پناه وملجأ ته  ډاډمنيتعالى هللا د  يوازيتاسو به 

د هغه د حمايت تر سيوري ڼئ، گځان ته كافي هغه به 

 ډ او اطمئنان احساس كوئ. اډبه د  الندي

ې او حادث پېښيې ې نود يو چيچاودنه و اهر انفالق  -2

پيدا ړي او د يوه نوي توكي د راو ځان سرهپيغام له 

، كېږيپه اراده ترسره د رب العالمين ، كېږيدا سبب ېك

څېر په ټي ړي او د بوپړه سز يزمكچوي، د كه يوه دانه 

ټوكوي، ى راگچوي او نيالي سينه ړكه د يوه زسرراباسي، 

كه د مور ځي، ې راوڼى ترچوږي او بېماتۍ گكه كومه ه

كه د ځي، اشوم دنيا ته رااو يو م كېږيپرانيستل رحم 

او كه  كېږيڅيري په توره  نڼ سباووړه د روې زپتياره ش

پورته د آسمان له شرقي كنارو را يځېرو يې تورپد ش

او )فلق( پل تور وزر خوروي، هر خ موږپر او  كېږي

، نو د كېږيته راجع او د فلق رب چاودنه د عالمونو رب 

ټولو ا د ښو اصلي مرجع او دېپټولو دا د فلق رب، 

د شر  چيڅه ته له هر شره او له هر هغه مخلوقاتو رب 
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 پناه يوسئ.  كېږيباعث 

څه پناه يوسئ، كه هر مخلوق له شره هللا تعالى ته  د -6

 پيدايښتپه څه د هر ړي، پيدا كښه څه هم هللا تعالى هر 

ې يو ضرورت ئسره  دې، په دئ مضمراو مصلحت  حكمت كي

پل په خڅه ، هيڅ ېكړې ډكه ې پريوه تشه ئ او ړىكرفع 

ې سم ونه كه ته ئ وخ، دئمضر او تاواني نه  كيذات 

 چيې ې وانه خل، همغه كار ترېې ونه كاروې، سم ئژنېپ

ښتنو فطرت د غوپل ، د خهگپيدا شوى، په غلطه توورته 

د هغو فطري  چلن دياو له هغه سره  ېكړې استخدام خالف ئ

ړي، نو تعالى وضع ك هللا چيسننو او ضوابطو مطابق نه وي 

تا ته به تاوان رسوي، يو شر او ضرر به  چيطبيعي ده 

پناه شر او ضرر هللا تعالى ته  داسي، له كېږيې مرتب پر

 يوسه. 

د ليدا ړي، پل تور وزر خور كخ چيې له شره د تيار -4

ږي، عقل د ېله كاره ولو يگسترژندا مانع شي، ېپاو 

 داسيله شي،  ژندا عاجزېپقو او واقعتونو له ئحقا

 پناه يوسئ. تيارو هللا تعالى ته 

او د  كيڅ په تراو دعوت  بلنيد هللا تعالى لوري ته د  -1

ران گعوتد چيهغه وخت  كيپه دوران ې باطل خالف د مبارز

كله ناكله  يړي، دا برياوترالسه ك برياويو مبارزان ا

ې له يو يدا برياوړي، ك يړراوال ستونزيدوى ته مزيد 

ښمني ته پاروي او دينو خلكو كينه او حسادت راوځخوا د 

په الس ښمن ته دا مجال خوا مترصد د بليڅوي او له ې وهئ

 كيعقدو په ړي، د دوى تحريك ككسان عقده من  چيړي ورك

ې فتن كيپه صف  الري له دېړسوي او پې وښه ئړي او پو ك

پناه پوكوونكو له شره هللا تعالى ته ړي، د هغو ك يړراوال

 پړسوي.  دېعق چييوسئ 

هم او له صف بهر  كيپه ليكو به د صف  يستاسو برياو -3

پاروي، د صف دننه حاسد تر ېرو حسادتونه راوډهم د 

ېر خطرناك وي، د هر حسد كوونكي له ښمن ډبهرني حاسد د

 پناه يوسئ. شره هللا تعالى ته 
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 -2. رب تهونكو دېدچاووړم د ټولو  پناه: ووايه -1

د  هشر لهو ا -6. لړده پيدا كچي څه د هغه شر له 

په نكو وپو كو شر د لهو ا -4 .يخوره شراچي  رېاتي

 .يړكحسد وچي حاسد  د هشرله و ا -1 .عقدو كي

ر مېش توكيود  چي كيې انتهاء عالم پراخ او ب دېپه  -1

او حصر  ې له حدئر مېښو شېپې حسابه او د هغو ې بئ

ېښو پاو له دغو  كېږيځ ته ېبه دلته رامنهره ش چيوتلى 

ېر زيات او قوي، انسان ډحتمال دو اكېمتضرر انسان د د 

ړي ښو سره مقابله وكېپدغو له  چيڼي گعاجز  له دېځان 

چار د وساتي، نا ځان خونديې او له خطرونو او ضررونو ئ

ده ته  چيږي ېلو كيټه په لمنجأ او ملجأ  ډاډمني داسي

ړوي او له خطرونو او ې وغوپرړي، د حمايت وزر پناه ورك

انسان دغه وساتي، د  كين په امااو  ې خونديضررونو ئ

له  چيښوونه كوي هغه ته الرقرآن پام سره په ړتيا ته ا

لټه او موندلو  يځ و پناهاملجأ  بليپرته د هللا تعالى 

ټولو د  چيپناه يوسئ هغه ذات ته  يوازيڅه مه كوه، ه

څه  هر، دئرب )فلق( د  او دئ كيپه الس ې ښو مهار ئېپ

 چوي،ه دپه اراد ده ، ځيرگمنشأ  پېښيې چوي او د يو چي

چاودنه، ورئ، هره گ كيپراخ عالم  دېپه  چيڅه  هر

ځته رامن پېښيې دا، د نوېدنگڅرتوكي را يېدنه، د نوړپس

ټول ، پيدايښتتوكي  يړه د نوړه توكي له ز، د زاداكې

ېره و چيڅه هر هغه له ټول د ده له لوري دي، نو او 

ې رب ته ئ ېروي،تاسو و چي پېښي هغي هريې لرئ او له تر

  پناه يوسئ.

ه گواضح توپه له الفاظو )ماخلق( د  كيآيت  ېدپه  -2

ټولو مراد د )الفلق( له  كيپه مخكني آيت  چيږي ېلوممع

له مخلوق د بل  مخلوق هر، دئت حالت ښيد پيدامخلوقاتو 

او بهر  كېږيپيدا را كيڅ په تر يچاودنې ځه د يومن

ړي، وده وك يكټكي پوپل ميندكه په خو ادانه ي، ځراو
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ځي، بهر راوو كيڼه په بي ټبوسته يښاچوي د وغالف پل خ

ځي ه بهر راومور له رحم خپليد و حشرات يا احيوانات 

، طبيعي حوادث ځيړي او راووټكى مات كپوۍ گه خپلييا د 

 بلي، يوه له ځپه او ورځي، شراوړه هم يوه د بل له ز

يدا پې راڅه ئ، هر دئرب )فلق( د  چي ځي، هغه ذاتورا

 دئړ و دېنه لري، د  هيڅ شريك كيت ښيپيداپه او  يړك

 ړو. پناه ورود هر مخلوق له شره  چي

څه  كي)مخلوق(  كومپه نسبي قضيه ده، كه شر(  )مخلوقد 

په ، له انسان سره كېږيباعث  شرشته او د كوم شر 

ټول تعالى هللا كه نه نو  ،د شر سبب شي كيمعامله 

ت او شته ښيپيداپه ړي، پيدا كټور گښه او مخلوقات 

ې سره ئ پيدايښتپه  دېد ړى، كمضمر  ې خيرئ كيوالي 

څه ړى، هيڅ كې مرفوع ئ او يو ضرورت ېكړډكه يوه تشه 

ې ې، سم ئژنېپې سم و، كه ته ئدئه و مضر ناشرير  ذاتاً 

پيدا شوى، په ورته  چيې ې واخلوكاروې، همغه كار تر

استخدام نه  ېښتنو خالف ئفطرت د غوپل ، د خهگغلطه تو

د هغو فطري سننو او ضوابطو  چلن دياو له هغه سره  ېكړ

نه تاوان  يوازينه ړي، نو هللا تعالى وضع ك چيمطابق وي 

درته لري، ضرر پيغام  ټيگتل به د خير او  كيرسوي، بل

ژندو او سم كارولو ېپې له سم ته ئ چيبه هلته دررسوي 

دو كې پاته شر او ضرره د خوندي داسي، له ېعاجز ش

 ې. پناه يوسپاره بايد هللا تعالى ته ل

الق طې اپپه شې هم ئ چيلفظ راغلى، )غاسق( دلته د  -6

 چيپاره ل دېد خو  ،ېتيار بلي هريپر شي او هم  دىكې

مراد  چي، ښيي ېراغل كيڼه په بره دلته دا صيغه د نك

په د غاسق يوه شپراخه او خوره تياره ده، ې هره تر

 ه ده. گېلب

 ځي:ته را مخي موږونه زتفسير هدو تآي دې د

پناه ې له شره پد شمراد  له دې چيو ويلي ځينالف:  

د و نړوي، پل تور وزر وغوپه خش چيكله ښتل دي، غو

برابر شي،  شرائطپاره ړولو لشرارتونو او فتنو راوال

او ځناوران څيرونكي وهونكي فعال شي،  الريغله او 

ړو سوالو او ځپلو ړمان، له خچونكي ماران او لچي

اخيستو سره بريدونه  ټيگپه ې ښمن له تيارځي، دراوو

 فرمايي:  ّـرسول هللا ، ېنيښك كيپه كمين او  كوي

ال ُتْرِسُلوا »عن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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َفَواِشيَكُْم َوِصبْيَاَنكُْم ِإَذا َغاَبِت الشَّْمسُ، حَتى َتْذَهَب َفحَْمُة 

َفانَّ الشَّيْطَاَن َيبَْعُث ِإَذا َغاَبِت الشَّْمُس حَتَّى َتْذَهَب  الِعشَاِء،

 رواه احمد .«َفحَْمُة الِعشَاءِ 

لمر  چيكله وفرمايل:  ّـروايت دئ چي رسول هللا  ّـله جابر 

 چير هغه ت، لېږئ خپل څاروي او ماشومان بهر مه ځيېوپر

يقينًا چي شيطان خپلي لښكري ، ې تياره ختمه شيپد ش

 ،  ې تياره ختمه شيپد ش چير هغه تكړي تشر من

ډ ( راغونكيپه كور )پل ماشومان خيعني د شپې له لوري 

 كيپه تياره ې پد شدا ځكه چي  ړئ،څاروي وتپل خاو  ړئك

 كمين نيسي.  كيام گپه هر شياطين خواره شي او 

 هريپه نيسي او )غاسق( عام  ينمفسرنور  ځينيب: 

 كيقرآن په  چياو وايي  وي.ې اطالق كې ئتيار پراخي

 هبيتشې سره راو تياظلمت له نور سره او كفر له ايمان 

له فتنه هغه  ّـرسول هللا شوي، نامه ياد  همدېپه شوى او 

په تياره ې انسان ئ چي ېكړ هبيې سره تشظلمت او تيار

ېر څپه ړندو ې د ئ يگسترژندو عاجز او ېپد حق له  كي

ېر څپه د تيارو  ېپې د شفتن چيكله فرمايي: شي او 

 . ړئپاره قرآن ته رجوع وكل يژغورنراشي د  ديدربان

ړندوي  يگستر چيڅېر وي په و پد تيارو شې فتن ځيني

ځ له فرق كولو انسان عاجز كوي او د حق او باطل تر من

)حيران(  كيپه انسان هم  )حليم(او پوه او باتجربه، 

 له موندو عاجز شي.  الريشي او د نجات د 

 رأيهدوهمه  چيشو  ىدپوهې ېدپه سره قت دږ لپه 

لفظ )غاسق( د په كار ده  چيدليل  ېدپه دقيقه ده، هم 

ې ئ يوازيونيسو او څېر عام په و )الفلق( ا)ماخلق( د 

وروستي  چيدليل  ېدپه هم  ړو اونه كې اطالق پپه ش

پاره يوه لنهضت يدوي. د هر فكري أيت رأيهدا آيتونه 

ولس له مغشوش حالت سره  چيخطرناكه مرحله هغه وي 

ران، گې پير ئسره خلط شي او تو ښه او بدمخامخ شي، 

ار او گنهگاو غيرمستحق، ق حصالح او طالح، مستخلك د 

ژندو عاجز شي، باطل ته د حق جامه ېپناه له گې ب

ړي او د چت كشي، منافق د ايمان بيرغ او دىورواغون

و عاجز دپوهېپه حقيقت له د دوى اخالص مدعي شي او ولس 

لكه  داسيړي، پل تور وزر خور كپر معيارونو خفتنه ي، ش

ې خوا ته محمد عليه يو چي كيپه وخت  ړيگجد احد د 

خوا ته  بليې او ي ئرگملوفادار مخلص او و االسالم 
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و مسلماناند  چيېږي دا توانابن سلول،  عبدهللا بن ابى

ړي او ري كگملې ځان سره ئله وغولوي او ېيمه برخه در

 كيو شرائطو خطرناكپه هغو ې ئ و يارانا ّـل هللا رسو

ڼي او د گځان مسلمان  ىدسره سره  له دېږدي. ېپر يوازي

ېر ډپاره توجيه لري او دغه منافقانه خطرناك اقدام ل

  ې كوي!!رتيا ئگې توجيه مني او ملئ

نفاثه د او  معنى پهپو كولو د نفث له )نفاثات(  -4

پو كوونكو ېر د زيات څپه )عالمه(  ديا  ده، چيجمع 

 كېپو كوونجمع مؤنث يعنى ده، يا  معنىپه نارينه وو 

د د( قَ )عُ ده. او  معنىپه ډلو پو كوونكو او يا د  ښځي

پام په معانيو ته  دې .ټه دهې غوئ معنى جمع او دېعق

 :ځيته را مخي موږز رأييې درځ ينو تر منمفسرسره د 

دو او د جا چيدي  ښځيري گې هغه جادوئالف: مراد 

پو  كي يټغو هريپه ي او ړټه كټه غوپاره تار غوډو لكو

ته  پېښي هغييت آدا  كيواگ مخيله  رأيي دېد ړي، ك

ې يوه نپه نامه د مديلبيد بن عاصم  د چيكوي اشاره 

ې پرجادو اثرات  دېړ، د كوجادو  ّـرسول هللا پر يهودي 

رسول هللا  چيۍ ونيو، تر هغه ډول ناروغند شول او يو گڅر

 اړهپه  پېښي دېد  چي دېوليې فرشت هدو كيپه خوب  ّـ

وته كوي گپه  هڅانوم اخلي، هغه ر گجادو كوي، د خبري

كله له خوبه  چي، يشوړى ښخ ك كيپه ډو توكي د كو چي

ږل، ېولځاى ته ې هغه كسان ئ ځينيښ شو نو راوي

ډو ، د كوتليپرانيسې ئ يټې راوايستل، غوئويذونه عت

 روغ شو.  ّـ رسول هللاېز ختم شو او اغ

له نظره په  و ابو مسلم اصفهانىازمخشرى  دب: 

په  چي شوېځو ته اشاره ښسره هغو نفاثات فى العقد( ال)

تر  داسيپلو كرشمو، عشوه او ناز نخرو سره نارينه خ

 چيلكه چوي ې ائ كيپل دام په خنيسي او  النديېز اغ

 ې شوى وي. پرجادو 

العقد(  ثات فى)النفاله  چيدا ده  رأيهېيمه درج: 

په د دوى پاروي، افراد عقده من  چيي مراد د ډليهغه 

ې څو ئوي تر  كيټه په لپو كوي، د ناراضيانو  كيعقدو 

 ړسوي،پې وروئ دېپاروي، عقې راوئړي، احساسات تحريك ك

پلو ناروا غرضونو ته خ چيځي رگ پسيړو گغرضي وهغو په 

پوي ټو په شادوى لري،  دېعق كيړه په زېدلي، نه دي رس

ې ترپاره ړولو لد فتنو راوال كيپه ليكو او د نهضت 
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 دالئلڅو مضبوط  كييد أيپه ت رأيي ېدړي. د استفاده وك

 : كېږي ديړانو

يادونه و حسد احاسد د  كي توروسته آي له دې :ړىلوم

بايد حسد ته العقد(  )نفاثات فىله  چيښيي دا  او شوې

ږي او مغځ هو ترمنڅو د آيتونمراد وي، تر ىورته ش

ېر ډتونو آي پسېپرله يووالى تأمين شي او له دوو 

 .خلو مطالب وانه يېر لرډمتفاوت او له يوه بله 

ته  دېهم  كيڅلورم آيت  هپې سور دوهم: د الناس د

په دا  چي)من شر الوسواس الخناس(  ورته مطلب راغلى

الذي يوسوس فى  توضيح شوى: داسي كيځم آيت پن

او  (چويې اوسوس كيپه سينو لكو د خ چي: هغه صدورالناس

 دېاو شرح ده.  معنى( العقد نفاثات فىالد )دا دقيقًا 

ېر سره ډړه سورتونه دا دوا چيپام وي ته مو هم بايد 

 چيورو گهم  كيو نورو آيتونو ېرپه ډقرآن د ورته دي. 

( يوسوس فى صدورالناس ىالذ( او )العقد )نفاثات فىد 

د صف  چيته اشاره كوي  يډل هغيټول ، افاده كويمفهوم 

د  چيډله كوي، كومه  هڅيپاره ړولو لد ننه د فتنو راوال

په نامه ياده العقد  ىد نفاثات ف كيه سوره پالفلق 

ړى الوسواس الخناس نوم ورك كيپه سوره د الناس  شوې

د . شوېمعرفي ته مختص  ډلي همدېټوله سوره د شوى او 

 : راغلي داسي اړه دېپه  كيپه سوره ې توب

     

    

   

     

                                                                          
 43التوبة: 

پرته به نو له تاوانه وتلي وى  كيپه ليكو ه ستاسو ك

په د فتنو ې خامخا به ئړي، څه نه وو درزيات كې بل ئ

د دوى  كيپه تاسو ول كول او ځغل كيپه تاسو  كيټه ل

 . دئپوه ښه په حال ېدونكي شته، هللا د ظالمانو پاره اورل

څو هړولو د او د دوى د فتنو راوال ډلي دېت د ا آيد

د الف: بيانوي: لب امطڅو اساسي ړه په اتو او تحركا

 كيځواكمني نه زياتوي، بلدوى شته والى ستاسو قوت او 

 چيڅه دا وي د دوى هب: . كېږيۍ باعث د فساد او بدنظم

د شرارت آسونه به هر ړي، ك يړې راوالفتن كيپه تاسو 

پاره جاسوسي كوي ښمن لپله د دپه خج: لوري ته ځغلوي. 
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كسان  داسي كيپه ليكو ستاسو د:  وي.ډاو اطالعات راغون

د  ځيني، ځيرا النديېز و تر اغتبليغاتد دوى د  چيشته 

پلو عقدو او د خ ځيني، له كبلهۍ گو سادافاهت س

په يوه او  چيله دې كبله  ځينياو  له كبلهحسادتونو 

ړي او د اختالفاتو د ې تحريك كدي، دوى ئ څه ناراضبل 

د  چيهللا تعالى  :هـواخلي. ې كار تر كيپه الر ړولو راوال

ړ په الهي علم واله ويلي دي دا څ اړهپه  ډلي يظالم دې

هم دا خلك  چيعليم خداى وينا ده ، دا د هغه دئوضاحت 

 . دئ پوهښه كړنو ه پې ژني او هم ئېپښه 

پاره له ړيو دوو تعبيرونو لړو د لوموغوا موږكه  وخ

آيت نه هيڅ  داسيړو، نو ك ديړانيد آيت وؤكوم م قرآن

 شو موندلى. 

ځو ښو رگجادود العقد(  )النفاثات فى چيڅوك ېيم: در

 ديهغه روايت بان اړهپه د جادو  اخلي او معنىپه 

ې يوله  چيكوي  كيحال  داسيپه استناد كوي، دا خبره 

په ، خو جادو شوېنازله  كيپه مكه خوا وايي: دا سوره 

ه ه سرگڅن رأييږو دا دوه ېپوهشوى!! نه  كيمدينه 

ې شأن سور دېه د گڅنښه ېپتلفيق كوي او د جادو دا 

جادو كوونكى يو  چيخوا وايي  بليڼي؟!! له گنزول 

په آيت  دېه د گڅننو دا روايت  ځه!!ښنارينه وو نه 

 ڼي؟! گ كييد أيت

 ورايهله ړو نو پام وككه د آيتونو تسلسل ته : څلورم

ل پله هغه وروسته خالعقد(  دا )النفاثات فى چيښي ېبر

 ېدعقتياره خوره شي او هغه وخت  چيپيلوي فعاليت 

 چيې اخته شي، كله فتن كېړندوونپه  ځيني چيړسوي پ

ځينو خلكو ته د حق او باطل راشي او  شرائطمغشوش 

پو كوونكو ته مناسب ران شي نو دغو گځ تفكيك ترمن

په خلكو  ورابر وهي او د عقده من يټبرابر شي، م شرائط

د  پام سرهپه ته  دالئلوټولو دغو پارولو بوخت شي. را

 دئځو صحيح ښرو گعشوه په اطالق نه العقد(  )نفاثات فى

په تعويذ او د تار په  چي ځوښرو گډپه هغو كواو نه 

 و كوي. پ كيټو غو

 دئ داسيې انكار تر سحر شته، چيړو دا بايد واضح ك

ې هم تأثير ئېز او انكار، اغ آيتله يوه  قرآنلكه د 

يو  چي دئېز ثابت ې دومره اغئ مخيله  رآنقد  ،دئثابت 

ۍ د مار ړى او رسپښي، ېوبر كيڼه ېله بپه بدله او ب ىش
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دا  كي په قرآن، كيڼه بپه او ساكن د متحرك  كيڼه په ب

ځ ړه تر منېماو  ښځيبني اسرائيلو به د  چي يشوهم ويل 

 چي شويي ويل ، خو دا نه دولېك كوډيپه غرض ېلتون د ب

د هللا  چي شويېدل كه نه، هلته ويل وانت ېدپه دوى به 

و رسولى، دلته نه ش چا ته تاوانې ئپرته ذن اله  تعالى

په  چيشوى  دئبحث نه  دېپه  كيپه سوره د الفلق 

كه نه، نه دا  شوېډي جادو او كوعليه السالم  پيغمبر

آيت او نه د قرآن كوم بل آيت صريحًا يا تلويحًا دا 

په ده جادو شوى او ه السالم علي په پيغمبر چيخبره كوي 

او د  كيځاى پل په خدا موضوع بايد  .ړىېز كې اغئ

ځاى نه ې ، دا ئل شيړېڅو كيڅ په ترمربوطه رواياتو 

 ېكپو كوون كيټو په غو :العقد ىثت ف. دلته د )النف  دئ

همغه دي، خو دا  يې عامئ ېصيغ چي( يراغلپو كوونكي يا 

الوسواس دا آيت )ې د الناس د سور چيمطلب افاده كوي 

ې افاده كوي. څوك صدور الناس( ئ ىيوسوس ف ىالخناس الذ

 چياخلي بايد ووايي  معنىپه بله  العقد ىثت فالنف   چي

په استناد د كوم آيت  د قرآناو دا تعبير خبره  اد

مفصل بل ې د ئهر مجمل آيت  چي دئ داسيخو  كوي؟ قرآن

 كي رآنټول قپه ، آيا دوى كېږيتوضيح  كي څپه ترآيت 

ړي؟ يد كأيد دوى تعبير ت چيآيت موندلى شي  داسيبل 

 هيڅ قرآنپاره د ليد أيد تتعبير  دېد  چي دئحقيقت دا 

نه دي ويل  كيځاى  هيڅپه كولى!!  ديړاني ونه ش آيت

د تارونو  ښځي يرگډ ، كوكېږي كيټو په غو كوډي چي شوي

آيت هغه تفسير نه مني  د دې ولي!! پو كوي كيټو په غو

 چي داسيكوي؟ او هغه هم  ديړانپله وپه خې ئ قرآن چي

آيت سره  داسيپه ې وضاحت كوي او ئ كي سوره ېپسپه ور

د  چي دئځاى موقعيت همغه ې ئ كيړوند سوره په ا چي

 داسيپه او  دئ كيپه سوره د الفلق ړي آيت موقعيت نومو

ړه سورتونه له هره لحاظه سره ورته دا دوا چي كيحال 

د معوذتين په ړه ده!! او دواې يوه ع ئاو د بحث موضو

دا  چي شويويل  كيڅلورم آيت په  دلته، يشو دنامه يا

څلورم  دېپه هم ېپسورلته هړسوي او پ دېاو عق دئنفاث 

 كيپه سينو او  دئالخناس دا وسواس  چي يشوويل  كيآيت 

 شوېتوصيه ښتلو د پناه غوچوي، هلته هم له دوى ې اوسوس

قو ئټولو حقا له دېڅوك  چييبه ده ېره عجډدلته هم. او 

( له )الوسواس العقد ىثت ف)النف  ړي او ك پټي يگستر
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 معنىپه بله پرته صدورالناس(  ىيوسوس ف ىالخناس الذ

 ونيسي!! 

د جادو روايت بايد د رواياتو عليه السالم  په پيغمبر

ې ئېز ، كه دا جادو شوى وي او اغړل شيېڅو كيڅ په تر

په  يښېپ دېپه  چيحق نه لري  دېڅوك د ړى وي، هم ك

كول حرام  كوډيړي، ځان ته جائز ككول  كوډياستناد سره 

ې ې ترپيسپه نامه خلك غولول او ډو ماتولو دي، د كو

ډو ماتولو ، د كوكوي يډكو چيشكول حرام دي، هغه كسان 

ې شكوي، هر چا ته وايي په ې ترپيسپه نامه خلك غولوي، 

، په دئكړم، جادو حق مات ئې  چيتا جادو شوى، راشه 

ړى په تا جادو ك چيچا پيغمبر عليه السالم هم شوى وو!! 

نه  ې موندلىڅوك ئښي، ېا كيځاى ټ پپه ې ډو توكي ئد كو

چل ول سره په ږم، په واسطه راكاريانو ېپې د ي، زه ئش

په به  يستن چيښيي ښتى كاغذ ورونغ داسي كيې ټټوپه به 

څو  يځږمناو د ښتان ېڅو تاره ووي،  شوېټومبل  كي

ښمنان ماران د دين دگټپراته وي، دا  كيپه ښاخونه به 

نى مقصد د ازيپه نامه خلك شكوي، د دوى يودي، د دين 

 ړېگځانرواياتو سره  له دېخلكو غولول وي، دا خلك 

ډو كول حرام دي، د كو يډكو چيڅوك وايي عالقه لري، كه 

اروا ې اخيستل نې ترپيساو په نامه خلك غولول ماتولو 

په ضد ږي، د هغه ېگل ديېري بډپه دوى  خبريدي، دا 

   . دئدا له حديثه منكر  چيتبليغات كوي 

كه مدينه  يشونازل  كيپه مكه معوذتين  چي اړه دېپه 

وايي  ځينيمتعارض دي:  كيپلو روايات متعدد او په خ كي

 ځينياو  يشو نازل كيدا دواړه سورتونه په مكه  چي

 يشونازل  كيپه مدينه وايي  چيهغه ، كيوايي په مدينه 

ئې مستقل،  ځينيڼي او گئې له جادو سره مربوط  ځيني

 كياسنادو په تړي هم ئې  پوريپه جادو ئې  چيكوم 

ټولو  له دې، كيپه الفاظو توپيرونه شته او هم 

يو ئې غوره كولى شو، نه دوه او نه  يوازيرواياتو 

هغه راغلي  كيه بخاري او مسند احمد پټول، ابن كثير 

د جادو ذكر عليه السالم  پيغمبرپه  چي يدويأيروايات ت

پل ثعلبي په خ چي اړهپه هغه روايت راغلى خو د  كيپه 

هكذا أورده بال إسناد ليكي:  داسي؛ ړىرانقل ك كيتفسير 

بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما  ىوفيه غرابة وف

 چيړي ذكر كپرته ې له كوم اسناد ئ داسي :تقدم وهللا أعلم
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شديد نكارت ې ئ كيځينو  هپاو ، دئ كيپه ضعف غرابت او 

شول وويل  كيمخ چيه گنلري لكه څې شواهد ئ ځينيشته او 

 ږي.ېپوهښه ټولو تر  تعالى هللااو 

څه كه  چي دئروايت د عقبة بن عامر  كيپه مقابل  دېد 

ې ڼي خو له جادو سره ئگړه سورتونه مدني دا دواهم 

 :مربوط نه بولي

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  ىعقبة بن عامر الجهن عن

 -أو ال يرى -ألم تَر آيات أنزلن الليلة لم يرَ »وسلم: 

 مسند امام احمد .«مثلهن، المعوذ تين

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم چي دئله عقبة بن عامر روايت 

آيتونه نازل  داسيپه نن ش چيې ينه وفرمايل: آيا خبر 

 دىيا وبه نه لي شويېر نه دي ليدل څپه د هغوى  چي يشو

 . المعوذ تينشي؛ 

نور روايات دا  كيپه مقابل ړو روايتونو دوا دېد 

ڼي، اكثر مفسرين هغو رواياتو ته گړه سورتونه مكي دوا

په مكي والي ړو سورتونو دوا دېد  چياعتبار وركوي 

 فهرستپه مروجو مصاحفو د سورتونو ټولو د  تأكيد كوي.

  .يشوښودل ړه سورتونه مكي دا دوا كي

دا  چيپاره ويلي تعارض رفع كولو ل دېد ځينو 

ځل او بل  كيځل مكه ، يو شوي لځله نازسورتونه دوه 

، دا دئران كار گېر ډثابتول  خبري دېخو د ، كيمدينه 

 خبريدوه روايت له  د عقبة بن عامر رضي هللا عنه چيځكه 

 ينازل كيپه مدينه ې سوردا  چيدا  ۍړږي لومېلوممع

مسلمان  كيمدينه په  هللا عنه رضيځكه عقبة بن عامر ، شوې

  .دئړى نزول ې لومدا ئ چيدا  هشوى او دوهم

دا  چيشهادت وركوي  ېدپه  يوازيې متن نه خو د سور

په وروستيو د مدني دور  چيښيي  كيمدني سوره ده بل

 . شوېنازله  كيكلونو 

ړه سورتونه د قرآن دوادا  چيړو دا هم بايد واضح ك

عبدهللا بن مسعود ته  چي دئاو هغه روايت صحيح نه  يدجزء 

 دي او د قرآن يانگدعادا صرف  چياو وايي  دئمنسوب 

 سورتونه نه دي.

په له بل سره د نعمت  چي كېږيچا ته ويل هغه حاسد  -1

ې زوال ومومي، ړي دا نعمت ئغوا چيتحريك شي  داسيليدو 

 دئې نه ساتلى، بهر ئ كيړه په زې حسد ئ چيتر هغه 

ړى، ك دئعمل نه ې كوم په حكم ئد حسد راايستلى او 
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په ې ناآرامه كوي، نو ځوروي او اعصاب ئې ړه ئز يوازي

پله په خې مربوطه يوه بيماري ده، خوند به ئ پوريده 

څوي او دا حسد كوم ناروا عمل ته هې ئ چيكله څكي، خو 

په باسي او ړ اه ت ۍښمندې ئد نعمت له خاوند سره 

ۍ بيمار كيخطرنا ډېريكوي، په  پوريخصمانه عمل الس 

 ړولو باعث شي. ېرو فتنو راوالډد  چيړي واو

 زَُّبيَْر بَن اْلَعَواِم َأنَّ النبعن 
َ
َدبَّ ِإَليْكُْم َداُء »قاَل:  يى

 األَُمِم َقبَْلكُمْ: اْلحَسَُد َوالبَْغَضاُء هِ 
َ
ِلقُ اْلحَاِلَقُة، ال َأُقوُل َتحْ  ى

ِبيَِدِه ال َتْدخُُلوا  يَنْفسِ  ىالشَّْعَر َوَلِكْن َتحِْلُق الدِّيَن، َوالَّذِ 

اْلجَنََّة حَتَّى ُتْؤِمُنوا، وال ُتْؤِمُنوا حَتَّى َتحَابُّوا، َأَفالَ ُأْنبُِّئكُمْ 

 .«ِبَما ُيثَبُِّت َذِلكَ َلكمْ: َأْفشُوا السَّالَمَ َبيَْنكُمْ 

د  ي:لفرماي ّـرسول هللا  چي ئدله زبير بن عوام روايت 

ړه: حسد او كينه مخكنيو امتونو بيماري تاسو ته مخه ك

 كيې كوي، بلپرښتان ېو چينه وايم ، هد ېې كوونكپر چي

ژوند زما  چيپه هغه ذات قسم او  ې كويپر جرړيد دين 

 چيئ نه ش تر هغه به جنت ته داخل دئ كيپه واك ې ئ

يو له بل  چينه وي  ړئ او ايمان به مو ايمانايمان راو

دا محبت  چيښيم څه درونه ئ، نو آيا هغه ړسره محبت ونك

زيات  كيپلو په خچول كوي: سالم ا تلپاته كيپه تاسو 

 ړئ. ك

 ځي:دا راز راهم

اْلحَسَُد َيْأُكُل »َعْن َأَنٍس َأنَّ َرسُوَل هللاَِّ صلى هللا عليه وسلم َقاَل: 

 ...«.اْلحَطََب. اْلحَسََناتِ، َكَما َتْأُكُل النَّارُ 

رسول هللا صلى هللا عليه  چي دئروايت  هللا عنه رضيله انس 

ي سوزوي گې لرد اور لمب چيه گڅنوفرمايل: لكه وسلم 

 سوزوي.... يښېگڼحسد 

ۍ بيمار دېپه منافقين  كي وآيتونر مېڼ شگپه قرآن 

 مبتالپه مرض حسادت او حقد ې د ړونه ئز ڼي اوگاخته 

 فرمايي: ( كي61 -22 :حمدم)په  چيبولي. لكه 
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ړى ې كمان ئگې بيماري ده دا ئ كيړونو په ز چيهغه يا آ

كه و ړي؟ اېره نه كرابرس ونهو حسادتا ېې كينهللا به ئ چي

ېرو به څله  چيښودلي وو به مو در داسيښتي وى نو مو غو

ې ژنېپې خامخا والي خو ئگڅرنژندل او د خبرو له ېپ دي

 م لري.علكړنو په او هللا خو ستاسو 

د اعمالو  ډلي هريد  له مخيعلم د دغه  تعالى هللا

هم د منافقين  ييعن، ړىبيان ك كيپه قرآن والى گڅرن

ې د هم ئې او ش دىژنېپوينا او خبرو له سبك او لحن 

كړنو د  ډلي هريد  چي كيڼا په رونو دنگڅرقرآن د هغو 

 دي.  ېكړې ئ اړهپه 

 دېپه ند شو او گڅررا كيمدينه په نفاق  چيه گڅنلكه 

موندلى شو، حسد  كيپه مدني سورتونو  وازييبحثونه  اړه

ې ذكر او بحث ئاو  دئځني وو ياقضاهم د مدني دور له 

 راغلى.  كيپه مدني سورتونو  يوازي

او  ټولنيۍ، كورن چييوه له هغو خطرناكو بيماريو 

په بيماري ده، حسد نهضت ته سخته صدمه رسوي دغه د يوه 

هغه كم ظرفه  ،كېږيړي اخته گۍ غرضي او مرضي وبيمار ېد

ړتياوو د نورو د فضيلت او و چي كېږيې مبتال پرخلك 

په بيمارو د دوى  يړتياوليدل نه شي زغملى، د نورو و

ې د مبارز چي. څوك پارويكينه او حسادت را كيړونو ز

رانو او گې د نورو دعوتڅه موده ئسابقه لري او 

وي او د يوه جماعت او  ېكړېره ت كي گڅنپه مبارزانو 

د  چيږي ېپوهښه ړى وي، ې كار كه ئگپه توړي غ حزب د

څومره ړوي، د څومره ستر ستر مصيبتونه راوالحسد بيماري 

ټ ټ غڅومره غاو نهضت ته  كېږيلويو لويو فتنو باعث 

 تاوانونه رسوي. 

اړوند روايات د سحر  ّـښه به وي چي دلته پر رسول هللا 

 وڅېړو:

 باندي د سحر حقيقت ّـرسول هللا  رپ

چي ځ يوه اختالفي مسئله ده د مسلمانانو تر مندا هم 

 كه نه؟ ېې وډي شوباندي سحر او كو ّـهللا  پر رسولآيا 

ې ېز ئړى وو كه نه؟ اغېز كپر هغه اغډو ې كود آيا

په څوك ډگر كولى شي يو چي كوڅومره وو؟ آيا صحيح ده 

 رسولپر  ړي يا بل ته تاوان ورسوي؟ ډو سره بيمار ككو
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ډگر ې؟ آيا يو كوې وډي شوېري دا كوچاو باندي كله  ّـهللا 

ېر څپه  ّـډو سره د رسول هللا پلو كوپه خچي كولى شي 

ې ړي او حافظه ئې كشخصيت ته تاوان ورسوي، بيمار ئ

په ې دا كار ممكن وو نو ولي ئښمن ته ړي؟ كه دمختل ك

 ړى؟وار وار دا كار نه دئ ك

 او نه اشارتاً كي نه صراحتًا ټول قرآن په ړه ې اه دپ

پيغمبر يا بل يا بل  ّـهللا  پر رسولچي څه مومو داسي 

ېز له كبله بيمار شوى، ډو د اغې او د كوي شوډانسان كو

كتابونو كي يوازي يو روايت ټولو په خو د رواياتو 

په مدينه كي د باندي  ّـهللا  رسولپر چي وايي داسي مومو 

ې پرې ېز ئې، دومره اغې وي شوډيوه يهودي له لوري كو

ې احساساوو او كله دروندوالى او كسالت به ئچي وو ړى ك

حقيقتًا به ړى خو چي فالن كار مي كگمان كولو ې كله به ئ

  روايت دا دئ: ړى!!نه وو كې هغه كار ئ

 َقالَ  ِهشَامٌ  َحدََّثَنا َيْحَيى َحدََّثَنا اْلُمَثنَّى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدََّثِنى

 ُيخَيَّلُ  َكانَ  َحتَّى سُحِرَ  ّـ النَِّبىَّ  َأنَّ  َعاِئشَةَ  َعنْ  َأِبى َحدََّثِنى

  3143بخاري  .  َيْصَنْعهُ  َوَل ْ  شَْيًئا َلَنعَ  َأنَّهُ  ِإَلْيهِ 

ېرو په دغو شمځلي نور ږ پشچي په بخاري كي دا روايت 

، د سند 3621 ،3136 ،1333 ،1331 ،1336 ،6238راغلى: 

 په صحابه وو او تابعينو كي يوازيچي له مخي داسي دئ 

كومو چي دوى ته  ،ّـاو عائشه  ّـعروه  يو يو راوي لري؛ 

په رواياتو كي دا ړى د هغوى راويانو دا روايت منسوب ك

 حَتَّىږي: په يوه كي راغلي: ېگو كه تر سترپيرونجدي تو

په بل كي او  َيْصَنْعهُ  َوَلمْ  شَيًْئا َصَنعَ  َأنَّهُ  ِإَليْهِ  ُيخَيَّلُ  َكانَ 

ءَ  َيْفَعلُ  هُ َأنَّ  ِإَليْهِ  ُيخَيَّلُ 
ْ
 حَتَّىبل كي په  ،َفَعَلهُ  َوَما الشَّى

 ِإنَّهُ  حَتَّىپه بل كي  َيْأِتيِهنَّ  َوالَ  النِّسَاءَ  َيْأِتى َأنَّهُ  َيَرى َكانَ 

ءَ  َيْفَعلُ  َأنَّهُ  ِإَليْهِ  َليُخَيَّلُ 
ْ
 ُيخَيَّلُ په بل كي  َفَعَلهُ  َوَما الشَّى

 َليُخَيَّلُ  ِإنَّهُ  حَتَّىپه بل كي  َيْأِتى َوالَ  َأْهَلهُ  َيْأِتى َأنَّهُ  ِإَليْهِ 

ءَ  َصَنعَ  َقدْ  ِإَليْهِ 
ْ
 َكانَ  ِإَذا حَتَّىپه يوه كي  َصَنَعهُ  َوَما الشَّى

ې او ويل گندونه شوڅر)دلته د شك  َليَْلةٍ  َذاتَ  َأوْ  َيْومٍ  َذاتَ 

 َوَدَعا َدَعا َلِكنَّهُ  ِعْنِدى َوْهوَ ( په!!ځ يا كومه ششوي كومه ور

 َوَدَعاهُ  هللاََّ  َدَعا ِعْنِدى َوْهوَ  َيْومٍ  َذاتَ  َكانَ  ِإَذا حَتَّىبل كي په 

 ُثمَّ  َربَّهُ  َدَعا َوِإنَّهُ په بل كي  َيْومٍ  َذاتَ  ِلى َفَقالَ په بل كي 

 ِفيَما َأْفَتاِنى هللاََّ  َأنَّ  َأشََعْرتِ  ،َعاِئشَةُ  َيا »په يوه كي  َقالَ 

 َقدْ  هللاََّ  َأنَّ  َأَعِلْمتِ  َعاِئشَةُ  َيا په بل كي ِفيهِ  اسَْتْفَتيُْتهُ 
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 َعاِئشَةُ  َيا َأشََعْرتِ په بل كي  ِفيهِ  اسَْتْفَتيُْتهُ  ِفيَما َأْفَتاِنى

 َعاِئشَةُ  َياپه بل كي  ِفيهِ  اسَْتْفَتيُْتهُ  ِفيَما َأْفَتاِنى َقدْ  هللاََّ  َأنَّ 

 َأشََعْرتِ  »په بل كي  ِه،ِفي اسَْتْفَتيُْتهُ  َأْمرٍ  ِفى َأْفَتاِنى هللاََّ  ِإنَّ 

 َأَتاِنىپه يوه كي  ِفيهِ  اسَْتْفَتيُْتهُ  ِفيَما َأْفَتاِنى َقدْ  هللاََّ  َأنَّ 

  ِعْندَ  َواآلخَرُ  ،َرْأِسى ِعْندَ  َأحَُدُهَما َفَقَعدَ  َرجالَنِ 
َّ
په بل كي  ِرجَْلى

  دَ ِعنْ  َواآلخَرُ  َرْأِسى ِعْندَ  َأحَُدُهَما َفجََلسَ  ،َرجالَنِ  جَاَءِنى
َّ
په  ِرجَْلى

  ِعْندَ  َأحَُدُهَما َفجََلسَ  ،َرجالَنِ  َأَتاِنىبل كي 
َّ
 ِعْندَ  َواآلخَرُ  ِرجَْلى

 الرَّجُلِ  َوجَعُ  َما ِلَصاحِبِهِ  َأحَُدُهَما َفَقالَ  په يوه كي َرْأِسى

په بل كي  األَْعَصمِ  ْبنُ  َلبِيدُ  َقالَ  طَبَّهُ  َمنْ  َقالَ .  َمطْبُوبٌ  َفَقالَ 

.  َمطْبُوبٌ  َقالَ  الرَّجُلِ  َبالُ  َما ِلآلخَرِ  َرْأِسى ِعْندَ  لَِّذىا َفَقالَ 

 حَِليفٌ  ُزَرْيقٍ  َبِنى ِمنْ  َرجُلٌ  ،َأْعَصمَ  ْبنُ  َلبِيدُ  َقالَ  طَبَّهُ  َوَمنْ  َقالَ 

 ِلَصاحِبِهِ  َأحَُدُهَما َقالَ  ُثمَّ په بل كي  . ُمَناِفًقا َكانَ  ،ِليَُهودَ 

 ْبنُ  َلبِيدُ  َقالَ  طَبَّهُ  َوَمنْ  َقالَ .  َمطْبُوبٌ  َقالَ  الرَّجُلِ  َوجَعُ  َما

 ِعنْدَ  الَِّذى َفَقالَ په بل كي  ُزَرْيقٍ  َبِنى ِمنْ  اْليَُهوِدىُّ  ،األَْعَصمِ 

 
َّ
ه يوه پ . َمطْبُوبٌ  َقالَ  الرَّجُلِ  َبالُ  َما َرْأِسى ِعْندَ  ِللَِّذى ِرجَْلى

په  َأْعَصمَ  ْبنُ  َلبِيدُ  الَ قَ  طَبَّهُ  َوَمنْ  َقالَ .  َمسْحُوًرا َيْعِنىكي 

ءٍ  َأىِّ  ِفى َقالَ يوه كي 
ْ
 طَْلعِ  َوجُفِّ  ،َوُمشَاطَةٍ  ُمشْطٍ  ِفى َقالَ  شَى

په بل كي  َذْرَوانَ  ِبْئرِ  ِفى َقالَ  ُهوَ  َوَأْينَ  َقالَ .  َذَكرٍ  َنخَْلةٍ 

 جُفِّ  ِفى َقالَ  َوَأْينَ  َقالَ .  َوُمشَاَقةٍ  ُمشْطٍ  ِفى َقالَ  َوِفيمَ  َقالَ 

 َقالَ په بل كي  « َذْرَوانَ  ِبْئرِ  ِفى ،َرُعوَفةٍ  َتحْتَ  ،َذَكرٍ  ْلَعةٍ طَ 

 َفَأْينَ  َقالَ .  َذَكرٍ  طَْلَعةٍ  َوجُفِّ  ،َوُمشَاطَةٍ  ُمشْطٍ  ِفى َقالَ  َذا ِفيَما

 ِفى َقالَ  َوِفيمَ  َقالَ په بل كي  « َأْرَوانَ  ِذى ِبْئرِ  ِفى َقالَ  ُهوَ 

 « َذْرَوانَ  ِبئْرِ  ِفى َرُعوَفةٍ  َتحْتَ  ،َوُمشَاَقةٍ  ُمشْطٍ  ِفى َذَكرٍ  طَْلَعةٍ  جُفِّ 
.  طَْلَعةٍ  َوجُفِّ  َوُمشَاطَةٍ  ُمشْطٍ  ِفى َقالَ  َذا ِفيَما َقالَ په بل كي 

 « ُزَرْيقٍ  َبِنى ِفى ِبْئرٌ  َوَذْرَوانُ  ،َذْرَوانَ  ِفى َقالَ  ُهوَ  َفَأْينَ  َقالَ 
 َفجَاءَ  َأْصحَابِهِ  ِمنْ  َناسٍ  ِفى ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَأَتاَهاپه يوه كي 

 ُرُءوسَ  َكَأنَّ  َأوْ  ،اْلحِنَّاءِ  ُنَقاعَةُ  َماَءَها َكَأنَّ  َعاِئشَةُ  َيا » َفَقالَ 

  َفَأَتىپه بل كي  « الشَّيَاِطينِ  ُرُءوسُ  َنخِْلَها
ُّ
 اْلبِْئرَ  ّـ النَّبِى

 َكَأنَّ وَ  ،ُأِريُتَها الَِّتى اْلبِْئرُ  َهِذهِ  » َفَقالَ  اسَْتخَْرجَهُ  حَتَّى

په  . « الشَّيَاِطينِ  ُرُءوسُ  َنخَْلَها َوَكَأنَّ  ،اْلحِنَّاءِ  ُنَقاَعةُ  َماَءَها

  َفَذَهبَ  َقالَ بل كي 
ُّ
 ِإَلى َأْصحَاِبهِ  ِمنْ  ُأَناسٍ  ِفى ّـ النَّبِى

 َعاِئشَةَ  ِإَلى َرجَعَ  ُثمَّ  ،َنخْلٌ  َوَعَليَْها ِإَليَْها َفَنظَرَ  ،اْلبِْئرِ 
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 ُرُءوسُ  َنخَْلَها َوَلكََأنَّ  ،اْلحِنَّاءِ  ُنَقاَعةُ  َماَءَها َلكََأنَّ  َوهللاَِّ  » َفَقالَ 

  َفجَاءَ په بل كي  « الشَّيَاِطينِ 
ُّ
 اْلبِْئرُ  َهِذهِ » َفَقالَ  ّـ النَّبِى

 َوَكَأنَّ  ،الشَّيَاِطينِ  ُرُءوسُ  َنخِْلَها ُرُءوسَ  َكَأنَّ  ُأِريُتَها الَِّتى

چي دا ږي لكه ېې داسي معلومد )لهاْلحِنَّاءِ  ُنَقاَعةُ  َماَءَها

 َقاَلتْ په بل كي په خوب او رؤيا كي ليدلى وي( ې څا ئ

 َلكََأنَّ  َوهللاَِّ  » َفَقالَ  َعاِئشَةَ  ِإَلى َرجَعَ  ُثمَّ  ّـ هللاَِّ  َرسُولُ  َفَأَتاَها

.  « الشَّيَاِطينِ  ُرُءوسُ  َنخَْلَها َوَلكََأنَّ  ،اْلحِنَّاءِ  ُنَقاَعةُ  َماَءَها

 َعاَفاِنى َقدْ  » َقالَ  َأسَْتخِْرجُهُ  َأَفالَ  هللاَِّ  َرسُولَ  َيا ُقْلتُ  په يوه كي

 ِبَها َفَأَمرَ .  « شَرًّا ِفيهِ  النَّاسِ  َعَلى ُأَثوِّرَ  َأنْ  َفكَِرْهتُ  ،هللاَُّ 

 َأىْ  َأَفالَ  َفُقْلتُ  َقاَلتْ  ،َفاسُْتخِْرجَ  َقالَ په بل كي  . َفُدِفَنتْ 

 َعَلى ُأِثيرَ  َأنْ  َوَأْكَرهُ  ،شََفاِنى َفَقدْ  َوهللاَِّ  اَأمَ  » َفَقالَ .  َتَنشَّْرتَ 

 َأَفَأخَْرجَْتهُ  هللاَِّ  َرسُولَ  َيا ُقْلتُ په بل كي  « شَرًّا النَّاسِ  ِمنَ  َأحَدٍ 

 ُأَثوِّرَ  َأنْ  َوخَِشيتُ  ،َوشََفاِنى هللاَُّ  َعاَفاِنى َفَقدْ  َأَنا َأمَّا ،الَ  » َقالَ 

 َفَأَمرَ په بل كي  َفُدِفَنتْ  ِبَها َوَأَمرَ .  « اشَرًّ  ِمْنهُ  النَّاسِ  َعَلى

  ِبهِ 
ُّ
 - َفَهالَّ  هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َفُقْلتُ  َعاِئشَةُ  َقاَلتْ .  َفُأخِْرجَ  ّـ النَّبِى

  َفَقالَ  َتَنشَّْرتَ  - َتْعِنى
ُّ
 َوَأمَّا ،شََفاِنى َفَقدْ  هللاَُّ  َأمَّا »ّـ النَّبِى

 َيا َفُقْلتُ په بل كي  شَرًّا النَّاسِ  َعَلى ُأِثيرَ  َأنْ  َفَأْكَرهُ  َأَنا

 َوَكِرْهتُ  ،هللاَُّ  شََفاِنى َفَقدْ  َأَنا َأمَّا » َقالَ  َأخَْرجَْتهُ  َفَهالَّ  هللاَِّ  َرسُولَ 

 « شَرًّا النَّاسِ  َعَلى ُأِثيرَ  َأنْ 

پيرونه تر ژور توې رواياتو كي په دگورئ چي لكه 

ډو دا د كو ّـ هللا چي رسولې وايي ځيني ئږي، ېگو كستر

ې امر ئځيني وايي نورو ته پل الس راوايستل، په ختوكي 

ړي، ځيني وايي همداسي ې كاو دفن ئې باسي، چي راوئړ وك

پرته ې ما ته له دتعالى  چي هللاې ويل ل او وئدېښوپرې ئ

ورته وويل آيا  ّـې چي عائشې وايي ځيني ئړه، شفا راك

ې راوياتو د پهچي گورئ همدا راز ې راونه باسم، زه ئ

ځاى وايي: ږي، راوي يو ېگو ككي د شك موارد هم تر ستر

په زما خوا ته وو،  ّـهللا  رسولچي په ځ يا كومه شور هكوم

له  ځينود شك وينا د روايت اعتبار كموي، د روايت كي 

پر څا، د هغه اوبه او چي هغه ږي ېالفاظو داسي معلوم

چي دا  په خوب كي ليدلي وو، حالې د كجوري ونه سر ئ
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ړي په خوب كي يوازي دوه س ّـهللا  رسولچي ې وايي نور ئ

پر سر څاه ې چي د دهمدا راز دلته ويل شوي ليدلي وو، 

! دا ې لكه د شيطانانو سرونه!گي داسي وڅانړي وني د وال

د كجوري  هڅاگوي، د هغه ړخ نه لوينا له حقيقت سره ا

نه ېر وه، كه څپه نو وې د نورو مدينونه به يقينًا د 

څوك چي كه ې وه ېرو رواياتو كي به دا راغلډپه نو 

گوالى ورته معلوم شي نو د څرنړي د شيطان د سر غوا

  گوري!!گي دي وڅانړي وني پر سر د والد كوهي  َذْرَوانَ 

 ږي:ړېښتني راوالپوڅو دلته 

  ېره ډې وي نو دا خو شو يډكو ّـهللا  پر رسولكه واقعًا

ابه وو كي يوازي يوه ټولو صحپه لويه حادثه وه، ولي 

ېر صحابه ڼ شمگړې ده، دا خبره خو بايد كس دا خبره ك

نورو  ّـږه د رسول هللا تر لږ ړې وى!! لوو روايت ك

څخه بايد له صحابه وو ړې وه، هم دا خبره كبه بيبيانو 

په تابعينو كي هم ې وى، ولي ېدلتابعينو ته هم رس وېرډ

 ه لري؟!! پرته بل راوي نپالر هشام او د ده له له 

 چي سحر د اشياءو ماهيت نشي بدلولى، خو وايي  قرآن

په بلي چي يو شى هسي د خلكو د غولولو يوه ننداره وي 

ر ېڅپه ېدونكو ځشيان د خوپراته گوري، آرام ڼي كي ب

چي د كي داسي آيت نه مومو ټول قرآن په ېښي!! ورته بر

د ړي، چي يو انسان بيمار كې ثابت شي تر ېزاغداسي سحر 

پړه په بشېز ې كي د سحر داسي اغپه قصهاروت او ماروت 

چا ته ضرر نشو ډو سره په كوگه ردوي او وايي: دوى تو

په إذن سره انسان ته تعالى  هللارسولى، ضرر يوازي د 

   ډو سره.په كوگر د جادوېدى شي نه رس

  ېرو ماهرو ډعصا د فرعون د السالم  عليهكه د موسى

ډه موسى گپه ټولو او دوى  ډولى شوټول سحر شنگرو ډكو

گر ډڅ ضرر نشو رسولى نو يو يهودي كوهيته السالم  عليه

 رسولته ضرر ورسوي؟!!  ّـهللا  چي رسولږي ېگه توانڅنبه 

په ويلو سره چي ې ښودلگاني راږ ته داسي دعاخو مو ّـهللا 

ږو او هم د ېپاته كې هم د شيطان له شره خوندي ئ

 رسولچي گنده ده څراو هر مضر شي له شره، د ډگرو او كو

گه څنې سره سره ې نو له دگاني ويلبه حتمًا دا دعا ّـهللا 

 ړى وو؟!! ېز كپر هغه اغ ډودغو كوچي ومنو 

  پر ده باندي ځل يهودو او مشركينو ولي يوازي دا يو
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ړاندي او ورسته دا كار ې وې تر دولي ئړې؟!! ي وكډكو

 ړى؟!! نه دئ ك

  تر دا آيت  قرآناو د عصمت  ّـهللا  رسولدا خو د

ته فرمايي: )وهللا يعصمك  ّـهللا  رسولچي ښتني الندي راولي پو

پر ښايي چي پيدا كوي ېرو ته دا شك راډاو من الناس( 

ډو ې وي او د كوډي شوځلي نور هم كوېر ډبه  ّـرسول هللا 

چي د ده اصلي ړې وي ې داسي خبري كېز الندي به ئتر اغ

ې كي تقادي مسئلپه داسي مهمي اعخبري نه دي!! آيا 

په صحابه وو او تابعينو چي داسي غريب روايت منلى شو 

كي نه يوازي كوم ټول قرآن په كي يو يو راوي لري، 

گه گنده توڅرپه سره  قرآنشاهد ورته نه مومو بلكي له 

ځيني كافي ستونزي شته، هم ې په متن كي ئتعارض لري، 

 څه؟!! ځيني بل څه وايي او ې يو ئ

 په قرآنچي ې دا ده حر حق دئ، معنى ئچي وايي سڅوك 

گرانو( يادونه كي د سحر او ساحرانو )جادو او جادو

ړې، مقابله كالسالم  عليهگرو د موسى ډد فرعون كوې، شو

 يچولي ول او خلكو ته داساې گاني ئړي او عصاپپل خ

چي جادو ، همدا او بس، نه دا ږيېځچي خوېښېدلي وو بر

څوك په جادو سره يا  او جائز كار دئ اوسم يا كول 

ړه خبري دا دوا قرآنگټه يا ضرر ورسوي، كولى شي بل ته 

ټه رسولى شي او نه گگر ته نه جادو جادووايي: ردوي، 

پل جادو سره بل ته تاوان رسولى شي، په خر گجادو

 قرآنځاى كي بريالى نشي، څ په هيه او لڅكگر به هيجادو

 ړه فرمايي:ې اپه د

    

      

     

     

     

     

   
                                                                                                                     

 32-33طه: 

ړه، ومو ويل: مه ي وېره احساس كړه كپل زپه خنو موسى 

او هغه شى  ې،ته برالسى يهمدا چي ږه، يقينًا ېېرو

ړي ېر كښوى تڅه چي هغه په الس كي دئ، چي ستا ځوه وغور

ړي د ړ كدوى جوچي څه ړي، يقينًا هغه ړ كچي دوى جو



 

 

 

 

 

                                                                                                                          ېپلوش قرآند 

 الفلق

 

   

 

 

 

 

 

 

323 

ېري ورشي بريا نشي چچي هر گر گر مكر دئ، او جادوډكو

 موندلى. 

 ږي:ېڅو خبري معلومو ې مباركو آيتونله د

 ې ننداره دومره هيبتناكه ښودل شوگرو له لوري ډد كو

ي وېره احساس ړه كپل زپه خالسالم  عليهموسى چي وه 

دلى، ېېرځان و رچي آيا پدلته دا نه دي ويل شوي ړه، ك

ې په دې كي به برالسى نشي او كه په مسابقچي ې كه له د

ېز الندي به گرانو تر اغچي خلك به دوكه شي او د جادو

په ې ېره ئچي وږي ېې معلومۍ فقرله وروستخو  ؟!راشي

تعالى  هللاځكه ړه وه، په اپلي بريا ې كي د خمسابق

ته برالسى همدا چي ږه، يقينًا ېېرومو ويل: مه وفرمايي: 

 .ېي

  چي ته ويل شوي السالم  عليهله لوري موسى تعالى  هللاد

پړي او ټول هغه دا به چي ځوي، پل الس عصا وغورخد 

ېر څپه ځنده مارانو چي دوى د خوړي ېري كښوى تگاني عصا

 .ښودلي

  چي جادو هسي يوه دوكه او غولونه وه، دلته ويل شوي

گرانو دا لوبه د الس هنر وو نه د جادوفرعون د ماهرو د 

د څه، مكر وو نه بل په حقيقت كي يو دا ېز، ادو اغج

گانو حقيقت نه دئ بدل شوى بلكي خلك غولول و او عصاړپ

ړى!! د آيت دا ې كپرې گمان ئځنده مارانو شوي او د خو

ېري ورشي بريا نشي چچي هر گر جادوچي وايي: برخه 

گر چي د جادوښيي ، دا حقيقت مزيد واضح كوي او موندلى

چي نه ې ننداره ده ېبو داسي غولونكڅو شمكر او كيد د 

ټي او تاوان گد  ټه رسوي او نه بل ته.گده ته كومه 

 ږي. ېله لوري كتعالى  هللاړه د ېكپر

څ كي په ترې د هاروت او ماروت د قص قرآن همداراز

څه زده چي بني اسرائيلو به له دوى د داسي فرمايي 

ېرمن سره ړى او د هغه مپه هغه سره سچي څه كوله كولو ه

گټه ځان ته كومه پل سحر سره نه په خړي خو دوى ېل كب

 رسولى شوه او نه بل ته كوم تاوان: 
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 199البقره: 
 چيگر دا څه تعليم نه وركاوو مچا ته ( به هيمالئكو ې)د

پاره )خو د يوه( امتحان )ل موږې: ورته ويل به ئ

ړو خو دوى له دې دوا ،هېږ( يو، نو ته مه كافركېراغل

ې نارينه او مېرمنه ئپه هغه سره  چيڅه زده كول هغه 

سره دوى د  په دې چي حال كي په داسيدا ، سره بېل كړي

په  او رسوونكي نه ووته تاوان  چاپرته هيهللا له اذن 

ې تاوان ئ چيزده كول ې څه ئهغه  چي حال كي داسي

  .نه وررسولهې ټه ئگوررساوو او 

ز ردوي ېډول اغپه واضح الفاظو د سحر دا دا آيتونه 

له لوري تعالى  هللاړه د ېكپرټي او تاوان گچي د او وايي 

وي پام ته مو ې په جادو سره!!! دگرانو ږي نه د جادوېك

په چي ښودو چي دغو دوو فرشتو خلكو ته داسي جادو نه ور

حاشا و كال ړى شي، ېل كې سره بېرمن ئېړه او ممهغه سره 

چي خلكو ته ې وي گمارلې په دې به فرشتتعالى  چي هللا

ړه تور دئ په اتعالى  هللاړي، دا هم د ډي ورزده كداسي كو

په ې گناه ده، فرشتړه، دا خو ستره په ااو هم د فرشتو 

گه به څن، نو ئږېچي مه كافران كپله دوى ته وايي خ

چي دغو ښيي؟!! د آيت معنى دا ده ډي ورهغوى ته داسي كو

څه څه زده كولو همفسدينو به حتى له فرشتو هم د داسي 

ړى شي، يوه به ېل كېرمن سره بړى او د ده مچي سكوله 

ې ځان ئپل خ پرړي او ېله كې بېرمن ترچي د بل مښتل غو

ړه پناه وډو ته ې كوپاره به ئې لړي، نو د همدك مينه

په ړي، څه زده كدغسي له فرشتو هم چي ې ښتل ئغوحتى 

پاره اتمام حجت وو گ د دوى لې موخه فرشتو ته ورتهمد

په الهي عذاب اخته شوي. د جادو د دا ې سره په همداو 

چي خلك غولوي او گماران تكراروي ټهغه ېز خبري اغډول 

پر ې كفر، جادو حق دئ، انكار تر به!ورته وايي: جنا

په يوه جادو چي جادو شوى وو، ما ته راشه  ّـهللا  رسول

ښ محبوب درته تسليم ړم، سركسره ستا مرادونه ترسره ك

ډي ې كوډو له كبله بيمار شوى يړم، كه د بل د كوك

گران كار ېر ډړم، خو دا ډ كېز شنراوباسم او د جادو اغ
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ېر زحمت ډېر وخت، ډله ما  ې لويه ده،دئ، او شكرانه ئ

ويني، د گ چرپين ېرلي او سسسور ړي، د ېر مصرف غواډاو 

او دا او دا  ټهټوېښمو گ، د ورېړ رنزعفرانو ز

پين ېرلي او سسد ړم، پيدا كزعفران به زه را ړي!!!غوا

څو ښتانو ېود ې د محبوبړې، گ بندوبست به ته وكچر

هم ته او .... به  ښاخونهڅو  ځيږمنړې تارونه، د ز

   پر ما!!!څه نور هر  ړې،پيدا كرا

ډ او اطمئنان ډاپړ په بشدغو دالئلو ته په پام سره 

جادو شوى او نه د  ّـهللا  رسولپر چي نه سره ويلى شو 

په گر كولى شي جادو له كبله بيمار شوى، او نه جادو

ټه يا تاوان ورسوي. جادو يوه گچا ته پل جادو سره خ

مار او دوكه مار انسان. او گټگر يو دوكه ده او جادو

 ښوونه كوي.ږ ته الرې موئ قرآنچي څه دي دا همغه 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الناس

 د سورې معرفي

 چيلري، ه تونآي 3، دئ)خلك( سورې نوم الناس  ېدد 

پاى ته لفظ په او يو ئې د خناس الناس ې د ئځه پن

زله نا كيپه يوه وخت ې سره له سورالفلق  دېدلي. رس

رانو گهللا تعالى ته د وسوسه هغه ې ئموضوع ، د بحث شوې

ې ، هم ئدئپالونكى هم د خلكو  چيړل ده پناه وله شره 

 او هم معبود.  دئټولواك 

د  كيو رواياتپه سورتونه و )الناس( اد )الفلق( 

د آيتونو سجع او ې هم ئ، شوي دډ نوم ياگپه )معوذتين( 

هللا  كيړو په دواموضوع، ې د بحث هم ئ او دئږ سره ورته غ

ږ لړو سورتونو ته كه دوا، يشوړل بيان پناه وتعالى ته 

ې د سورالفلق سوره د الناس د  چيږو ېكځير شو متوجه 

په  (پو كوونكود  كيټو په غو) كيالفلق  پهشرح ده، 

 كيپه سينو ) چيله هغو  كي الناسپه او  ړه بحث شوىا

ډېره خطرناكه ه ښمن يوپه ضد د دد دعوت  (،چويې اوسوس

ې د مبارز چيحربه او وسله د وسوسو خورول دي، څوك 

 كيژورو ړو په لوې ې د مبارزڅه وخت ئتجربه لري او 

ۍ هغه ړد وسوسو د خورولو ل چيږي ېپوه ېدپه ، ړىېر كت

د نهضت  چيړوي راوال ستونزياو نهضت ته  كېږيپيل وخت 

و دكېلمنه خوره شي او له نهضت سره د ولس د يو ځاى 

رتيا ته گكسان مل ر نويمېېزه شي، زيات شړۍ تل

راتلل خو اوس  يوازي يوازيبه خلك  كيشي، مخ ديړانراو

 ړي: ړ كځي، دا حالت نهضت ته دوه مشكالت راوالډله راډله 

د  چيشي ړ ته ا دېړي او د خطر احساس وكښمنان دالف: 

ماهر  او فعال وسائلي ټول تبليغاتپل خپه ضد نهضت 

پيل ۍ ړپراخو تبليغاتو لد  ړي اواستخدام كران گوسوسه 

  .ړيك

ه او د نهضت قوت او گډله ييزه توپه  چيكوم خلك ب: 
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ې ، ال ئشويى ځاپام سره له صف سره يو په ۍ ته ځواكمن

ړاوونو او ستونزو ، ال د كشوېروزنه نه ده  كافيسمه او 

له ، ال خام دي او شوينه دي روزل  كيژورو ړو په لو

، د دغو تبليغاتو تر واقف نه ديپوره و ديني الرښوون

و اښمن كولى شي شكوك د، كېږيځي، وسوسه را النديېز اغ

ږي او ېلو كيپه لومو ښمن ړي، د دپيدا كورته را شبهات

 څوي. ې هپه ضد ئد نهضت 

 دېښمن د نه خو د كيو مراحلابتدائي په نهضت  د

ړي او ك پوريالس پراخو تبليغاتو په  چيضرورت احساساوو 

له نهضت سره  كيې مرحل دېنه خو په  ړي اوې كې خوروسوس

ښمن د وسوسو او د د چيوو  داسيكسان  شويځاى يو 

دوى خو شعوري او له غور راشي،  النديېز تبليغاتو تر اغ

د نهضت د شعارونو، ، شوي ځاىاو دقت وروسته يو 

ې ئدو وروسته ېپوهپه حقانيت له الرو گونو او تآرمان

وت وروسته قضاژور  لهځ لو خواوو تر منكېښد  ړى،تعهد ك

ېز ې نه شي كولى دوى تر اغوسوس، ېكړې يوه خوا غوره ئ

ل پې مشوش او له خښمن تبليغات ئد د راولي او الندي

 ړي. ېمانه كښپې انتخاب ئ

ې له سورې د فاتحاو  دهتتمه  قرآنسوره د )الناس(  د

، ړاو لرياو تارتباط ژور ېر ډد قرآن مقدمه ده  چيسره 

پام ې ستاسو اتو ته ئښكاره ارتباطند او گڅرڅو 

 ړوم:راا

و )اله( اد )رب(، )ملك(  كيپه سوره الناس  الف: د

له دغه نومونه  كيپه سوره ې نومونه راغلي، د فاتح

)هللا( د )اله(  چيو دا ورو: يگو بسيطو تغييرونو سره يدر

او بل دا  كيڼه په براغلى او ملك د مالك  كيڼه په ب

 . راغلى كيتر نومونو مخو )ملك( ا)رب( ( د )هللا چي

ه هغه هللا ت يټول يلولو: ستاين كيسوره ه پې فاتح ب: د

ېر مهربان رحم ډ، هماغه دئد عالميانو رب  چيدي 

په الناس  ټولواك او د ورځيد  ءزاجكوونكى رب او د 

ټولواك پالونكي، د خلكو د خلكو  ووايه:لولو:  كيسوره 

 ړم. پناه وته او د خلكو معبود 

استعانت لمين اهغه رب العه ل كيپه سوره ې ج: د فاتح

ېر مهربان رحم كوونكى رب او د ډ چيړو او مرسته غوا

له خناسو  كيسوره  ېدپه  او دئټولواك  ورځيد  ءزاج

رب الناس، ملك الناس او اله الناس ته رانو گوسوسه 
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 .ړوپناه و

 يسم موږ: دا ده دعاء موږز كيې سوره پې د: د فاتح

ې پرتا  چيپه الر د هغو كسانو  ړه،ته هدايت ك الري

او د  دي الريې او نه ب يشوړى ، نه غضب كېكړ پېرزويني

د هغو خلكو  چييو  يشومكلف  دېپه  كيپه سوره الناس 

دي او  الريې پله بپه خ چيپناه يوسو له شره خداى ته 

 كوي.  الريې نور ب

له هر  كياشومتوب په مانسان  چيږئ ېپوه دېپه حتمًا 

 چيړني مربي ته، خو پل لومړي، خپناه وخطر مور ته 

پل ې نياز شي نو بيا خږي او له موره بېبلوغ ته ورس

پلو مشكالتو د كوي او د خ ديړانشكايتونه واكمنانو ته و

پوخوالي ته  چيكله و خچارواكو ته رجوع كوي، پاره حل ل

څېر ه پواكداران د ده  چيپوه شي  ېدپه ږي او ېورس

د ماشومتوب او  غوښتنيد ده  چيانسانان دي او كله 

چتو آرمانونو چتو اوپه اوشي او  يړلوې ۍ له مرحلځوان

ټوي او د ړه ملجأ او مرجع لشي، نو بيا تر دغو لو يبدل

ي جيتدردغه  كيسوره  هپالناس د  شي. كيټه په لمعبود 

د و اټولواك د خلكو رب، خلكو  د: شوېمراعات  ارتقاء

 .پناه يوسئاو معبود ته اله و خلك

په د انسان شيطان كله جني  چيښيي ته  موږسوره  اد

ر انسانان، گوسوسه خناس چوي او كله اې وسوس كيړه ز

په معرفي كوي: شيطان د جن  كيڅېرو په دوو قرآن شيطان 

 چيلكه  ؛كيڅېره په انسان  او شيطان د كيېره څ

 فرمايي: 

   

   

   

   

   

                                                                                                                    
    14 :البقره

: ايمان مو كله له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي چياو 

ښه شي؛ وگپه لور پلو شيطانانو خ د كله چيړى، خو راو

په ) هسيخو  موږ، له تاسو سره يو اً يقين موږ: وايي

 نكي يو. وهو يملنډ (دوى

مراد د منافقينو شيطان صفته دلته له شيطانانو 

 مشران دي.
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 فرمايي:دا راز هم

   

   

    

      

 131آل عمران: 

پل دوستان ئې وېرول، نو له خ چيدا خو فقط شيطان وو 

 ئ كه مؤمنان ياست.ږېوېرله ما و ږئ،ېوېرهغوى مه 

 .دئښمن مبلغ مراد د د دلته هم له شيطان

د نهضت  چيچا ې تجربه لري او مخصوصًا د مبارز چي كڅو

ښه  ېدپه ې، و ليدلگپلو سترپه خد برياوو مرحله 

ې دا ې له سترو سترو آفتونو يو ئمرحل دېد  چيي ږېپوه

عام ولس  چيړي شعارونو ته مخه ك داسيران گدعوت چي دئ

ته  خبري دېې ټول اهتمام او التفات ئښوي، ېر خوډې ئ

پلو په خړي او ړ تر السه كاو مالتد ييأد ولس ت چيشي 

ړي، مخكنيو آرمانونو او شعارونو ته ښ كې خوئخبرو سره 

 داسيځاى پل منه، اصولو او مباديو ته التزام خژ

ران د گښوي، دعوتې خوعام ولس ئ چيږدي ېپرسياستونو ته 

ړي، ته مخه كځاى د دوى راضي كولو په  الرښوونيولس د 

ړي او د دوى ې غواعوام ئ چيوي عنوان هغه مسائل يوازي

 چيي ډډه كواو د هغو خبرو له كولو  كېږيد ارضاء سبب 

په په خرافاتو باور لري او كه خلك  ښوي،ې نه خوعوام ئ

د خرافاتو او اوهامو  چيښايي ژوند كوي، نه  كياوهامو 

څه وشي، هتصحيح دو د ئلس د عقاو بحث وشي او د اړهپه 

ړ له السه او مالتيد أيسره د عوامو ت دېه پ چيځكه 

ښايي و نه ن ،شويراحت طلب كه خلك ستومانه او  !!ووركو

ۍ د قربان كيپه الر ې، انقالب او د هللا د جهاد، مبارز چي

ړ خبرو بازار سو داسيد  چيځكه ړو، دا وك خبريېر څپه 

پراخه په او  يشوعام  چيښوي!! څه ې نه خواو عوام ئ دئ

ه گپه قطعي توهم  څه، كه يشومروج  كيپه ولس پيمانه 

 يشوعام  دېد  چيپاره راغلى ل دېحرام وي او دين د 

 دېپه ښايي پاره نه ل دېوباسي خو د  جرړيدود دستور 

له ولسه منزوي  چي وځورگې راوڅه ووايو او خلك تر اړه

پال، افراطي او متشدد وايي، په ټږو، خلك راته بنسېك

رانو گتد دعو( خلك) كيمرحله  دېپه  چيورئ گترتيب  دې

خو دا د قرآن ې المل او تومنه شي، د وسوس كيړونو په ز

 ې دوسوس له دې چيښوونه كوي ته الر موږسوره ۍ وروست
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 .پناه يوسئته ټولواك او د خلكو اله خلكو رب، د خلكو 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

    

     

   

    

    

   
ټولواك  -2.د ټولو خلكو تهرب  ړمپناه و: ووايه -1

د  -4  .ته معبود د ټولو خلكو -6. ته د ټولو خلكو

 ېوسوس چي هغه -1. هشر لهبيا بيا راتلونكي وسواس 

كه  يو يانورېپكه له  -3. خلكوپه سينو كي د  يچوا

 .له خلكو

تعالى او ده هللا ې د ئ كييتونو آ ېدپه  چيڅه هغه : 1-6

 :مهم ټكي دي النديړه مشاهده كوو په اړلو پناه وته د 

ې ، دوى ئدئپالونكى تعالى د خلكو رب او الف: هللا 

 . ې كويپالنه ئ او ړيپيدا ك

د  وامملوك ټول د ده ، دئټولواك ښتن او څد خلكو ب: 

 هللا چيه كوئ مان مگ. ديمحكوم  ديړانپه و دېده د ارا

ې د عالم په شمول ئنسان ا د چيتعالى له هغه وروسته 

عالم د ټاكل، نو د ې وړل، سنن او ضوابط ئپيدا كڅه هر 

ې د اوس ئ ،ښودېپرته  مخي خپليې بهير ئامورو چارو او 

سره هيڅ كار نه لري او  يوالگڅرنښو او حوادثو له ېپ

 چي گڅنتر دېتعالى د نه كوي!! برعكس هللا  كيپه مداخله 

ړي او كپيدا ې څه ئ، هر دئپالونكى پيداكوونكى او 
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په هر ې ئ، حكم دئټولواك هم او ك لِ ې كوي، مَ پالنه ئ

د  ده، هنافذ كيپه هر كار ې ئو اراده احاكم  كيځاى 

، كېدىنه شي ترسره  كارپرته هيڅ ې او اجازذن ده له إ

ځايه نه شي پله څه له خ پرته هيڅد ده له توفيق 

او د ده منقاد  ته حكمده  و كرهًا داطوعًا ټول ، ىدېځخو

 دئچا پااو ك ملِ تعالى . هللا دي خاضع ديړانپه و دېد ارا

 .محكوماو ټول د ده مملوك او 

، دئو معبود اله ملك، اپالونكى، هللا تعالى د خلكو ج: 

ړ نه دي، د و يځنڅه د لمانوك او هيڅ پرته هيڅله ده 

و امرجع  غوښتني مرستياو  يځناو د لمان دعاءعبادت او 

او  ېړوكد ده عبادت  يوازيبايد ، دئهللا تعالى ملجأ 

ته  ذاتهغه ، ېړاو مرسته وغوااستعانت ده له  يزايو

پالونكى  ټولو خلكو رب اوستا او د  چي ېپناه يوسبايد 

ډ او اطمئنان ډابايد د  كيږ ېپه غپناه ، د ده د دئ

 . ېړاحساس وك

او  كيپل سفر په لوري خد جنت  چيې ومتوجه بايد : 4-3

 چي لرېښمنان د داسي، كيپل الوت په لوري خد هللا تعالى 

 ېړگځانپه ې كمين درته نيولى، هر يو ئ كيام گپه هر 

ډ ستا الره خن چي كيتكل  دېپه ې ر يو ئې سمبال، هوسل

ې تلوسه ئړي، بريد وك ديڼ لوري دربانيښي او كړي، له ك

ړي، ټ كلو ديښه او توزاد  الريړي، د ك الريې تا ب چيدا 

او غشوش م دي افكارړي، كمزورى ك دي همتاو سست  دي عزم

پاى در ته مجهول او سر د سفر ړي، ك ولېنا دي موخي

پله خ كيم اگهر په ېښوي، وبرېدا مستحيل منزل ته رس

 كېښكونړه رااو ز الزياته جالب كيتر مخو عشوه اجلوه 

 نه()په يو وار ځلوي، ستا څراغونه درته ړي، شنه ك

 خپليځي او څو الس نه اخلي، درنه نه پلو هويلو له خ

ې په يولومو خطرناكو ې د ږدي، كه ئېپرنه  ديته  مخي

ستا  كيپه دام ټولوي او پل دام نه خ ېنښتونه  كيړۍ ك

درته  كيپه خوا ۍ ړك بليد  چولو الس نه اخلي،ه ال

 كي لوميپه ځل به حتمًا د ده دا  چيهيله  ېدېني، په ښك

ږدي،  هطعم كېنوغولو ړېگځانخوا ته  لومي هري، د ېښلن

 پناه يوسه. پل رب ته خر گخطرناك وسوسه  له دې

 دا دي: ړتياويگځانر گوسوسه  دېد 

   اروي.ك ېوسوس گرن گرن ،دئالف: )وسواس( 
ې كله له يوچوي، ې اوسوس پسېپرله ، دئب: )خناس( 
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ې پرروي او سيورى گړه وزپي راشي او څاټ او ناپې ښوگ

ۍ ډچونړه پر زې راشي او ښوگ بليړوي او كله له وغو

 وي. گول

دومره سه د دوى وسو، چويا)وسوسه(  كي)سينه( په ج: 

ړه ور نه ږي، د زېړه تر تل ورسد ز چيې نه وي ړپياو

 چيوي و تصور اخيال  ،واهمه هسي، كېږيستل يپرانته ور

 خبريېني، د حق ښړه كزر پ كيېني، بلښنه ك كيړه ز هپ

 كيپه تل ړه ځي او د زړه ته ننوز چي څېر نه ويه پ

ړوي، سينه ړه سيورى غوپر زله بهر نه  كيبلېني، ښك

 ه. گې تنړه ته ئړي او زتياره ك

ېز وامو اغاو ع)الناس( پر ې وسوسد دغه خناس د: 

 اړيكي خپليله ده سره  چيچا ر )خواص(، پكولى شي نه 

 دېپه ځي، نه را الندي زې، د ده د وسوسو تر اغېكړ غوڅي

 ړي. ك الريې خواص دوكه او ب چي دىېنه شي توان

د )جن( له جنسه دي، نه  ځينيد دغو خناسانو : هـ

ې )خناس( ئ ځينيرانه او گې ژندا ئېپاو  كېږيليدل 

 . كيېره څپه ن دي، د )الناس( راگوسوسه 

 

سُْبَحاَنكَ ال َُّه َّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن َلَ ِإٰلَه ِإَلَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب 

 ِإَلْيكَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


