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د افغانستان اسالمي جمهوريت

د پوهن３ وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست

.7 .8 9:;< :=&> ?&@ 1

درسي کتابونه د پوهن３ په وزارت پورې اړه لري، پيرودل او 
پلورل ي３ منع دي. 

curriculum@moe.gov.af
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تفسير
اووم ټولګی

)د ديني مدارسو لپاره(

د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ . ش.

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهن３ وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



ب

 

مؤلفان:  
- دکتور فضل الهادي وزين

- محمد عارف عطايي
- عبدالحق عتيد
- فضل اهلل نيازی

    

علمي ايډيټ
 دکتور عنايت اهللا خليل هدف

د ژبې ايډيټ
محمد قاسم هيله من

ديني، سياسي او فرهنګي کمېټه
-  دکتور عبدالصبور فخري

- －ل أغا شايق

 إشراف
- دکتور شير علي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.



ج



د

ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی يې قهرمـــــان دى کور د سولې کور د تورې  

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پښتــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، ګوجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ځلي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه کې د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پيغام 

الحمدهلل رب العالمين والصلوة والسالم علی نبيه و رسوله محمد و علی أله و اصحابه اجمعين اما بعد:
د پوهن３ تعليم３ نصاب د ＊وون３ او روزن３ د نظام بنس جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، فکري او سلوکي 

ودې او پراختيا ک３ بنس＂يز او ارز＊تمن رول لري. 
تعليمي نصاب بايد د وخت په تيريدو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډ－رونو ک３ له بدلون او پرمخت， او د ！ولن３ له اړتياوو سره سم هم د 

مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له مخ３ بدلون او پراختيا ومومي. 
د تعليمي نصاب په ډ－ر ک３، چ３ د بيا کتلو لپاره ورته ډ４ره اړتيا موجوده ده، يو هم د اسالمي زده ک７و نصاب دی؛ ＄که په اسالمي 
زده ک７و ک３ عقايد او د اسالم د سپ５）لي دين احکام او الر＊وون３ شامل３ دي، چ３ د انساني ژوند د ！ولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون 

او د ن７ۍ د خالق او پرود－ار د وروستني پيغام په تو－ه به د قيامت تر ور＄３ پورې د بشريت د الر＊وون３ دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف، د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامن％ته کولو، پراختيا او ب６اينه 
او همدارنگه په ＄انگ７ې توگه د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو او موسساتو د تعليمي نصاب په تدريجي انکشاف ک３ خپله دنده 

سرته رسول３ ده.
په اسالمي معارف او اسالمي علومو ک３ دقيقه مطالعه دا ＇ر－ندوي چ３ زموږ د مدرسو تعليمي او مرکزونو نصاب د ！ولن３ د اړتياوو 

او د اسالم د دين له ثوابتو او طبيعت سره سم د ！ولو انسانانو لپاره هر وخت او هر ＄ای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ＄لند تاريخ په درلودلو سره يو وخت د علم او زده ک７ې يو لوی مرکز و چ３ د اسالمي لوی تمدن 
په جوړ＊ت ک３ ي３ ستر رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ساحو او په ＄انگ７ې توگه په شرعي علومو، لکه عقايد، تفسير، 

حديث، فقه او د فقه３ اصولو ک３ د سلگونو پوهانو او عالمانو شتون زموږ د دې وينا پخلی کوي. 
په اوسني عصر ک３ د اسالمي ＇پو له ډ４ر４دو او لوړ４دو سره سم زموږ په ه５واد ک３ اسالمي تعليماتو د ＇ومره والي او ＄رن／والي 
له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيانو او ＄وانانو په ډ４ره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده ک７و مرکزونو او مدرسو ته مخه 

ک７ې ده. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او په هغ３ ک３ د اسالمي زده ک７و د 

نصاب په اړه د پام وړ －امونه پورته ک７ي دي.
دې وزارت د هيواد د ډاډ وړ عالمانو، استاذانو او نامتو ماهرينو ته بلنه ورک７ې چ３ د تعليمي نصاب ال ＊ه کولو ته م＂３ ونغاړي او د 
＊３ او زيات３ －＂３ اخيستن３ په موخه په اسالمي زده ک７و ک３ د تعليمي نصاب د موجودو مضمونونو او کتابونه له کمولو او زياتولو 
پرته موجود کتابونه په درسي چوکاټ ک３ واچوي، متنونه ي３ ال واضح او ＇ر－ند ک７ي او د فعاليتونو، ارزونو او مناسبو تمرينونو په 

زياتولو ي３ نور هم پس３ ب６ای ک７ي. 
هيله لرم چ３ د پوهن３ وزارت دا کوچنی خدمت او د هيواد د عالمانو، پوهانو او ماهرانو د ستاينی وړ زيار اهلل تعالی ته د منلو وړ  او 

زموږ په －ران ه５واد ک３ د اسالمي تعليماتو په ودې او پراختيا ک３ گ＂ور پای ته ورسي８ي.

وباهلل التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



و

مقدمه
درنو استاذانو او ګرانو زده کوونکو! 

د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د پوهن３ وزارت د تعليمي نصاب د پراختيا رياست اوسن９ وضع３ او علمي اړتياوو ته په پام 
دا وپتيله چ３ د تفسير شريف د مضمون په تاليف او تدريس ک３ الندې ！کي په پام ک３ ونيسي:

�tزده کوونکي بايد له اووم ！ول／ي ＇خه تر دولسم ！ول／ي پورې په بشپ７ قرأن مجيد مرور ولري او پر لن６ تفسير ي３ ＄انونه پوه 
ک７ي.

�tد تفسير په کتابونو ک３ د موضوع／انو ＇ومره والی بايد د هر ！ول／ي له درسي ساعتونو سره سمون ولري.  
�tد زده کوونکو د سوي３ کچه دې په پام ک３ ونيول شي، چ３ د هر ！ول／ي درسي کتاب د زده کوونکو د درک وړ وي او الزمه 

پوهه ترې ترالسه ک７ای شي. 
د پورته ！کو او د تصويب شويو مفرداتو په ر１ا ک３ الزمه و－２ل شوه په اووم ！ول／ي ک３ د قرأن مجيد وروست９ سپاره په ملــــي ژبو 
زده کوونکو ته تدريس شي، تر＇و په لوم７ي －ام ک３ د قرأن مجيد د کوچنيو سورتونو لن６ه ژباړه او تفسير ياد ک７ي او د قرأن شريف 

د تفسير کولو له الرو چارو سره اشنايي پيدا ک７ي. 
وروسته، په اتم ！ول／ي ک３ د سپي）لي قرأن لوم７ۍ او دويمه سپاره ترجمه او تفسير شي. دا کتاب هم لکه د اووم ！ول／ي د تفسير په 

＇ير په ملي ژبو ليکل شوی، خو شرحه او تفصيل ي３ ل８ ＇ه زيات دی. 
له نهم ！ول／ي ＇خه وروسته تر دولسم ！ول／ي پورې د تآليف ژبه عربي ده. د جاللين شريف د تفسير متن د اساسي کتاب په تو－ه 
غوره شوی. سربيره پردې د هر لوست أيتونه په لن６ه تو－ه تفسير او تحليل شوي، چ３ زده کوونکو ته رو＊انه پيغام رسوي. د جاللين 
شريف پر ستونزمنو او －رانو برخو ر１ا اچول شوې او د لوستونو، پو＊تنو، کورن９ دندې په ورزياتولو سره د تفسير د کتابونو ب３２ او 

جوړ＊ت، د اوسنيو درسي کتابونو ب２ه غوره ک７ې ده.
د دې کار المل دا و چ３ د تفسير کتاب د درسي نصاب په چوکاټ ک３ ＄ای ک７ل شي، تر＇و استاذان او زده کوونکی خپل ور＄ني 
مسؤوليتونه وپ５ژنی او د نظارت او ＇ارن３ غ７ي د تعليمي کال د اونيو په پام ک３ نيولو سره، په پالن ک３ د شامل کتاب له پرمخت， 

＇خه ډاډ ترالسه ک７ي، چ３ په دې ډول  د پخواني او نوي ميتود تر من＃ د وصل ک７ۍ ！ين／ه شوې ده.  
دا چ３ پر ！ول قرأن مجيد مرور الزم －２ل شوی، له دې امله په دې کتابونو ک３ زيات تفصيل او اوږدوالي ته اړتيا ونه ليدل شوه. ＊اغلو 
مولفينو زيار ايستلی، تر＇و له لن６يز ＇خه کار واخلي؛ د ب５الب５لو ويناوو او تفسيرونو له يادولو ＇خه ډډه وک７ي او په فقه３ احکامو 

ک３ ３４ يوازې د حنفي مذهب په يادولو بسنه ک７ې ده. 
د لوی خدای جل جالله په مرسته به ددې نوې الرې په غوره کولو سره زده کوونکي هم د قرأن له نحوې، بالغي او لغوي مسايلو 
＇خه هغومره معلومات تر السه کوي، چ３ جاللين شريف راوړي او هم به په ＊ه ډول د دې سپ５）لي أسماني کتاب د بلن３ پيغامونه، 

فقهي احکام او برخليک جوړوونک３ الر＊وون３ زده ک７ي. 
هيله لرو چ３ دا کتاب به نه يوازې په ديني مدرسو ک３ د تدريس يوه غوره ب５ل／ه وي، بلک３ د يو بشپ７ او معتبر تفسير په تو－ه به په 

هر کور، هره ！ولنه او هر فرهن／ي مرکز ک３ د هرچا د －＂３ او استفادې وړ وي. 

وباهلل التوفيق



ز

د لوست 
مخعنوانونهشمير

١د تفسير علم ١
۳د تفسير ډولونه٢
۵د النبآ سورت )لوم７ۍ برخه(۳
٩د النبآ سورت )دويمه برخه(٤
١۳د النبآ سورت )دريمه برخه(۵
١۵د النازعات سورت )لوم７ۍ برخه(٦
١٩د النازعات سورت )دويمه برخه(٧
٢١د النازعات سورت  )دريمه برخه(٨
٢۳د النازعات سورت )＇لورمه برخه(٩

٢٧د عبس سورت )لوم７ۍ برخه(١٠
۳١د عبس سورت )دويمه برخه(١١
۳۳د عبس سورت )دريمه برخه(١٢
۳۵د التکوير سورت )لوم７ۍ برخه(١۳
۳٩د التکوير سورت )دويمه برخه(١٤
٤۳د االنفطار سورت )لوم７ۍ برخه(١۵
٤٧د االنفطار سورت )دويمه برخه(١٦
٤٩د المطففين سورت )لوم７ۍ برخه(١٧
۵١د المطففين سورت )دويمه برخه(١٨
۵۵د المطففين سورت   )دريمه برخه(١٩
۵٧د المطففين سورت )＇لورمه برخه(٢٠
۵٩د االنشقاق سورت )لوم７ۍ برخه(٢١
٦۳د االنشقاق سورت )دويمه برخه(٢٢
٦۵د البروج سورت  )لوم７ۍ برخه(٢۳
٦٩د البروج سورت )دويمه برخه(٢٤
٧١د الطارق سورت  )لوم７ۍ برخه(٢۵
٧۳د الطارق سورت )دويمه برخه(٢٦
٧۵د األعلى سورت  )لوم７ۍ برخه(٢٧
٧٩د األعلى سورت  )دويمه برخه(٢٨
٨۳د الغاشية سورت  )لوم７ۍ برخه(٢٩
٨۵د الغاشية سورت  )دويمه برخه(۳٠
٨٧د الغاشية سورت )دريمه برخه(۳١

د موضوعاتو فهرست
٩١د الفجر سورت  )لوم７ۍ برخه(۳٢
٩۵د الفجر سورت )دويمه برخه(۳۳
٩٩دالفجر سورت )دريمه برخه(۳٤
١٠۳د البلد سورت  )لوم７ۍ برخه(۳۵
١٠٧د البلد سورت   )دويمه برخه(۳٦
١١١د الشمس سورت )لوم７ۍ برخه(۳٧
١١۵د الشمس سورت  )دويمه برخه(۳٨
١١٧د الليل سورت  )لوم７ۍ برخه(۳٩
١٢١د الليل سورت  )دويمه برخه(٤٠
١٢۳د الضحی سورت ٤١
١٢٧د االنشراح سورت ٤٢
١۳١د التين سورت ٤۳
١۳۵د العلق سورت  )لوم７ۍ برخه(٤٤
١۳٩د العلق سورت  )دويمه برخه(٤۵
١٤۳د القدر سورت ٤٦
١٤٧د البينة سورت )لوم７ۍ برخه(٤٧
١۵١د البينة سورت )دويمه برخه(٤٨
١۵۳د الزلزال سورت٤٩
١۵٧د العاديات سورت۵٠
١٦١د القارعة سورت ۵١
١٦۵د التکاثر سورت ۵٢
١٦٩د العصر سورت ۵۳
١٧۳د الهمزة سورت ۵٤
١٧٧د الفيل سورت ۵۵
١٨١د قريش سورت ۵٦
١٨۵د الماعون سورت ۵٧
١٨٩د الکوثر سورت ۵٨
١٩۳د الکافرون سورت ۵٩
١٩٧د النصر سورت ٦٠
٢٠١د المسد سورت ٦١
٢٠۵د  الإخالص سورت ٦٢
٢٠٩د الفلق سورت ٦۳
٢١۳د الناس سورت ٦٤



1

 لوم７ی لوست

د تفسير علم

تفسير په لغت ک３ بيانولو، ＇ر－ندولو او ظاهرولو ته وايي.
د مفسرينو په اصطالح ک３: تفسير هغه علم دی چ３ د هغه په واسطه د قرأن کريم د أيتونو معناوې، حکمونه او 

حکمتونه پ５ژندل ک８５ي.
 مفسر هغه چا ته ويل کي８ي چ３ قرأن کريم شرحه کوي او د تفسير د علم د ＄ان／７و اصولو او قواعدو پر بنس

د قرأن کريم احکام او حکمتونه بيانوي .
د تفسير د علم پيل

د قرأن كريم د تفسيرعلم يو له ارز＊تناکو او عزتمنو شرعي علومو ＇خه دی، چ３ دنده ي３ په قرأن عظيم الشان،  
د قرأن عظيم الشان په معنا ، د هغه په احکامو پوه５دل او د انساني توان او پوه３ په اندازه په قرأن عظيم الشان ک３ 

د نغ＋تو حکمتونو ＇ر－ندول او بيانول دي.
د تفسير علم د اسالم له لوم７ي پ７او نه پيل شوی او رسول اكرم )صلى اهلل عليه وسلم( د قرأن كريم لوم７نی مفسر 
－２ل کي８ي چ３ د اړتياوو پرمبنا ي３ د قرأن عظيم الشان ډ４ر زيات أيتونه، صحابه وو کرامو )رضي اهلل عنهم( ته 

تفسيرک７ي دي.
د صحابه وو او تابعينو نامتو مفسرين 

د تفسيرعلم د اصحابو كرامو په عصرک３ ډ４ره پراختيا ومونده او په صحابه وو کرامو ک３ ډ４ر ستر مفسرين لکه  
خلفای راشدين، عبد اهلل بن عباس، عبد اهلل بن مسعود، آبى بن كعب )رضي اهلل تعالی عنهم( او داس３ نور 

مفسرين ＇ر－ند شول.
 د تابعينو په عصر ک３ د تفسيرعلم ډ４ر زيات پرمخت， وک７ او د سترو علماوو، لکه: حسن بصري، قتاده بن 
د  ډ４رو سيمو ک３  په  ن７ۍ  د اسالمي  له خوا  اهلل(  بن جبير )رحمهم  او سعيد  بن جبر  دعامه،عكرمه، مجاهد 

شاگردانو د تربي３ او روزن３ له الرې د دې مبارک علم د ودې لپاره ستر خدمتونه تر سره شول.
د تفسير د علم  بهير

د تابعينو له عصر نه وروسته تر دې مهاله د تفسير او د قرأن د علومو زر－ونه كتابونه په عربي او نورو ژبو ک３ تآليف 
شوي دي او دا د اهلل د أخرني کتاب لپاره د مسلمانانو مخلصانه او ＊کاره خدمتونه دي چ３ تر سره ک７ي ي３ دي. په 



2

！وليزه تو－ه د ن７ۍ پوهان پر دې متفق دي چ３ په ！وله ن７ۍ ک３ د قرأن عظيم الشان په ＇５ر بل کوم کتاب د بشريت 
پام ＄ان ته نه دی اړوالی او نه ي３ په اړه په دې کچه تاليفات، تحقيقات او علمي ＇７５ن３ ترسره شوې دي.

 د تفسير د مهمو کتابونو له جمل３ ＇خه کوالی شو د امام طبري تفسير، د شاه پوراسفراييني تفسير، دكشف 
األسرار ميبدي تفسير، د زمخشري تفسير كشاف، د امام فخرالدين رازي تفسيركبير، د بيضاوي تفسير، د نسفي 

تفسير، د ابن كثيرتفسير او نورو يادونه وک７و.

د تفسير د علم ارزښت
د تفسير د علم ارز＊ت او اهميت په دې ک３ دی چ３ دا علم له موږ سره د قرأن كريم په سم３ پوه５دن３ او د اهلل 
تعالی د اوامرو او نواهيو په پ５ژندلو او درک کولو ک３ مرسته کوي،  تر＇و د قرأني تعليماتو په پوه５دو او د هغه د 

احکامو په عملي کولو سره وکوالی شو د اهلل تعالی رضا او د دنيا او أخرت ن５کمرغ９ ترالسه ک７و.

فعاليت

زده کوونکي دې د تفسير له ＊وونکي سره يو ＄ای د مدرس３ کتابتون ته الړ شي او د تفسير د ＄ينو کتابونو 
په ليدو سره دې ＊وونکی زده کوونکو ته د دغو کتابونو په اړه معلومات ورک７ي، هغوی دې دغه معلومات 

راجمع او په اړه دې ي３ له يو بل سره مباحثه وک７ي.

پوښتنې

١. د تفسير لغوي معنا ＇ر－نده ک７ئ.
٢. د تفسير د علم اصطالحي تعريف بيان ك７ئ. 
۳. د تفسير د ＄ينو مهمو كتابونو نومونه واخلئ.

٤. د تفسير د علم －＂ه ＇ر－نده ک７ئ.
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د تفسير ډولونه
د تفسير د علم پراختيا ته په کتلو سره او د قرأن کريم په معناوو او حقايقو ک３ د علمي او ＇ي７نيزو －２و الرو شتون او د مفسرينو 

ب５ال ب５لو ک７نالرو ته په پام  اړولو سره، د تفسير علم په －２و ډولونو ويشل کي８ي، چ３ ＄ين３ ي３ داس３ شرح  کوو:
١- تفسير د محتوی او مضمون له پلوه 

د تفسير علم د محتوی او مضمون پر بنس په دوه ډوله دی: نقلي يا تفسير بالمآثور او تفسير بالرآی يا د اجتهاد پر 
بنس والړ تفسير.

 په بالمآثور يا نقلي تفسير ک３ په صحيح روايت او نقل اعتماد کي８ي، چ３ الندې ډولونه لري:
�tد قرأن تفسير په قرأن سره.

�tد قرأن تفسير په سنت سره، ＄که سنت د کتاب بيانوونکی دی.
�tد  قرأن  تفسير د صحابه کرامو  په روايتونو سره؛ ＄که چ３ صحابه )رضوان اهلل عليهم اجمعين( د  اهلل په کتاب  تر ！ولو  ＊ه پوهيدل 

�tد قرأن کريم تفسير د لويو تابعينو په ويناوو سره، ＄که دوی خپله زياتره پوهه له صحابه وو ＇خه اخيستله .
هغه تفسير چ３ د نقل پر بنس والړ وي، په حقيقت ک３ د اهلل تعالی د کتاب د تفسير تر ！ولو ＊ه او غوره طريقه －２ل 
کي８ي. ＄که د قرأن کريم، سنتو او د صحابه وو او تابعينو له ويناوو ＇خه －＂ه اخيستل د قرأن کريم د نصوصو په پوهه 

ک３ مرسته کوي او د قرأن کريم د معناوو په پوهيدنه ک３ خلک له غلط９ او ＊وي５دن３ ＇خه ژغوري .
د رآي３ پر اساس بنا شوی تفسير هغه تفسير دی چ３ مفسر د معنا د بيانولو په هکله د تفسير اصولو او د عربي ژب３ او 
نورو شرعي علومو د قواعدو په ر１ا ک３ پر خپل３ ＄ان／７ې پوه３ اعتماد او باور کوي او د خپل３ پوه３ او نظر پر اساس 

د قرأن کريم احکام او حکمتونه راباسي .
هغه تفسير چ３ يوازې )محض( پر رآيه بنا شوی وي او پر کوم اصل والړ نه وي، په تفسير بالرآی المذموم يعن３ )ناوړه 
عقلي تفسير( سره يادي８ي. دا ډول تفسير حرام دی او د قرأن کريم دا ډول تفسير روا نه دی، خو که ＇وک د عربي ژب３ 
د اصولو، د تفسير د اصولو او د شريعت د الر＊وونو په دايره ک３ په دې طريق３ سره قرأن کريم تفسير ک７ي، نو باک نه 

لري او دې ته تفسير بالرآی المحمود )په ＊３ او غورې رآي３ سره تفسير(  ويل کي８ي.
۲- تفسير د اسلوب او تګالرو له پلوه 

 تفسير د اسلوب او ت／الرو له پلوه په ＇لورو ډولونو ويشل شوی دی: تحليلي تفسير، موضوعي تفسير، اجمالي 
تفسير او مقايسوي تفسير.

په تحليلي تفسير ک３ مفسر د قرأني نص هر اړخيز تحليل کوي او د أيت ！ول اړخونه تر ＇ي７ن３ الندې نيسي.
په موضوعي تفسير ک３ مفسر د يوې ！اکل３ موضوع په اړه قرأني أيتونه را！ولوي او په يوې ＄ان／７ې طريق３ سره ي３  
شرح او تفسيرکوي. په اجمالي تفسير ک３ قرأني أيتونه په لن６ه، اسانه، عام فهمه او ساده ژبه  داس３ تفسير کي８ي چ３ 
！ول خلک ور＇خه －＂ه اخيستالی شي. خو په مقايسوي تفسير ک３ د ！اکلو قرأني أيتونو په اړه د مفسرينو د ويناوو 

 دويم لوست
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پل＂نه، ＇ي７نه او پرتله ترسره کي８ي .
د قرآن کريم د نازليدو څرنګوالی  

د قرأن کريم نازليدنه په دوو طريقو سره شوې ده، چ３ په لن６ه تو－ه ي３ شرح کوو:
�tقرأن کريم د لوم７ي ＄ل لپاره په مجموعي تو－ه يو ＄ل３ د قدر په شپه بيت العزت ته، چ３ د دنيا په أسمان ک３ 
موقعيت لري، نازل شوی دی، لکه ＇رن／ه چ３ قرأن کريم هم ورته د قدر په سورت ک３ اشاره ک７ې ده، اهلل تعالی 

�¶åeábß̄á¶=�åÍß·áÉß< ژباړه: ب５شکه موږ هغه )قرأن( د قدر په شپه ک３ نازل ک７ی دی. å��àÅ>ß¿á¶ßh¾ß?�>ç¾åفرمايي:@إ
��tپه تدريجي تو－ه د زمان３ او پي＋و د اړتياوو او غو＊تنو سره سم د قرأن کريم نازليدل، چ３ د العلق سورت لوم７ني أيتونه 

د حراء په غار ک３ په پيغمبرU باندې نازل شول او بيا قرأن کريم په درويشتو کلونو ک３ د پيغمبرU تر وفاته پورې بشپ７ شو.
د افغانستان علماء او د تفسير علم 

زموږ －ران ه５واد افغانستان د خپل３ ＄الندې لرغون３ زمان３ او د تاريخي او پرمختللو وياړنو سره سره، د يو زيات شم５ر 
سترو قرأن پيژندونکو او د قرأن کريم د نومياليو مفسرينو او علماوو د روزن３ زان／و ده، چ３ د هغو له ډل３ ＇خه د ب５ل／３ په 
تو－ه شيخ االسالم خواجه عبداهلل انصاري هروي د )٤٨١( هـ كـا ل متوفی، ابوبکر عتيق سور أبادي هروي د )٤٩٤ هـ ( 
کال متوفی، امام فخر الدين رازي د )٦٠٦( هـ کال متوفی، موالنا حسين واعظ کاشفي د )٩١١( هـ كال متوفی، موالنا 

مراد علي کاموي د )١٢٩٤( هـ کـا ل متوفی او معاصر عالم موالنا سلطان عزيز عزيز او داس３ نور يادوالی شو.

فعاليت

＊اغلی ＊وونکی دې د تفسير ډولونه شرح او د مثال په وړاندې کولو سره دې د هر ډول تفسير ارز＊ت زده کوونکو 
ته ＇ر－ند ک７ي.

پوښتنې

١- تفسير په ＇و ډوله دی؟
٢- د تفسير بالرآی حکم ＇ر－ند ک７ئ.

۳- د تفسير له لويو علماوو ＇خه د ＄ينو مفسرينو نومونه واخلئ.
٤- د قرأن کريم نازل５دل ＇رن／ه و؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې په کتابتون ک３ د تفسير له کتابونو ＇خه په －＂３ اخيستن３ سره د تفاسيرو او د هغو د مؤلفينو لست 

برابر ک７ي.
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د النبأ سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ç¼àM�>0@� ßÁÇ à»ß·á£ßÉ ßi� çØß²�>/@� ßÁÇà«å·ßJáà��åÄÉåª� á¼ àÂ�Ëådç¶=��>.@�¼É å�ß£á¶=�åDßFç¿¶=� åÀ ß¢�>-@� ßÁÇà¶ßÐ> ßjßJßÈ� ç¼ ß¢@�
��>4@�> âQ=ßÆágß?� á¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]ßÆ�>3@�=âa>ßIáÆß?� ß¹>ßFåá�=ßÆ��>2@�=âa> ßÃåº� ßzáeßáÙ=� å̧ ß£áß��áß�ß?��>1@� ßÁÇ à»ß·á£ßÉ ßi� çØß²
� á¼ à³ß®áÇßª�>ß¿áÉß¿ßEßÆ��>--@�> âm>ß£ßº�ße>ßÃç¿¶=�>ß¿á·ß£ ßQßÆ��>-,@�> âi>ßFå¶� ß̧ áÉç·¶=�>ß¿á·ß£ ßQßÆ��>5@�>âI>ßF ài� á¼ à³ßºáÇß¾�>ß¿á·ß£ ßQßÆ
� ßTåf á̂ à¿å¶��>-0@�> âQ> çRßM�âÐ>ßº� åL=ßf årá£àá�=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß? ßÆ��>-/@�> âQ> çÂßÆ�> âQ=ßf åi�>ß¿á·ß£ ßQßÆ�>-.@�=âa= ßb åm�>â£áF ßi

���>�>-2@�>âª>ß«á¶ß?� æL>ç¿ ßQßÆ�>-1@�>âI>ßFß¾ßÆ�>éF ßU�åÄåE

د کلمو معنا 

لوی خبر.   {@F¿¶=}
فرش، زان／و، د اوسيدو وړ.  {=âa> ßÃåº}

ميخونه.  {=âa>ßI áÆß?}
جوړه.  {> âQ= ßÆágß?}

أرام.  {>âI>ßF ài}
د ژوند او کار وخت.  {> âm>ß£ßº}

کلک.  {=âa= ßb åm}
＄ل５دونکی.  {> âQ> çÂ ßÆ}

}   درن３ وري３％. åL=ßf årá£àá�=}
اوبه. توي５دونک３   {> âQ> çRßM}

－０، په يو بل ک３ تاو راتاو شوي.  {>âª>ß«á¶ß?}

 دريم لوست
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ژباړه 

کافران د ＇ه په هکله له يو بل ＇خه پو＊تن３ کوي؟ د لوی خبر په هکله؛ هغه خبر چ３ دوی پرې په خپلو 
من％ونو ک３ سره اختالف کوي. نه ! هي）کله نه؛ ډ４ر   ژر به پوه شي. بيا هي）کله نه، ډ４ر ژر به پوه شي. أيا نه 
ده －ر＄ول３ موږ＄مکه فرش )د اوس５دو وړ( ؟ او غرونه ميخونه؟ او تاس３ مو جوړه جوړه پيدا ک７ي ياست. 
اوخوب مو درته أرام －ر＄والی دی . شپه مو د هر＇ه لپاره پوښ او پرده －ر＄ول３ ده او ورځ مو ستاس３ د ژوند 
)کار(وخت －ر＄والی دی . ستاس３ له پاسه مو اووه کلک اسمانونه جوړ ک７ي دي، خورا رو＊انه ＇راغ مو هم 
پ５داک７ی دی او له درنو وري％و ＇خه مو پرله پس３ اوبه را＊کته ک７ي دي، تر ＇و په همدې اوبو سره غل３ دان３، 

وا＊ه او －０ باغونه رازرغون ک７و.

د سورت لنډه پېژندنه 

 د النبآ سورت د قرأن کريم د مکي سورتونو له جمل３ ＇خه دی چ３ شم５ره ي３ د عثماني مصحف د ترتيب 
له مخ３ )٧٨( ده. د قرأن عظيم الشان أخري سپاره په همدې سورت پيل شوې ده، د قيامت د ور＄３ اثبات 

او هغه ＇ه چ３ په دې ورځ ک３ پ５＋８５ي د دې سورت د بحث اصلي موضوع ده. 
  

اجمالي تفسير   

د قريشوکافران د ＇ه شي په هکله له يوبل ＇خه پو＊تن３ کوي؟ دوی په  ډ４ر شک او ترديد سره له يو بل نه د يو 
ډ４ر مهم خبر په اړه پو＊تن３ کوي، چ３ هغه له هغه ＇ه ＇خه عبارت دي چ３ په پ５غمبر )صلی اهلل عل５ه وسلم( 
باندې نازل شوي دي او په هغه ک３ د قيامت د ور＄３، وروسته له مرګ ＇خه د بيا راژوندي ک５دلو او د أخرت 

د ور＄３ د حاالتو په هکله خبر ورک７ل شوی دی.
اهلل تعالی دغه د بعث او قيامت له ور＄３ منکرخلک له خپل دردوونکي عذاب ＇خه و４روي او هغوی ته 
داس３ فرمايي: هغوی به ډ４ر ژر د خپل ترديد او انکار پا４ل３ و－وري، له حق ＇خه د انکار له امله به د دوزخ په 
اور ک３ وسوزي او د پ５غمبر )صلی اهلل عليه وسلم( د دعوت په ر＊تينول９ او حقانيت به وپوه８５ي او حقيقت 

به ورته ＇ر－ند شي.
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په ورپس３ أيتونوک３ اهلل تعالی د تذکير، پند او خبرتيا لپاره د خپلو ＄ينو نعمتونو او د قدرت د داليلو او ن＋انو 
يادونه کوي او انسانان دې ته رابولي، تر＇و د اهلل تعالی په مخلوقاتو او کايناتوک３ غور او فکر وک７ي او د حقايقو 

په پوه５دلو سره د پ５غمبر او قيامت د ور＄３ له انکار او دروغ －２لو ＇خه الس واخلي.
اهلل تعالی فرمايي :أيا موږ＄مکه ستاس３ د اوس５دو لپاره هواره نه ده －ر＄ول３؟ او په ＄مکه ک３ مو غرونه د 
ميخونو په ＇５ر ونه －ر＄ول، تر ＇و له خو＄＋ت او اضطراب نه استقرار پ５دا ک７ي؟ او موږ انسانان د نر او ＊３％ 
په ب２ه جوړه جوړه پيدا ک７ي دي. خوب مو ستاس３ د استراحت، ست７يا لرې ک５دلو او أرام لپاره پ５دا ک７ی دی . 
شپه مو د لباس په ＇５رد هر＇ه لپاره پوښ او پرده －ر＄ول３ ده . ورځ مو ستاس３ د ژوند، کار او معيشت وخت 
－ر＄والی دی . ستاس３ له پاسه مو أسمان د کلک چت په ＇５ر جوړ ک７. په هغه ک３ مو لمرد خورا رو＊انه ＇راغ 
په ب２ه پ５دا ک７، تر＇و ！ول ＄ايونه رو＊انه ک７ي او له －２و او راغون６و شويو وري％و ＇خه مو د باران اوبه را＊کته 

ک７ې، تر ＇و په همدې اوبو سره د انسانانو او ＇ارويو لپاره غل３ دان３،  وا＊ه او －０ باغونه رازرغون ک７و.

فعاليت         

زده کوونکي دې په ＇و پن％ه کسيزو وړو ډلو وويشل شي او په ＄مکه ک３ دې د اهلل تعالی د قدرتونو د ن＋انو 
دليدلو په اړه له يو بل سره مباحثه او خبرې وک７ي.

 د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
١- د قيامت د ور＄３ او وروسته له مرګ ＇خه د بيا راژوندي ک５دلو اثبات او دا چ３ مرګ د هر＇ه لپاره د 

پای ！کی نه دی.
٢-  په کايناتوک３ د اهلل تعالی د قدرت ن＋３ د ا هلل تعالی په توحيد او د پ５غمبر)صلی اهلل عليه وسلم( د نبوت د 

اثبات لپاره ＇ر－ند او رو＊انه داليل دي.
۳- کافران به ډ４ر ژر د خپل ترديد او انکار پا４ل３ د مرګ پر مهال او وروسته له مرګ ＇خه و－وري.

٤- هو＊يار، عاقل او نصيحت منونکی انسان، په ＄مکه او أسمان ک３ د اهلل تعالی د قدرت د ن＋انو او داليلو 
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په ليدلو سره د اهلل تعالی په يو والي ايمان راوړي او د هغه پ５غمبر )صلی اهلل عل５ه وسلم(  ر＊تينی －２ي.

پوښتنې

١- د النبآ مبارک سورت په کوم ＄ای ک３ نازل شوی دی؟
٢- د قريشو کفارو د ＇ه په اړه شک درلود او له هغه نه ي３ انکار کاوه؟

۳- اهلل جل جالله په پورتنيو أيتونوک３ ول３ د خپل قدرت د ＄ينو ن＋انو او داليلو يادونه کوي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست مبارک أيتونه وژباړي او د دغو أيتونو مطلب دې د يوې مقال３ په ترڅ ک３ وليکي 
چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.



9

 څلورم لوست

د النبأ سورت
)دويمه برخه(

�àÐ> ß» çj¶=� åK ßVåJàªßÆ�>-4@�> âQ=ßÇáªß?� ßÁÇàIá@ßJßª�åeÇ èr¶=�Êåª� à_ß«á¿àÈ�ß½áÇßÈ�>-3@�>âI>ß̄Éåº� ßÁ>ß²� å̧ árß«á¶=�ß½áÇßÈ� çÁåC@�
�>.-@ �=âa> ßqáfåº � áKß¾> ß² � ß¼ç¿ßÃ ßQ � çÁåC � �>.,@ �>âE=ßf ßi � áKß¾> ß³ßª � à¹>ßF åRá¶= � åLßfëÉ àißÆ � �>-5@ �>âE=ßÇáEß? � áKß¾> ß³ßª
�> â»É å» ßU� ç×åC��>.0@�>âE=ßf ßm� ß×ßÆ�=âaáfßE�> ßÃÉåª� ßÁÇà®Æ àdßÈ� ß×��>./@�>âE>ß̄ áUß?�> ßÃÉåª� ßÀÉåNåE ß×��>..@�>âEBßº� ßÀÉ å¦> çì·å¶
��>.4@�>âE= çdå²�>ß¿åI>ßÈBåE�=ÇàEçdß²ßÆ��>.3@�>âE> ßj åU� ßÁÇ àQáfßÈ� ß×�=Çà¾> ß²� á¼ àÃç¾åC��>.2@�>â®>ßªåÆ�âÐ=ßh ßQ�>.1@�>â®> çj ß¦ßÆ

��>/,@>âE= ßd ß¢� ç×åC� á¼ à²ßbÈåhç¾�Àß·ßª�=Çà®Æ àdßª�>.5@�>âE>ßJ å²�àÅ>ß¿áÉ ßr áUß?�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²ßÆ

د کلمو معنا 

�د پريک７ې ورځ، د قيامت ورځ.  { å̧ árß«á¶=�ß½áÇßÈ}
وخت. ！اکلی     {>âI>ß̄Éåº}

پوکی وشي.      { à_ß«á¿àÈ}
. شپ５ل９    { åeÇ èr¶=}

د )فوج( جمع ، ډل３ ډل３.   �{> âQ= ßÇáªß?}
د )باب( جمع ، دروازې.    {>âE= ßÇáEß?}

سراب )ش／و －ل(.    {�>âE= ßf ßi}

＇ارن％ای.   {=âa> ßqáfåº}

لپاره. د سرغ７وونکو     {ß�å¦> çì·å¶  }

د ورت， ＄ای.    {�>âEBßº}

اوږده زمانه، تل ترتله چ３ هي＆ پای نه لري.    {>âE>ß̄ áUß?}
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اوبه. ا４شيدل３  او  －رم３    {> â»Éåß�}

زوې، د ！پ مردارې اوبه.    {>â®> çj ß¦}

په ليکلوسره مو خوندي ساتلي دي. موږ هغه شم５رلي دي،    {Å>ß¿áÉ ßr áUß?}

 ژباړه

به  ！ول  تاس３  او  پوکی وش３  به  په شپيل３ ک３  ده چ３  دا هغه ورځ  ده.  ！اکل３ شوې  پريک７ې ورځ  د  ب５شکه 

ډل３، ډل３ را＄ئ. او پرانستل به شي أسمان نو شي به دروازې،دروازې. او روان به ک７ای شي غرونه له خپل 

＄ای ＇خه، نو وي به د ＄ليدونکي سراب ) ش／و －ل په ＇５ر(. دا کره خبره ده چ３ جهنم ＇ارن％ای دی. 

نه تنده  او  پات３ وي. نه پک３ د يخ ＇يز خوند ＇کلی ش３  د سرغ７وونکو د ورت， ＄ای. تل ترتله به پک３ 

ماتوونک３ اوبه. يوازې －رم３ خو！５دونک３ اوبه او زوې. همدا د دوی د ک７نو سره برابره سزا ده. ＄که چ３ 

دوی په حساب باور نه درلود. او زموږ أيتونه ي３ دروغ －نلي وو. موږ هر＇ه په ليکلو سره خوندي ک７ي دي. 

ای کافرانو ! زموږ عذاب و＇کئ، اوس به تاس３ ته پرته له عذاب ＇خه بل ＇ه نه ډ４روو . 

تفسير        اجمالي 

وروسته له دې چ３ اهلل تعالی په مخکنيو أيتونوک３ د خپل قدرت ن＋３ بيان ک７ې او د قيامت د ور＄３ پر 

رات， ي３ تاکيد وک７، په دې أيتونوک３ د قيامت د ور＄３ د ＄ينو حاالتو او له قيامت نه د منکرو کفارو د 

د هغه  ته  ده، هرچا  پر４ک７ې ورځ  او  ف５صل３  د  ترمن＃  بند－انو  د  قيامت ورځ  د  فرمايي:  داس３  اړه  په  جزا 

نه  ！اکلي وخت ＇خه  له خپل  او  ！اکلي وخت رارسي８ي  په خپل  دا ورځ  دعمل مطابق جزا ورکول کي８ي 

پوکی  په شپ５ل９ ک３  السالم(  )عليه  اسرافيل  به   په دې ورځ  نه هم وروسته کيدای شي.  او  وړاندې کي８ي 

وک７ي او خلک به ډل３، ډل３ د حشر م５دان ته د حساب کتاب لپاره د اهلل تعالی حضور ته راغون６ شي، په 

واړه  به  ولري،غرونه  به  دروازي  ډ４رې  او  پرانستل شي  لپاره  راکوزيدلو  د  د ماليکو  أسمان  به  ورځ  دې 
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شوی  تيار  نه  مخک３  له  ＇５ر＄ليدونکي ＊کاري.دوزخ  په  سراب  د  به  نه  لرې  د  او  ذرې شي  ذرې،  او 

ک３  لمبو  په  اور  خپل  د  هغوی  او  شي  کوربه  هغوی  د  لپاره  تل  د  تر＇و  دی،  انتظار  په  کفارو  د  او  دی 

مشروبات  ساړه  نور  او  اوبه  يخ３  ک３  په جهنم  به  ته  هغوی  ورک７ي.  ورته ＄ای  لپاره  ابد  د  او  وسوزوي 

او زوي  اوبه  ا４ش５دل３  يوازې －رم３  پرې کم ک７ي.  تاو  د －رم９  اور  د  او  تنده  تر＇و خپله  پيدا کي８ي،  نه 

ده.  سزا  برابره  او  مناسبه  لپاره  ک７نو  د  کافرانو  دغو  د  همدا  له شکه  پرته  وي.  دوی ＇＋اک  د  به 

فعاليت

کتابچو  په  له ＄ان سره  کارونه  نه هغه  او سوچ  له غور  أيتونو ک３ وروسته  پورتنيو  په   زده کوونکي دې 

ک３ ياد＊ت ک７ي چ３ دوزخ ته د انسان د ورت， المل －ر＄ي.

د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

بيانول. پايلو  بدو  د  او سرغ７ونو  طغيان  بدوک７نو،  �tد 

برخليک  دردناک  د  منکرينو  د  ک５دلو)بعث(  راژوندي  بيا  د  وروسته  مرګ  له  او  ور３＄  د  قيامت  د  �t

بيانول.

نشي  هي）وک  چ３  دا  او  ثبتول  او  ليکل  ک７نو  د  بند－انو  ！ولو  د  لوري  له  ماليکو  د  امر  په  تعالی  اهلل  د  �t

کوالی له خپلو هغو ک７نو ＇خه چ３ ترسره ک７ي ي３ دي، انکار وک７ي.

！ين／ار. او  لرلو ضرورت  ايمان  او  باور  پر هغود  او  اثبات  قيامت  او  بعث  �tد 

ثبوت. پات３ عذاب  تل  او  ابدي  د  په اخرت ک３  لپاره  کافرانو  �tد 
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پوښتنې

١- د ＄ينو هغو پ５＋و يادونه وک７ئ چ３ د قيامت په ورځ واقع کي８ي.

�âI>ß̄Éåº<��جمله وژباړئ او په خپل ساده تعبير ي３ شرحه ک７ئ. ßÁ>ß²� å̧ árß«á¶=�ß½áÇßÈ� çÁåC� ٢- د

۳- الندې کلم３ معنا ک７ئ:

*{=Çà®Æ àdßª�)=ÇàE çdß² ßÆ��)âÐ= ßh ßQ�)ß�åNåE ß×�) åLßë� ài�)� ßÁÇàIá@ßJßª}

کورن９ دنده

د قيامت پر ورځ د ايمان لرلو اهميت او پر ژوند باندې د هغه د اثر په هکله يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو 

کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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 پنځم لوست

د النبأ سورت
)دريمه برخه(

� ç×�>3۴@�>â®> ßÂåa�> âiá@ ß²ßÆ�>33@�>âE=ßfáIß?� ßGå¢=ßÇß²ßÆ�>3۲@�>âE>ß¿ á¢ß?ßÆ� ß°åÑ=ßb ßU�>3۱@=âg>ß«ßº� ßÀÉå̄çJ à»á·å¶� çÁåC@�
� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� ëHße�>3۶@�>âE> ßj åU�Ð> ßì ß¢� ß́ ëEçe�Àëº�Ð=ßh ßQ�>3۵@�>âE= çdå²� ß×ßÆ�=âÇá§ß¶�> ßÃÉåª� ßÁÇ à£ ß» ájßÈ
� áÀßº� ç×åC� ßÁÇ à»ç· ß³ßJßÈ� ç×�>é« ßq�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ� à\Æèf¶=�à½Ç à̄ßÈ�ß½áÇßÈ�>/3@�>âE> ßì å]�àÄá¿åº� ßÁÇ à³å· á»ßÈ� ß×� åÀ ß» áUçf¶=�> ß» àÃß¿áÉßE�>ßºßÆ
� á¼ à²>ß¾áeßd¾ß?�>ç¾åC�>/5@�>âEBßº�åÄëEße�Îß¶åC� ßd ß̂ çI=�Ð> ßm�Àß»ßª� è° ßVá¶=�à½áÇßÉá¶=� ß́ å¶ßc�>/4@�>âE=ßÇ ßq� ß¹>ß®ßÆ� àÀ ß» áUçf¶=�àÄß¶� ßÁåcß?

��*>0,@�>âE=ßfàI� àK¿ à²�Îå¿ßJáÉß¶�>ßÈ� àfåª> ß³á¶=� à¹Çà̄ßÈßÆ�àÅ= ßbßÈ� áKßºçbß®�>ßº�àÐáf ß»á¶=� àf à�¿ßÈ�ß½áÇßÈ�>âFÈåfß®�>âE= ßd ß¢

د کلمو معنا
=} � خالصون، برياليتوب. âg>ß«ßº}

}  باغونه. ß°åÑ= ßb ßU}
هم％ول３، هم عمره. � {>âE= ßfáIß?}

پيال３، جامونه.  �{> âiá@ ß²}
بابيزه، ب３ فايدې.   {= âÇá§ß¶}

ژباړه 
ب５شکه د پرهيز－ارانو لپاره کاميابي ده، باغونه او ان／ور، او نوې پيغل３ هم％ول３ نجون３ او ډک جامونه. هلته هغوی 
هي＆ بابيزه او دروغ خبره نه اوري، دا بدله د هغوی د ک７نو په ر１ا ک３  ستاد رب له لوري لورينه ده. د هغه زيات مهربان 
اهلل له لوري ＇خه چ３ د أسمانونو، ＄مک３ او د دوی دواړو په من＃ ک３ د هر شي ＇＋تن دی، د هغه په مخک３ دوی 
د خبرو کولو وس نه لري. په هغه ورځ چ３ روح)جبرائيل( او پر＊ت３ کتار صفونه ودري８ي، هي）وک خبرې نه کوي 
پرته له هغه چا چ３ رحمن)مهربان ذات( ورته  اجازه ورک７ي او حق３ خبرې ي３ ک７ې وي. هغه ورځ حقه ده، نو اوس 
چ３ د چا زړه غواړي د خپل رب لوري ته د ور－ر＄يدلو الر دې ونيسي، موږ تاس３ له هغه عذابه ويرولي يئ، چ３ 
نژدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به بني أدم ！ول هر ＇ه وويني چ３ وړاندې ک７ي دواړو السونو د هغه او وايي به کافر 

)په افسوس سره( ای کاشک３ زه خاورې وای.
اجمالي تفسير 

د مبارک سورت په دې برخه ک３ اهلل> د مؤمنو او له اهلل نه ويريدونکو بند－انو بيان کوي او ＄ين３ نعمتونه يادوي چ３ 
د دوی لپاره ي３ په جنت ک３ تيار ک７ي دي، هغه کسان چ３ په دنيا ک３ پرهيز－ار دي او ＊ايسته کارونه کوي، جنت ته 

دروغ.  �{>âE= çdå²}

=Ð}  بدله. ßh ßQ}
＄ای د رجوع او را－ر＄５دن３.   {>âEBßº}

خاوره.  �{>âE= ßfàI}
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په تللو سره خالصون مومي او بريالي کي８ي، اهلل تعالی د دوی لپاره باغونه، ان／ور، سپي）ل３ هم％ول３ ＊％３)حورې( 
او له پاکو شرابو ＇خه ډک جامونه تيار ک７ي دي او دوی به په جنت ک３ باطل３، بی －＂３ او دروغ خبرې نه اوري.

دا ！ول نعمتونه پوره بدله او احسان دی له اهلل تعالی ＇خه د ويريدونکو او ن５کو خلکو لپاره، چ３ د ＊ايسته ک７و وړو 
په بدل ک３ د مهربان اهلل له لوري دوی ته ورکول کي８ي، هغه اهلل چ３ د اسمانونو او ＄مک３ پيدا کوونکی او د دنيا او 
أخرت رحمان ذات دی، داس３ د عظمت او هيبت ＇＋تن دی چ３ هي）وک د قيامت په ورځ د ده له اجازې پرته د 
خبرو کولو او شفاعت وس نه لري م／ر دا چ３ د ده تعالی په اجازه حقه او ن５که خبره وک７ي؛ يقينا هغه ورځ راتلونک３ 

ده او بايد خلک د ＊و کارونو په ترسره کولو د هغ３ لپاره تياری او چمتووالی ولري .
د سورت په پاې ک３ اهلل تعالی يو＄ل بيا د قيامت له عذابه چ３ نژدې دی، يادونه کوي او د کافرانو دري＃ ＇ر－ندوي چ３ د 

قيامت د ويرې او هيبت له ليدلو به داس３ هيله کوي چ３ کاشک３ خاورې وای، تر＇و له دې لوی عذابه ژغورل شوي وای.
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
��tد قيامت په ورځ د پرهيز－ارانو د لوړې درج３ او د هغوی د نجات بيان.

��tدجنت د ＄ينو صفتونو او نعمتونو بيان چ３ اهلل> د پرهيز－ارانو لپاره د ＊ايسته او ن５کو عملونو په بدل ک３ چمتو 
ک７ي دي.

�tد دروغو او بابيزه باطلو خبرو ناوړتيا.
�tد قيامت او حشر د ور＄３ د سختيو او ستونزو بيان .

��tله مرګ وروسته د بيا راژوندې کيدو د عقيدې په حقانيت او په جزا او سزا ！ين／ار.
�tن５کو ک７و وړو ته ترغيب او له －ناهونو او ناوړو کارونو ＇خه ＄ان ژغورنه.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
}لِْلُمتَِّقيَن - آَْعنَابًا -  ِدَهاًقا - َال يَْسَمُعوَن - َعَطاًء -  آَِذَن -آَْنَذْرنَاُكْم -  اْلَمْرُء{.

٢- د جنت د ＄ينو نعمتونو نومونه واخلئ.
۳- ول３ د قيامت په ورځ کافران دا هيله کوي، چ３ کاشک３ خاورې شوي وای؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د نيکو عملونو د بدل３ او ثواب په باره ک３ يوه مقاله وليکي چ３ له يوې صفح３ ＇خه کمه نه وي.
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 شپ８م لوست

د النازعات سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>۴@>â̄áF ßi� åL>ß̄åE> çj¶>ßª�>3@�> âVáF ßi� åL> ßVåE> çj¶=ßÆ�>۲@�> âì ánß¾� åL> ßì åm>ç¿¶= ßÆ�>۱@�>â®áf ß¦� åL> ß¢åg>ç¿¶= ßÆ@�
�>8@�ãÍß« åQ=ßÆ�ædåÒßºáÇßÈ� ãHÇà·à®�>۷@�àÍßªåa=çf¶=�> ßÃ à£ßFáJßI�>۶@�àÍß« åQ=çf¶=� à¬ àQáfßI�ß½áÇßÈ�>۵@�=âfáºß?� åL=ßfëEßb à»á¶>ßª
�=Çà¶>ß®�>--@�âÌßf å̂ ç¾�>âº> ß� å¢�>ç¿ à²�= ßdåÑß?�>۱0@�åÌßfåª> ßVá¶=�Êåª� ßÁÆàaÆàaáf ß»ß¶�>ç¿åÑß?� ßÁÇà¶Ç à̄ßÈ�>9@�ãÍß£ åm> ß]�> ßÂàe> ßráEß?

���*>-0@Ìßf åÂ> çj¶>åE�¼ àÂ�=ßcåDßª�>-/@�ãÌ ßb åU=ßÆ�ãÌßf áQßg� ßÊ åÂ�> ß»ç¾åDßª�>-.@�ãÌßf åi> ß]�ãÌçfß²�=âcåC� ß́ á·åI
د کلمو معنا 

په سخت９ ويستونک３.  ��{ åL> ß¢åg>ç¿¶=}
}   په أسان９ ويستونک３. åL> ßì åm>ç¿¶=}

غو！３ وهونک３.    { åL>ßå}> çj¶=}
وړاندې ک５دونک３.   { åL>ß̄åE> çj¶=}

تدبير او تنظيموونک３.    { åL=ßfëE ßbàá�=}
}  د شپيل９ ل７زوونکی پوکی. àÍß« åQ= çf¶=}

راتلونک３. ورپس３     { àÍßªåa= çf¶=}
ډار شوي، پريشانه.    {ãÍß« åQ= ßÆ}

له ويرې ＊کته، ذليله.       {ãÍß£ åm> ß]}
لوم７نی حال.   {åÌ ßfåª>ßá�=}

وراسته.    {âÌ ßfåç�}
－ر＄５دل، ستن５دل.  � {ãÌ çfß²}

ژباړه 

قسم په هغو سخت را＊کونکو)پر＊تو چ３ په سخت９ سره سا باسي( او په هغو پر＊تو چ３ په أسان９ سره ي３ 
باسي.او )په هغو پر＊تو چ３ په کايناتو ک３( په چ＂ک９ سره المبو وهي.بيا)د حکم په ＄ای کولو ک３( چاالکه 
وړاندې ＄ي.بيا)د الهي حکمونو سره سم( د چارو تنظيم کوي.هغه ورځ چ３ وخو＄وي د زلزل３ ！کان او له 
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هغه وروسته بل ！کان راشي.＄ين３ زړونه به په دغ３ ورځ له ويرې ل７زي８ي.د هغوی ستر－３ به له ويرې ＊کته 
وراسته  موږ  کله  أيا چ３  کي８و؟  ور－ر＄ول  ته  لوم７ني حالت  بيرته  بيا  موږ  ر＊تيا  په  أيا  وايي  به  وي.دا خلک 
ه６وکي شو؟ وبه وايي: دا )ستن５دل( خو بيا غ تاوان کوي. په داس３ حال ک３ چ３ دا يوازې يو پوکی )أواز( 

دی، نو ！ول به نا＇اپه  په دې پراخ ميدان ک３ والړ وي.

د سورت پيژندنه

اخيستل شوی دی،  أيت ＇خه  لوم７ني  له  نوم  د سورت  لري،  أيتونه  النازعات سورت مکي دی، )٤٦(  د 
بنس＂يزې موضوع／ان３ ي３ قيامت، له فرعون سره د موسی )عليه السالم( کيسه، د الهي قدرت ＄ين３ أثار، پر 

انسانانو باندې د هغه تعالی نعمتونه، دنيوي ب３ ارز＊ته ژوند او د هغه ژر ت５ريدل دي.

اجمالي تفسير 

د  پر＊ت３ چ３  هغه  يادوي.  قسم  ډلو  －２و  په  پر＊تو  د  تعالی  اهلل  کي８ي،  پيل  قسم سره  په  النازعات سورت  د 
کافرانو سا－ان３ په سخت９ سره راکاږي، هغه پر＊ت３ چ３ د مؤمنانو سا－ان３ په أرام９ او خو＊９ سره راباسي، 
هغه پر＊ت３ چ３ له أسمانه په راکوزيدو او ج／يدو ک３ غو！３ وهونک３ او د المبو وهونکو په ＇ير حرکت کوي 
او  اهلل د امر په ترسره کولو ک３ له چ＂ک９ ＇خه کار اخلي او هغه پر＊ت３ چ３ د کايناتو او موجوداتو چارې د 

اهلل په امر په ＊ه شان سرته رسوي.
بايد وپوهي８و چ３ قسم په عربي ژبه ک３ د تاکيد او ！ين／ار له طريقو ＇خه يوه طريقه ده او اهلل تعالی چ３ ＇ه 
غو＊تي وي، په هغه سره قسم يادوي، خو بنده ته روا نه ده، چ３ له اهلل نه پرته په بل شي قسم ياد ک７ي ＄که 

له اهلل نه پرته په بل شي قسم يادول شرک دی.
أيتونو له سياق ＇خه ＇ر－ندي８ي، يعن３: قسم په هغو پر＊تو چ３ هغه  د قسم ＄واب دلته مقدر دی، چ３ د 
)النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات و المدبرات( دي چ３ يقيناً تاس３ به دويم ＄ل راژوندي کي８ئ او 

د اعمالو د حساب ورکولو لپاره به تاسو د حشر ميدان ته راک＋ل کي８ئ.
دلته د قسم اسلوب د دې لپاره کارول شوی دی چ３ کافرانو له قيامت او بيا راژوندي کيدو ＇خه په ډ４ر کلکه 
انکار  کاوه، نو ＄که اهلل تعالی په ډ４ره ＇ر－نده او شديده طريقه، يعن３ په قسم سره د کافرانو باطل －ومان رد 
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ک７ او د قيامت د ور＄３ او بعث په ثبوت ي３ پيل وک７.
بيا اهلل تعالی کافرانو ته فرمايي چ３ د قيامت او بيا ژوندي کيدو حقيقت به هغه مهال تاس３ ته ＇ر－ند شي چ３ 

لوم７ۍ شپ５ل９ وپوکل شي او قيامت به رامن＃ ته شي چ３ لدې ＇خه په )راجفة( سره تعبير شوی دی.
اِدفَُة» تعبير شوی دی او په دې سره  په لوم７ۍ شپيل９ پس３ دويمه شپيل９ پوکول کي８ي چ３ له هغ３ ＇خه په«رَّ
م７ي له قبرونو ＇خه راو＄ي، په يوه صحيح حديث ک３ راغلي دي چ３ دلوم７ن９ او دويم３ شپيل９ ترمن＃ به 
＇لو４＋ت کاله فاصله وي، زړونه به د هغ３ ور＄３ له ويرې او هيبت ＇خه سخت په و４ره او پريشان９ ک３ وي، 
د دې ويريدونکو زړونو د ＇＋تنانو ستر－３ به د ويرې او ډار له سخت９ ＇خه عاجزې او ذليل３ وي او د ويرې 

او بيوزل９ ن＋３ ن＋ان３ به پک３ له ورايه ＊کاري.
اهلل تعالی له قيامت ＇خه د منکروکافرانو کيسه داس３ بيانوي چ３ دوی وايي: أيا موږ وروسته له مر－ه او كله 

چ３ وراسته ه６وکي شو دويم ＄ل راژوندي کي８و؟
همدارن／ه دوی وايي که داس３ وي او موږ دويم ＄ل３ ژوندي شو، نو دا به ډ４ره تاواني راستنيدنه وي! ＄که 

دوی به خپل ！ول شيان له السه ورک７ي او د خپلو ناوړو او ب３ بنس＂ه عقايدو او عملونو بدله به وويني.
ته شي چ３ د  رامن＃  ويريدونک３ چيغ３ سره  يوې  په  يوازې  به  پ５＋ه  بيا راژوندي کيدلو  د  فرمايي:  تعالی  اهلل 
اسرافيل )عليه السالم( د دويم３ شپيل９ پوکول دي، کافران د قيامت منکران او ！ول مخلوقات به پرته له ＄ن６ه 
» يعن３ هغه ＄ای  اِهَرةِ خپل ＄انونه د ＄مک３ پر مخ ژوندي مومي چ３ په مبارک أيت ک３ له هغه ＇خه په«السَّ

چ３ په هغه ک３ به ＇وک ويده کيدای نشي، تعبير شوی دی.
بابيزه  او  باطل  منکرانو  د  قيامت  د  او  کافرانو  د  سره  بيان  او  اسلوب  ＊ايسته  په  ک３  أيتونو  نوموړو  په  اهلل> 

－ومانونه رد ک７ي دي او د قيامت او بيا راژوندي کيدو ورځ ي３ ثابته ک７ې ده.

فعاليت

زده کوونکي دې د تفسير د استاذ په مرسته د قيامت په حاالتو پورې اړوند أيتونه راغون６ او د هغو د معنا 
په  هکله دې تدبر او تفکر وک７ي.
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د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
��tاهلل> چ３ غو＊تي وي په هر موجود قسم يادوالی شي، خو انسان ته روا نده چ３ پرته له اهلل > نه 

په بل شي قسم ياد ک７ي.
�tپر＊ت３ د مؤمنانو سا－ان３ د مرګ پر مهال په ډ４رې أسان９ سره او د کافرانو په ډ４رې سخت９ سره راباسي.

�tد قسم په غوره او بليغ اسلوب سره د قيامت او بيا را ژوندي کيدو د عقيدې ثبوت.
�tد قيامت او پس له مر－ه بيا را ژوندي کيدو د کيفيت بيان.

�tهو＊يار انسان هغه دی چ３ په قرأن کريم ک３ د ＊ه تدبر او سوچ په پايله ک３ غوره او ن５ک ک７ه وړه ترسره 
کوي، له بديو او －ناهونو＇خه ＄ان وژغوري او د مرګ، قيامت او بعث لپاره چمتووالی ونيسي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ãÌßf áQßg�)�>âº> ß� å¢�)�ædåÒßºáÇßÈ�)� à¬ àQáfßI�)�> âì ánß¾�)�>â®áf ß¦}

٢- اهلل> ول３ پر ماليکو قسم ياد ک７ی دی؟
۳- د قسم د اسلوب －＂ه ＇ه ده او قسم ＇ه وخت کارول کي８ي؟

٤- له اهلل> نه پرته په بل شي د قسم يادولو حکم ＇ه دی؟
پوکولو  په  د شپيل９  نوم ＇ه دی چ３  پر＊ت３  د هغ３  او  توپير ＇ه دی  ترمن＃  دويم３ شپيل９  او  لوم７ۍ  د   -۵

مکلفه ده؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست د أيتونو لن６ تفسير، په خپل３ طريق３ سره وليکي.
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 اووم لوست

د النازعات سورت
)دويمه برخه(

� ßÁáÇ ß¢áfåª�Îß¶åC � áGßÂác= �>۱۶@ �ÏâÇ à{� ålçbß̄ à»á¶= �åa=ßÇá¶>åE �àÄèEße�àÅ=ßa>ß¾ �ácåC � �>۱۵@ �Î ßiÇàº� àOÈåb ßU� ßµ>ßI? � á̧ ßÂ@ �
�ßÍßÈ áÛ=�àÅ=ßeß@ßª�>۱9@�Î ßn á̂ ßJßª� ß́ ëEße�Îß¶åC� ß́ ßÈ åb áÂß?ßÆ�>۱8@�Îç²ßhßI�Áß?�Îß¶åC� ß́ ç¶�¸ ßÂ� á̧ à̄ßª�>۱۷@�Îß§ ß{�àÄç¾åC
� à¼ à³èEße�>ß¾ß? � ß¹>ß̄ßª �>۲3@ �Ïßa>ß¿ßª �ßf ßn ßVßª�>۲۲@ �Îß£ ájßÈ�ßfßEáaß? � ç¼àM �>۲۱@ �Î ßrß¢ßÆ� ßHçd ß³ßª�>۲0@ÏßfáF à³á¶=

���>>۲۶@Î ßn á̂ ßÈ�À ß»ë¶�âÌßfáFå£ß¶� ß́ å¶ßc�Êåª� çÁåC�>۲۵@�Îß¶ÆàáÙ=ßÆ�åÌßf å] áÛ=� ß¹> ß³ß¾�àç�=�àÅ ßd ß]ß@ßª��>۲۴@Îß· á¢ßáÙ=

د کلمو معنا 
خبر، کيسه.   { àOÈ åb ßU}

د وادۍ )غون６ۍ(نوم دی.    {ÏâÇ à{}
سرغ７ونه ي３ وک７ه، له حده ت５ر شو.  �{Îß§ ß{}

پاک ش３.     {Îç²ßhßI}
ن＋ه، معجزه.   {ßÍßÈ áÛ=}

ژباړه  
أيا تا ته د موسی X د کيس３ خبر رسيدلی دی؟  كله چ３ د هغه رب د طوی په سپي）ل３ غون６ۍ ک３ هغه ته غ８ 
وک７ چ３ فرعون ته الړ شه هغه سرکشي ک４７ده.او هغه ته ووايه: أيا ته دې ته چمتو ي３ چ３ سپي）لتيا غوره ک７ې.او 
زه ستا د رب په لوري تا ته الر＊وونه وک７م چ３)له هغه ＇خه( په تا ک３ ويره پيداشي. بياموسی)فرعون ته ورغی( هغه 
ته ي３ ستره ن＋ه )معجزه( و＊ودله، خو هغه دروغجن و－ا１ه او وي３ نه مانه.بيا د چلونو جوړولو لپاره په شا و－ر＄يد.او 
خلک ي３ را！ول ک７ل، نو ده نارې ک７ې وي３ ويل: زه ستاس３ تر ！ولو لوی رب يم.په پای ک３ اهلل هغه د أخرت او دنيا 

په عذاب اخته ک７.په حقيقت ک３ په دې ک３ لوی عبرت دی د هر هغه چا لپاره چ３ ويري８ي.
اجمالي تفسير 

په دې ！ول／ه أيتونو ک３ اهلل> د موسی )عليه السالم( کيسه ياده ک７ې ده؛ ＄که هغه مکلف شوی، تر＇و د وخت ظالم 
پاچا فرعون ته چ３ د خداي９ دعوه ي３ ک７ې وه، الړ شي او هغه د حق دين لوري ته راوبلي. دلته د موسی )عليه السالم( 
د کيس３ د راوړلو موخه محمدU ته تسلي او ډاډ ورکول او د مشرکانو د سرغ７ونو او دروغو په وړاندې د ده د روحي３ 
پياوړتيا ده. يعن３ کوم تکبر او دروغ چ３ دې مشرکانو د حق３ بلن３ او د اسالم د دين په وړاندې غوره ک７ی دی، دا ＇ه 
نوی شی نه دی او د حق او باطل د ج／７و په تاريخ ک３ اوږدې ري＋３ لري چ３ د فرعون سرغ７ونه او فساد د هغه ب５ل／ه 

سرغ７ونه ي３ وک７ه.     {Î ßrß¢}
شاي３ واړوله.   { ßfßEáaß?}

را！ول ي３ ک７ل.  �{ ßf ßn ßU}
عذاب.  �{ ß¹> ß³ß¾}
ويري８ي.   {Î ßnáß�}
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ده، نو مايوسي او ناهيليتوب په کار نه دی، بايد د حق او توحيد د الرې بلونکي ثابت قدمه واوسي او استقامت ولري.  
اهلل> خپل پيغمبر حضرت موسی & ته امر کوي چ３ فرعون ته الړ شه او ورته ووايه: أيا ته خو＊وې چ３ تا ته ستا 

د پالونکي اهلل په لور الر＊وونه وک７م،  تر＇و ته له کفر، －ناه او ناوړه کارونو ＇خه پاک ش３؟
موسی )عليه السالم( فرعون ته د قناعت ورکولو او د خپل３ پيغمبرۍ د ثابتولو لپاره ＇ه معجزې، لکه: امسا، سپين 
الس )پ７ک５دونکی الس( ورو＊ودل، خو فرعون د حق دين د منلو او  په موسی )عليه السالم( باندې د ايمان د راوړلو 
پر ＄ای جن， او مقابل３ ته مال وت７له، خپل ！بر او کوډ－ر ي３ را！ول ک７ل، تر ＇و له ده ＇خه مالت７ وک７ي، د فرعون 
سرغ７ونو پر دې ＄ای بسنه ونک７ه، بلک３ دې ياغي او سرک（ طاغوت د خدايي دعوه وک７ه او داس３ اعالن ي３ وک７: 
زه ستاسو تر ！ولو لوی خدای يم. هماغه وه چ３ اهلل تعالی هغه د دنيا او أخرت په دردناک عذاب اخته ک７، تر＇و د 

！ولو سرغ７وونکو او ظالمانو لپاره پند او عبرت  واوسي.
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد فرعون د ظلم او سرغ７ونو بيان چ３ په کفر او －ناه ک３ له پولو ت５ر شوی و.

�tپيغمبرU او د حق３ الرې بلونکو ته ډاډ او روحي پياوړتيا، تر＇و د دعوت د الرې د ستونزو په وړاندې ！ين， عزم 
او ثبات له السه ورنک７ي.

�tد دې خبرې بيان چ３ د نفس سپي）لتيا يوازې د سم３ عقيدې او د الهي دين پر احکامو د عمل کولو له الرې شون３ ده.
�tد زړه عاجزي او له اهلل نه ويره، د اهلل د معرفت او پيژندن３ له الرې شون３ ده.

�tداعي او بلونکی بايد په ډيرې غورې ت／الرې سره خلک د حق دين لور ته راوبلي او تر＇ن， ي３ ＊ه او نرم الفاظ 
وکاروي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
َب- ِعْبَرة{. ِس- َكذَّ }اْلُمَقدَّ

٢- اهلل> ول３ موسی )عليه السالم( فرعون ته ولي８ه؟
۳- د حضرت موسی )عليه السالم( معجزه ＇ه وه؟

٤- مسلمان بلونکی د نيک９ او ＊ي／３２ لوري ته د خلکو د بللو لپاره، بايد کومه طريقه  غوره ک７ي؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې له لوست او نورو قرأني أيتونو ＇خه په －＂３ اخيستلو سره، د موسی X د کيس３، د توحيد د 

عقيدې د خورولو او هغ３ ته د دعوت او جهاد په هکله يوه مقاله وليکي، چ３ له يو مخ ＇خه کمه نه وي.
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 اتم لوست

د النازعات سورت
)دريمه برخه(

� ßTßf á]ß?ßÆ�>ßÃß·áÉß¶� ßo ßìá¦ß?ßÆ�>۲8@�> ßÂ=çÇ ßjßª�>ßÃ ß³á» ßi� ß¤ßªße�>۲۷@�> ßÂ>ß¿ßE�àÐ> ß» çj¶=�å½
ß?�>â̄á· ß]�èb ßmß?� á¼àJ¾ß?ß?@�

�> ßÂ> ßiáeß?� ß¹>ßF åRá¶=ßÆ�>/-@�> ßÂ> ß¢áfßºßÆ�> ßÂÐ>ßº�> ßÃá¿åº� ßTßf á]ß?�>/,@�> ßÂ> ßUßa� ß́ å¶ßc� ßbá£ßE� ßzáeßáÙ=ßÆ�>۲9@�> ßÂ> ßV àu
���>>//@ á¼ à³åº>ß£á¾ßåÙßÆ� á¼ à³ç¶�> â¢>ßJßº�>/.@

د کلمو معنا 

پورته ي３ ک７.   { ß¤ßª ße}

تياره ي３ ک７ه.   { ßo ßìá¦ß?}
وي３ غوړوله، هواره ي３ ک７ه.   {> ßÂ> ßUßa}

ژباړه  

 أيا ستاسو پيدا کول ډ４ر زيات －ران کار دی که د أسمانونو؟ اهلل هغه جوړ ک７ي دي.د هغه چت ي３ ＊ه هسک 
او ورځ ي３ راويستل３)رو＊انه ک７ې( ده.له هغه وروسته ي３ ＄مکه  تياره ک７ې ده  دروالی دی، د هغه شپه ي３ 
غوړول３ ده.له هغ３ ＇خه ي３ د هغ３ اوبه او شينلي راويستلي دي. او غرونه ي３ پک３ کلک ک７ل. ستاس３ او 

ستاس３ د ＇اريو د －＂３ لپاره.

اجمالي تفسير

اهلل تعالی په دې مبارکو أيتونو ک３ د خپل ب３ پايه قدرت ＄ين３ ن＋３ ن＋ان３ په کايناتو او طبيعي پديدو ک３، لکه: 
د أسمان، شپ３ او ور＄３، ＄مک３، اوبو او نباتاتو پيداي＋ت بيانوي، له دې بيان ＇خه موخه دا ده، چ３ انسان 
د يوه لوی حقيقت په تو－ه د الهي قدرتونو د نمونو په ليدلو سره پر أخرت او له مرګ وروسته په بيا راژوندي 
کيدو ايمان راوړي. هغه ذات چ３ د ＄مک３، أسمان، شپ３، ور＄３ او د طبيعت د نورو موجوداتو د پيدا کولو 

قدرت لري، پرته له کوم شکه په دې هم قادر دی چ３ انسان وروسته له مر－ه دويم ＄لي راژوندی ک７ي.
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فعاليت

زده کوونکي دې د دې لوست په مبارکو أيتونو ک３ فکر وک７ي او په خپل چاپيريال ک３ دې د اهلل د قدرتونو 
په ن＋و ن＋انو له يو بل سره خبرې وک７ي.

د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
t  وروسته له مر－ه د بيا را ژوندي کيدو او محاسب３، د عقيدې ！ين／＋ت.

بيان. باندې د اهلل د ＄ينو نعمتونو  t پر انسانانو 
t په کايناتو ک３ د فکر او سوچ له الرې د اهلل د علم او قدرت د ن＋و او أثارو درک کول.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{> â¢>ßJßº�)� ß¹>ßF åRá¶=�)�> ßÂ> ß¢áfßº�)�> ßÂ> ßV àu�)�>ßÃ ß³á» ßi}

٢- اهلل تعالی ول３ د خپل علم او قدرت ＄ين３ ن＋３ په ياد شوو أيتونو ک３ بيان ک７ي دي؟
۳- د اوبو، نباتاتو او په ＄مکه ک３ د نورو －＂ورو شيانو له پيداي＋ت ＇خه موخه ＇ه ده؟

کورن９ دنده
د لوست د أيتونو د مفهوم لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.



23

د النازعات سورت
)＇لورمه برخه(

�À ß»å¶� à¼É åV ßRá¶=� åLßgëfàEßÆ�>3۵@�Îß£ ßi�>ßº� àÁ> ßj¾åáÝ=� àfç²ßdßJßÈ�ß½áÇßÈ�>3۴@�ÏßfáF à³á¶=�àÍçº> çì¶=� åLÐ> ßQ�=ßcåDßª@
�>çºß?ßÆ�>/5@�ÏßÆá@ ß»á¶=� ßÊ åÂ� ß¼É åV ßRá¶=� çÁåDßª�>/4@�>ßÉá¾ èb¶=�ßÌ>ßÉ ßVá¶=�ßfßMAßÆ�>/3@�Îß§ ß{�Àßº�>çºß@ßª�>/2@ÏßfßÈ
� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ�>0-@�ÏßÆá@ ß»á¶=� ßÎ åÂ�ßÍç¿ ßRá¶=� çÁåDßª�>0,@�ÏßÇßÃá¶=� åÀ ß¢� ßká«ç¿¶=�ÎßÃß¾ßÆ�åÄëEße�ß½>ß̄ ßº� ß> ß]� áÀßº
� àeåd¿àº� ßK¾ß?�> ß»ç¾åC�>00@�> ßÂ>ßÃßJ¿ àº� ß́ ëEße�Îß¶åC�>0/@�> ßÂ=ßfá²åc�Àåº� ßK¾ß?� ß¼Éåª�>0.@�> ßÂ> ßiáfàº� ßÁ>çÈß?�åÍ ß¢> çj¶=

���>>02@�> ßÂ> ßV àu�áÆß?�âÍçÉ ån ß¢� ç×åC�=ÇàNßFá·ßÈ� á¼ß¶�> ßÃß¾áÆßfßÈ�ß½áÇßÈ� á¼ àÃç¾ß@ ß²>01@�> ßÂ> ßn á̂ ßÈ�Àßº

د کلمو معنا 

قيامت. پ５＋ه،  لويه    { àÍçº> çì¶=}
دوزخ.   { à¼É åVßá�=}

سرکشي ي３ وک７ه.   {Îß§ ß{}

استو－ن％ی.  {ÏßÆá@ßá�=}
غو＊تن３. ناوړه  نفساني  هوس،    {ÏßÇßá�=}

قيامت.   {åÍ ß¢> çj¶=}
＇ه وخت.   { ßÁ>çÈß?}
ويروونکی.   { àe åd¿àº}

 نهم لوست
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ژباړه  

بيا كله چ３ هغه لويه پ５＋ه من＃ ته راشي، هغه ورځ چ３ انسان خپل３ ！ول３ پخوان９ ک７ن３ رايادې ک７ي.او د 

هر ليدونکي په مخ دوزخ پرانستل شي، نو چا چ３ سرغ７ونه ک７ې وي او د دنيا ژوند ي３ غوره －２لی وي، نو 

همدا دوزخ به ي３ د ورت， ＄ای )استو－ن％ی( وي. او ＇وک چ３ د خپل رب له مخامخ ک５دلو ＇خه ډار 

شوی وي او نفس ي３ له ناوړه غو＊تنو ＇خه ساتلی وي، نو جنت د هغه استو－ن％ی دی. دا خلک چ３ له 

تانه پو＊تنه کوي چ３ قيامت به کله پ５＋ي８ي؟ ستا له دې سره ＇ه چ３ د ن５＂３ يادونه ي３ وک７ې؟ د هغه بشپ７ 

معلومات خو يوازې ستا رب سره دي.

ته يوازې و４روونکی ي３ د هر هغه چا لپاره چ３ له هغه ساعت ＇خه و４ر８４ي. په کومه ورځ چ３ دا خلک 

يوې  د  يوازې  ي３(  په حالت ک３  يا د مرګ  دنيا ک３  وان／يري چ３)په دې  به داس３  نو دوی  قيامت و－وري، 

ت５ره ک７ې ده. لوم７ن９ برخه)＇ا＊ت(  يا  ور＄３ وروستن９ برخه)ما＊ام( 

تفسير اجمالي 

او  کوي  اشاره  ده،  ويل شوې  ورته  پ５＋ه  لويه  ته چ３  حالتونو  قيامت  د  ک３  أيتونو  مبارکو  دې  په  تعالی  اهلل 

فرمايي چ３ انسان د قيامت په ورځ هر هغه ＇ه چ３ په دنيا ک３ ي３ ترسره ک７ي دي، هغه را يادوي او دوزخ 

لپاره ＇ر－ند شي. به د ليدونکو 

چا چ３ په دنيا ک３ سرغ７ونه ک７ې وي، کفر او ظلم ي３ خپله ک７نالره －ر＄ول３ وي او يا ي３ د دنيوي خوندونو 

او شهوتونو په غوره کولو أخرت او قيامت هيرک７ی وي، نو د داس３ کسانو استو－ن％ی دوزخ دی. خو هغه 

＇وک چ３ د اهلل له پو＊تن３ او حساب ＇خه ويره  لري او له نفساني ناوړه غو＊تنو يعن３ حرامو شهواتو ＇خه 

ي３ ＄ان ژغورالی وي، نو د ده ورت， به جنت ته وي چ３ د ده د استو－ن３ لپاره چمتو شوی دی.

تا ＇خه د  له  له بعث ＇خه منکر کافران  ته فرمايي، چ３   Uپيغمبر تعالی خپل  أيتونو ک３ اهلل  په وروستنيو 
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قيامت د ني＂３ د راتلو پو＊تنه کوي حال دا چ３ ته د هغ３ په اړه علم نه لرې او د قيامت د رات， او پ５＋５دلو 

وخت او ن５＂ه يوازې اهلل تعالی ته معلومه ده.

د پيغمبر کار د اهلل تعالی لوري ته د خلکو رابلل او د هغه له عذاب ＇خه ويره ورکول دي. کفار له تا ＇خه 

د استهزا په تو－ه پو＊تنه کوي، حال دا چ３ دوی پر قيامت باندې ايمان نه لري، ته يوازې هغه چا ته د قيامت 

په اړه خبر ورکوې چ３ هغه پرې ايمان لري او له قيامت ＇خه د دوی ويره د دې المل －ر＄ي چ３ له کفر، 

ظلم او ناوړه کارونو ＇خه ډډه وک７ي.

د سورت په پاې ک３ اهلل>خپل پيغمبر U ته فرمايي، چ３ له قيامت ＇خه د منکرو کفارو مسخرو پو＊تنو 

په هغه   ، په خپلو ستر－و وويني  ويروونک３ ستونزې  د هغه  او  قيامت  به  کافران  دا  مه کوه، ＄که  پاملرنه  ته 

ورځ به پوه شي چ３ دنيوي ژوند او خوندونه ي３ د أخرت پر وړاندې له ＇و لن６و شيبو ＇خه پرته بل ＇ه نه 

دي او داس３ به وان／يري چ３ د دوی دنيوي ژوند له يو ما＊ام او يا سهار ＇خه زيات بل ＇ه نه و.

د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

��tقيامت داس３ سخته ورځ ده چ３ له هغ３ ＇خه په ډ４ره لويه پ５＋ه تعبير شوی دی.

�tد قيامت په ورځ انسان خپل هر عمل چ３ په دنيا ک３ ي３ ترسره ک７ی وي، که هغه خ５ر وي او که شر، 

په ياد راولي او هي）وک هم له خپلو ک７و وړو ＇خه انکار نشي کوالی.

�tد دې خبرې بيانول چ３ مؤمن او ن５ک خلک به جنت ته ＄ي او د کافرو او فاجرو انسانانو استو－ن％ی 

به دوزخ وي.

�tد دې خبرې ＇ر－ندول چ３ د قبر عذاب او ستونزې د قيامت د ستونزو  پر وړاندې ډ４رې وړې  او نا＇يزه 

دي.
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ناوړه عقايدو او ک７و وړو ＇خه  له  او  او د هغ３ سختيو ته چمتو والی ولري  بايد د قيامت ور３＄  �tانسان 

چ３ دوزخ ته د لويدلو المل －ر＄ي، ＄ان وژغوري.

�tجنت ته د تللو الره ايمان او ن５ک عمل دی.

پوښتنې

١- الندې کلم３ وژباړئ:

*{âÍçÉ ån ß¢�)�ß½>ß̄ ßº�)� åLßgëfàE�)�Îß£ ßi�)àfç² ßdßJßÈ}
ÏßfáF� ＇خه مراد ＇ه دی؟ à³á¶=�àÍçº> çì¶٢- په مبارک أيت ک３ له �ا

۳- طغيان ＇ه مفهوم لري؟

٤- د قيامت د ور＄３ د ＄ينو ستونزو نومونه واخلئ.

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د ن５کو اعمالو په هكله، چ３ جنت ته د انسان د ورت， المل －ر＄ي، يوه مقاله وليکي 

چ３ له يو مخ ＇خه کمه نه وي.
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د عبس سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ïßfá²ëd¶=�àÄß£ß«¿ßJßª� àfç²çdßÈ�áÆß?�>3@�Îç²çhßÈ�àÄç·ß£ß¶� ß́ ÈåeábàÈ�>ßºßÆ�>۲@�Î ß»á¢ßáÙ=�àÅÐ> ßQ�Áß?�>۱@�Îç¶ßÇßIßÆ� ßkßF ß¢@
�Îß£ ájßÈ� ßµÐ> ßQ�Àßº�>çºß?ßÆ�>۷@�Îç²çhßÈ� ç×ß?� ß́ áÉß· ß¢�>ßºßÆ�>۶@�Ïçb ßrßI�àÄß¶� ßK¾ß@ßª�>۵@�Îß¿á§ßJ ái=� åÀßº�>çºß?�>۴@
�Îåª �>-.@àÅßfß²ßc �Ð> ßm�Àß»ßª �>--@ �ãÌßfå²ádßI �> ßÃç¾åC � çØß² �>-,@ �ÎçÃß·ßI �àÄá¿ ß¢ � ßK¾ß@ßª �>5@ �Î ßn á̂ ßÈ �ßÇ àÂßÆ>8@

���>>-2@�æÌßeßfßE�æ½=ßfå²�>-1@�æÌßfß« ßi�ÏåbáÈß@åE�>-0@�æÌßfçÃ ßìèº�æÍ ß¢Çàªáfçº�>-/@�æÍßºçf ß³èº� æ¬ àV àq

د کلمو معنا 

تريوک７. ي３  تندی   { ßkßF ß¢}
مخ ي３ واړوه.   {�ßÇßI}

{=Îß»á¢ßáÙ}  هغه ړوند.
＄ان پاک ک７ي.   {Îç²çhßÈ}

پند.   {Ïßfá² ëd¶=}
ب３ پروايي وک７ه.   {Îß¿á§ßJ ái=}

زيار باسي، په من６ه راغی.   {Îß£ ájßÈ}

غفلت او ب３ پروايي کوې.  {ÎçÃß·ßI}
ليکونکي.   {æÌ ßfß« ßi}

عمله. ن５ك    {æÌ ße ßfßE}

ژباړه

ي３، ک５دای شي چ３ هغه  ته ＇ه خبر  راغی.  ورته  ړوند  کله هغه  واړوه، چ３  ي３  او مخ  ک７  تريو  ي３  تندی 
غوره  پروايي  ب３  کوم س７ي چ３  ورسوي.  －＂ه  ته  هغه  کول  نصيحت  او  ته ＄ير شي  نصيحت  يا  پاک شي. 

 لسم لوست
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ک７ه. تا هغه ته ډ４ره پاملرنه وک７ه. او که هغه پاک نه شي، نو ته ي３ ضامن نه ي３. او ＇وک چ３ په خپله تا ته 
او نصيحت دی.  پند  يو  نه، دا خو  پروايي وک７ه. هي）کله  ب３  تا  له هغه سره  او هغه ويريده،  په من６ه راغی 
د چا چ３ زړه غواړي هغه دې ومني.دا په داس３ صحيفو ک３ ليکل شوی دی چ３ مبارک３ دي. په لوړو او 

پاکو پا１وک３ د عزتمنو)پر＊تو( په السونو ک３ دي چ３ غوره او نيکو کاره دي.

د سورت پيژندنه

مخ３)٨٠(  له  ترتيب  د  مصحف  عثماني  د  او  لري  أيتونه  ＇لوي＋ت  دوه  دی.  مکي  سورت  د«عبس» 
بيانول دي، چ３  او مالمتيا  باندې د هغه عتاب   Uنبي کريم په  لوم７ن９ موضوع  سورت دی. د دې سورت 
د  ته، چ３   Wام مکتوم بن  ړانده صحابي عبداهلل  يوه  بهير ک３  په  ناست３  يوې  د  کافرانو سره  له   Uکله هغه
ته  قريشو مشرانو  د  ي３  له هغه ＇خه  او  ونک７ه  پاملرنه  کومه  کوله،  پو＊تنه  ي３ ور＇خه  په هکله  يوې مسآل３ 
په  )عبس(  د  او  نازل شو  دا سورت  امله  له همدې  نو  راوبولي،  ته  اسالم  تر ＇و هغوی  واړوله  توجه  خپله 

نامه ونومول شو.
د عبداهلل بن ام مکتومW پر پ５＋３ سرب５ره دا سورت نورې بنس＂يزې موضوع／ان３، لکه: د قيامت حاالت، 
انسانانو  بدو  او  ن５کو  د  ورځ  په  قيامت  د  او  دي  شوي  پ５دا  لپاره   ３＂－ د  انسان  د  چ３  يادونه  شيانو  هغو  د 

بيانوي. هم  برخليک 

تفسير  اجمالي 

سورت د عبداهلل بن ام مکتومW د پي＋３ په يادون３ سره، چ３ د ده په خاطر اهلل> په نبي کريمU باندې 
نوموړي ړانده  بهير ک３  په  ناست３  يوې  له مشرانو سره د  پيلي８ي. حضرت محمدU د قريشو  مالمتيا وويله، 
د  او  ک７ه   ونه  پاملرنه  ＇ه  وک７ه،  پو＊تنه  نه   Uاهلل رسول  له  ي３  هکله  په  قرأن  او  دين  د  چ３  ته،  صحابي 
بل وخت ＄واب  ته  مکتوم  ام  بن  عبداهلل  تر＇و  غو＊تل  هغه  وه، چ３  امله  دې  له  پاملرنه،  نه  دا   Uپيغمبر
د   Uپيغمبر نو ＄که  راوبلي،  ته  بايد دوی اسالم  لري،  ناسته  له مشرانو سره  او اوس چ３ د قريشو  ورک７ي 
عبداهلل بن ام مکتوم د ！ين／ار پر وړاندې تندی تريو ک７ او له هغه ＇خه ي３ مخ و－ر＄اوه، هماغه و چ３ اهلل 

تعالی د پيغمبرU دا ک７نه خو＊ه نک７ه او په هغه ي３ مالمتيا وويله.
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اهلل تعالی خپل لوی پيغمبر  U ته خطاب کوي او فرمايي: ته ＇ه پوهي８ې؟ شايد هغه )عبداهلل بن ام مکتوم( 
غو＊تي وي چ３ خپل ＄ان پاک ک７ي او يا پند واخلي او له هغه ＇خه －＂ه ترالسه ک７ي، خو هغه ＇وک چ３ ستا 
الر＊وونو ته ارز＊ت نه ورکوي، په خپلو مالونو او شتو غول５دلي او د لوي９ او ＄ان غو＊تن３ الره ي３ غوره ک７ې ده، 
ته هغوی ته خپل پام اړوې! په داس３ حال ک３ چ３ دوی ستا د ！ول３ پاملرن３ وړتيا نه لري او نه ته د دوی پرحتمي 
پاک９ او الر＊وون３ مکلف ي３، ＄که ستا يوازن９ دنده د دين تبليغ او خپرونه ده. خو هغه ＇وک چ３ د دين او 
قرأن د الر＊وونو د حاصلولو لپاره تاته په من６ه را＄ي او له اهلل ＇خه ويري８ي، ته له هغه ＇خه مخ اړوې او د هغه 

پر وړاندې ب３ پروايي غوره کوې!.
دا مبارک أيتونه د ابن ام مکتومW مقام او غوره والي ته اشاره کوي. بايد وپوهي８و چ３ د پيغمبرU اجتهاد د 
اسالمي دعوت د مصلحت په خاطر و، هغه مبارک دا کار د دين د خپرولو او د کافرانو د ايمان راوړلو سره د هغه 
د حرص او مين３ له امله ترسره ک７، دا کار نه د هغه د پيغمبرۍ عصمت ته تاوان اړوي او نه －ناه بلل کي８ي، خو 
سره له دې اهلل تعالی بيا هم دا اجتهاد خوښ نه ک７ او نبي کريمU ي３ دې ته متوجه ک７ چ３ بايد غوره کار پرې 

ن＋ودل شي، چ３ هغه د اسالم په وړاندې مساوات او برابري ده او د اسالم دين ته په رابللو ک３ ！ول برابر دي.
په وروستنيو أيتونو ک３ د قرأن کريم عظمت او لويي بيان شوې ده. د قرأن کريم أيتونه له نقص او عيب ＇خه پاک 
او د لوړ مقام لرونکي دي. قرأن کريم د اهلل تعالی وح３ او کالم دی او د هغو پر＊تو په واسطه ليکل شوی دی چ３ 

هغوی د لوړ مقام او ن５کو ک７نو ＇＋تن３ دي.
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد اهلل په وړاندې د پيغمبرU د لوړشان او مرتب３ بيانول؛ ＄که اهلل تعالی خپل پيغمبرU ته ادب ور＊يي، 
تر دې چ３ د يوه وړوکي مباح او روا کار په ترسره کولو خپل پيغمبر U ته دا نه خو＊وي چ３ په مقابل ک３  

ي３ بل مهم او غوره کار پري８دي.
امانتدارۍ سره  بشپ７ې  په   Uپيغمبر دا چ３  او  ！ين／ار  په ر＊تينول９   Uنبي کريم د  په رسولو ک３  د وح３  �t
ته  پ＂ولو ＇خه خلکو  او  کمولو  له  پرته  وي،  هم  مالمتيا  ته  ده  ک３ شخصاً  هغه  په  که  او خبرې  پيغام  الهي 

رسوي.
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�tد قدرمن صحابي عبداهلل بن ام مکتومW د لوړې مرتب３ او مقام بيان.
�tد اسالم په دين ک３ د عدالت او برابرۍ پر بنس ！ين／ار او دا چ３ د اهلل تعالی په وړاندې د غوره والي 

يوازينی معيار، تقوی او پرهيز－اري ده نه مال، دبدبه او داس３ نور.
�tد قرأن کريم د غوره والي او عظمت بيان، چ３ د وروستني سپي）لي أسماني کتاب په تو－ه د انسانانو د 

الر＊وون３ لپاره رالي８ل شوی دی.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{æ½= ßfå²�)� æ¬ àV àq�)� çØß²�(àÄç·ß£ß¶�)� ß́ È åe ábàÈ}

٢- عبداهلل بن ام مکتوم ته د پيغمبرU د نه پاملرن３ المل ＇ه و؟
۳- د اهلل له لوري  پيغمبرU ته عتاب، په ＇ه داللت کوي؟

٤- په يادو شوو أيتونو ک３ د عدالت او برابرۍ يوه بيل／ه را په －وته ک７ئ.

کورن９ دنده

د عدالت او برابرۍ په هکله، يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ.
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د عبس سورت
)دويمه برخه(

�àÅßf çjßÈ� ß̧ ÉåF çj¶=� ç¼àM�>-5@�àÅßeçbß̄ßª�àÄß̄ß· ß]�æÍß« áìç¾�Àåº�>-4@�àÄß̄ß· ß]�æÐ áÊ ßm� ëËß?� áÀåº�>-3@�àÅßfß«á²ß?�>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=� ß̧ åJà®@
�Îß¶åC� àÁ> ßjá¾åáÝ=�åf à�á¿ßÉá·ßª�>./@�àÅßfßºß?�>ßº� åxá̄ßÈ�> ç»ß¶� çØß²�>..@�àÅßf ßná¾ß?�ßÐ> ßm�=ßcåC� ç¼àM�>.-@�àÅßfßFá®ß@ßª�àÄßI>ßºß?� ç¼àM�>.,@
�>âF ávß®ßÆ�>âFß¿ å¢ßÆ�>.3@�>éF ßU�>ßÃÉåª�>ß¿áJßFá¾ß@ßª�>.2@�>é̄ ßm� ßzáeßáÙ=�>ß¿á̄ ß̄ ßm� ç¼àM�>.1@�>éF ßq�ßÐ> ß»á¶=�>ß¿áFßF ßq�>ç¾ß?�>.0@�åÄåº> ß£ ß{

���>>/.@� á¼ à³åº>ß£á¾ßåÙßÆ� á¼ à³ç¶�> â¢>ßJßº�>/-@�>éEß?ßÆ�âÍßÃå²>ßªßÆ�>/,@�>âFá· à¦� ß°åÑ=ßb ßUßÆ�>.5@� âØ á̂ ß¾ßÆ�>â¾ÇàJáÈßgßÆ�>.4@

د کلمو معنا 
＇ومره کافر او ناشکره دی، ＇ه شي کافر ک７ هغه.     {�àÅ ßfß«á²ß?�>º}

هغه ي３ پيدا ک７.     {�àÄß̄ß· ß]}
الره .   {� ß̧ ÉåF çj¶=}

أسانه ي３ ک７ه.  {�àÅ ßf çjßÈ }
�Å}�        هغه به راپورته ک７ي ، هغه به ژوندی ک７ي. ßf ßná¾ß?}

ژباړه
لعنت دې وي په کافر انسان )م７ دې شي کافر انسان( ＇ه شي کافر ک７ هغه؟ له ＇ه شي ＇خه اهلل هغه پيدا ک７ی دی؟ 
د نطف３ له يوه ＇ا＇کي ＇خه ي３ هغه پيدا ک７، بيا ي３ د هغه اندامونه برابرک７ل.بيا ي３ د هغه لپاره د ژوند الره أسانه 
ک７ه. بيا ي３ هغه م７ او قبرته ي３ ورساوه. بيا ي３ چ３ کله خو＊ه شي، نو راپورته به ي３ ک７ي. هي）کله نه ، انسان هغه 
＇ه پوره نه ک７ل چ３ اهلل ورته امر ک７ی و. نو انسان دې خپلو خوړو ته و－وري. موږ اوبه له بره را توي３ ک７ې دي. بيا مو 
＄مکه په عجيبه شان شلول３)＇يرل３( ده، نو زرغون ك７ې موږ په هغ３ ک３ غل３ دان３، ان／ور، سابه، زيتون، کجورې، 

－０ باغونه، ډول ډول ميوې او وا＊ه. تر＇و تاس３ او ستاس３ ＇اروي ترې －＂ه واخلي.
اجمالي تفسير

اهلل تعالی په دې أيتونو ک３ لوم７ی د کافرانو انکار او ناشکري بيانوي او بيا د انسان پاملرنه د هغه بنس＂يز جوړ＊ت ته 
را اړوي او د خپل ب３ پايه علم او مطلق قدرت اغيزې د انسان په  خلقت او پيداي＋ت ک３ را يادوي. په وروستيو أيتونو 

ک３ اهلل جل جالله ＄ين３ هغه نعمتونه را يادوي چ３ انسان ته ي３ ورپيرزوک７ي دي.
د دې ！ولو حقيقتونو له بيانولو＇خه موخه دا ده،  تر＇و انسان خپل حقيقت وپيژني، د کايناتو د پيدا کوونکي د علم 

 يوولسم لوست

په تويولو.    {�>éF ßq}
＇يرې ک７ه موږ .     {�>ß¿á̄ ß̄ ßm}

سابه. �{�>âF ávß®}

ميوه.   {�âÍßÃå²>ßª}
وا＊ه.   {�>éEß?}
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او قدرت اغ５زو ته په پاملرن３ سره د ايمان او ن５ک عمل الره خپله ک７ي او له کفر او د اهلل د اوامرو له سرغ７ون３ ＇خه 
＄ان وژغوري.

د )قتل( کلمه مفسرينو په مرګ او لعنت دواړو سره تفسير ک７ې ده يعن３ په کافر انسان باندې دې مرګ يا لعنت وي 
او له )االنسان( ＇خه مراد دلته هرکافر او متکبر انسان دی.

فعاليت

د ！ول／ي زده کوونکي دې په کوچنيو ډلو وو４شل شي او په خپلو من％و ک３ دې د اهلل تعالی د علم او قدرت د اغيزو 
او أثارو په هکله له يو بل سره خبرې وک７ي.

د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد اهلل تعالی د علم ، قدرت او حکمت د أثارو بيان، چی ！ول د ايمان مستلزم دي.

�tد اهلل تعالی د علم او قدرت د نمونو او ن＋انو د ＇ر－ندولو له الرې د اهلل تعالی د علم او قدرت پر شتون دليل 
به  نو ＇ومره  پر شتون د اللت کوي،  او قدرت  نيول، ＄که ！ول جوړ شوي شيان  د صانع ) جوړوونکي( د علم 
ناشکره او له حق ＇خه منکر وي هغه ＇وک چی له دې ！ولو حقايقو سره، سره بيا هم په اهلل تعالی ايمان نه راوړي.

�tد دې خبرې بيانول چ３ انسان سره له ！ولو هلو＄لو بيا هم نشي کوالی د اهلل تعالی د ب３ پايه نعمتونو شکر ادا ک７ي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{�> â¢>ßJßº�)�>âFá· à¦�)� ß°åÑ=ßb ßU�)�>éF ßU�)f à�á¿ßÉá·ßª�)�æÍß« áìà¾�)� ß̧ åJà® }

٢-  په ذکر شوي مبارک أيت ک３ له انسان ＇خه ＇وک مراد دی؟
۳- د �ُقتَِل اْلإِْنَساُن� جمله په ＇ه داللت کوي؟

٤- اهلل تعالی ول３ په يادو شوو أيتونوک３ خپل يو شم５ر نعمتونه بيان ك７ي دي؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې په خپل چاپيريال ک３ د اهلل د قدرت ＄ينو أثارو ته په نظر اچولو سره يوه مقاله وليکي، چ３ له يو مخ ＇خه 

کمه نه وي. 
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د عبس سورت
)دريمه برخه(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�åÄÉå¿ßEßÆ�åÄåJßF åU> ßqßÆ�>/1@ �åÄÉåEß? ßÆ�åÄëºà?ßÆ�>/0@ �åÄÉ å]ß? � áÀåº�àÐáf ß»á¶= �èfå«ßÈ �ß½áÇßÈ �>//@ �àÍ ç]> çr¶= � åLßÐ> ßQ�=ßcåDßª@
�>/5@�ãÌßf ånáFßJ ájàº�ãÍ ß³ åU> ßu�>/4@�ãÌßfå« ájàº�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆ�>/3@�åÄÉå¿á§àÈ� ãÁá@ ßm�ædåÒßºáÇßÈ� á¼ àÃá¿åº� æÔåfáº=� ȩ̈ à³å¶�>/2@

���>�>0.@�àÌßf ßRß«á¶=�àÌßfß« ß³á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?�>0-@�ãÌßfßJß®�> ßÃ à̄ ßÂáfßI�>0,@�ãÌßfßF ß¦�>ßÃáÉß· ß¢�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆßÆ

د کلمو معنا 
}  سخته چيغه.   àÍ ç]> çr¶=}

}     ت＋تي.   èfå«ßÈ}
{=��àÐáfßá}   انسان. 

ãÌ}  رو＊انه.   ßfå« ájàº}
ژباړه

 نوكله چ３ غوږ ک２وونک３ چيغه پورته شي. په هغه ورځ به انسان له خپل ورور، خپل３ مور، خپل پالر، خپل３ 
ميرمن３ او خپلو اوالدونو ＇خه ت＋تي. له هغو ＇خه پر هر يوه به په دې ورځ داس３ حالت راشي چ３ د هغه به له 
＄انه پرته بل هيچاته پام نه وي. ＄ين３ مخونه به په دې ورځ رو＊انه ＄ل８５ي. ورين خندانه، خوښ او تازه به وي.  
په ＄ينو ＇５رو به په دې ورځ خاورې او دوړې وي او تك تور به او＊تي وي. )دا تور مخي( همدا کافران، فاجران 

او بد چلنه خلک دي.
تفسير

اهلل تعالی په دې مبارکو أيتونو ک３ د قيامت ويروونکی حالت او پر انسانانو د هغه اغ５زه بيانوي فرمايي: كله چ３ 
د انسانانو را ！ولوونک３ او و４روونک３ چيغه راورس８５ي، نو دا غ８ به د قيامت د پيل５دلو ن＋ه وي. په هغه ورځ به هر 
انسان له خپل ورور، مور، پالر، د ژوند له مل／رې ) ميرمن３( او اوالدونو ＇خه ت＋تي. په دې ورځ به هر ＇وک 
له داس３ حالت سره مخامخ وي چ３ د نورو له پاملرن３ ＇خه به په ！وليزه تو－ه مخ اړوي او په خپل غم  به اخته 
وي. په دې ورځ به ＄ين３ مخونه رو＊انه، خند４دونکي او خوشحاله وي، ＄ين３ نور مخونه به تک تور او －ردجن 
وي. دا حالت به له يوې خوا پر ده د قيامت د و４روونک３ اغيزې له وج３ وي او له بل３ خوا به د ذلت او رسواي９ 
غم د ده ＇يره توره او تياره ک７ې  وي، کوم کسان چ３ د داس３ حالت لرونكي وي همدوی کافران، د اهلل له وجود 

 دولسم لوست

خند４دونکي.      {ãÍ ß³ åU> ßu}
خاورې او دوړې به پرې وي.   {�ãÌßß� ß¦ }

توره، تياره.       {ãÌßß�ß® }
�àÌ}   فاجران ، بدکاران. ßf ßRß«á¶= }
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نه منکران او د هغه له اوامرو ＇خه مخ －ر＄وونکي او فاسقان دي. د قيامت دا بد او ويروونکی حالت به داس３ 
وي چ３ هر انسان به په خپل غم او پريشان９ ک３ اخته وي. په يوه حديث ک３ له رسول اهلل U ＇خه روايت شوی دی 
چ３ د قيامت په ورځ به تاس３ ت２اک３ پ＋３، بربن６ او نا سنته را غون６ک７ای شئ، له پ５غمبر U ＇خه د هغه يوې بي بي 
پو＊تنه وک７ه چ３ ای د اهلل رسوله! په داس３ حالت ک３ کيدای شي چ３ يو بل ته و－وري او يو د بل شرم％ای وويني؟ 
�åÄÉå¿á§àÈ<�أيت ولوست. دا حديث ترمذي او نسايي له ابن  ãÁá@ ßm�ædåÒßºáÇßÈ� á¼ àÃá¿ëº� æÔåfáº=� ȩ̈ à³å¶@ په ＄واب ک３ دا Uپ５غمبر
عباس )رضي اهلل عنهما( ＇خه روايت ک７ی دی. همدارن／ه يو بل حديث امام مسلم له حضرت عايش３ )رضي اهلل 

عنها( ＇خه روايت ک７ی دی.
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد قيامت ورځ داس３ له ويرې او ډار＇خه ډکه ورځ ده، چ３ په هغ３ ک３ به هر انسان  له خپل３ مور، پالر، 

ورور، ميرمن３ او اوالدونو ＇خه ت＋تي، ＄که چ３ هر س７ی به په خپل غم ک３ اخته وي.
�tد قيامت په ورځ به خلک په دوه ډلو وويشل شي:

الف: د مؤمنو او اهلل پيژندونکو انسانانو مخونه به د دوی د ＊ايسته عملونو په وجه رو＊انه او ＄ليدونکي وي، دوی 
به د خپلو ک７و وړو بدله مومي او د خوشال９ او خو＊９ ن＋３ ن＋ان３ به د دوی له ＇يرو ＇خه له ورايه ＇ر－ندي８ي. 
 ب: کافر او اهلل نه پيژندونکي انسانان چ３ د اهلل له حکم او فرمان ＇خه مخ －ر＄وي، مخونه به ي３ تک تور، د 

 ذلت او سپکاوي －ردونه به ي３ له ＇يرو＇خه ＇ر－ندي８ي، چ３ دا به د دوی د اندي＋ن３ او غم ن＋ه وي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
}جاَءِت،  َصاِحبَتِه،  ُوُجوهٌ،  يَْوَمئٍِذ{.      

٢- د قيامت په ورځ ول３ د ن５کو خلکو مخونه رو＊انه او＄ل５دونکي وي او د خوشحال９ ن＋３ ي３ له ＇يرو ＇خه 
＇ر－ندي８ي ؟

۳- انسان بايد په دنيا ک３ ＇ه وک７ي، تر＇و د قيامت په ورځ له غم او اندي＋ن３ ＇خه خالصون ومومي؟

کورن９ دنده
زده کوونکي  دې د لوست د مبارکو أيتونو په ر１ا ک３ د قيامت د ور＄３ ＄ين３ حالتونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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د التکوير سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�àe> ßnå£á¶= �=ßcåC ßÆ�>/@ áLßfëÉ ài� à¹>ßF åRá¶= �=ßcåC ßÆ �>.@ � áLßeßb ß³á¾= �à½Ç àRè¿¶= �=ßcåC ßÆ �>-@ � áLßeëÇ à²� àká» çn¶= �=ßcåC@ �
�=ßcåC ßÆ�>3@ áK ßQëÆàg� àlÇà«è¿¶=�=ßcåC ßÆ�>2@ áLßf ëR ài�àe> ßVåFá¶=�=ßcåC ßÆ�>1@ áLßf ån àU� àpÇ àUàÇá¶=�=ßcåC ßÆ�>0@ áKß· ëì à¢
�>--@ áK ßì ånà²�àÐ> ß» çj¶=�=ßcåC ßÆ�>-,@ áLßf ånà¾� à¬ àV èr¶=�=ßcåC ßÆ�>5@ áKß·åJà®� æGá¾ßc� ëËß@åE�>4@ áKß·åÒ ài�àÌßaÆàÐáÇ ß»á¶=

���>�>-0@ áLßf ßv áUß?�>çº� ãká«ß¾� áKß»å· ß¢�>-/@� áKß«å¶ágà?�àÍç¿ ßRá¶=�=ßcåC ßÆ�>-.@� áLßfë£ ài� à¼É åV ßRá¶=�=ßcåC ßÆ

د کلمو معنا 

لمر.    { àká» çn¶=}
ستوري.   { à½Ç àRè¿¶=}
غرونه.    {� à¹>ßFåá�= }

حامل３ او بالرب３ او＊３ )چ３ په حمل ي３ لس مياشتي ت５رې شوې وي(.   {� àe> ßnå£á¶= }
＇يروونکي حيوانات، ＄ناور.   { àpÇ àU àÇá¶=}

�}   －ناه. æGá¾ßc}
د )صحيفة( جمع ده او دلته د ک７نپا１ی )اعمالنام３( په معنا ده.    {� à¬ àV èr¶= }

ژباړه

 كله چ３ لمر ونغ＋تل شي او كله چ３ ستوري تت او خ７پ７ شي او كله چ３ غرونه وخو＄ول شي او كله چ３ د 
لسو مياشتو بالرب３ او＊３ په خپل حال)ب３ ＇＋تنه( پري＋ودل شي او كله چ３ د ＄ن／لونو ＄ناوران راغون６ او سره 
يو＄ای ک７ل شي او كله چ３ سمندرونه لمبه ک７ل شي او كله چ３ سا－ان３ )له جسدونو سره( يو＄ای ک７ل شي او 
كله چ３ له ژوندۍ خ＋３ ک７ای شوې نجل９ ＇خه پو＊تنه وشي چ３ هغه په کومه －ناه وژل شوې ده؟ او كله چ３ 

 ديارلسم لوست
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عملنام３ خپرې شي او كله چ３ د اسمان پرده وويستل شي. او كله چ３ دوزخ په ＄وښ)جوش( راوستل شي او 
كله چ３ جنت نژدې راوستل شي، هغه وخت به هر چاته ＇ر－نده شي چ３ له ＄انه سره ي３ ＇ه راوړي دي.

د سورت پيژندنه

د التکوير سورت مکي دی، )٢٩( أيتونه لري او په )تکوير( ＄که نومول شوی دی چ３ د سورت په پيل 
او لوم７ي أيت ک３ د )تکوير( لفظ راغلی دی چ３ د لمر د نغ＋تلو او د هغه د رو＊ناي９ د تت５دلو خبره پک３ 

راغل３ ده چ３ دا په خپله د قيامت د پيل５دلو بله ن＋ه ده.
او  وح３  د  ورسره  او  يادونه  دوزخ   او  جنت  د  پيل،  ن＋انو  د  هغه  د  او  قيامت  هم  موضوع  سورت  دې  د 

رسالت بيان دی.
اجمالي تفسير

په دې ＇وارلسو أيتونو ک３ د )اذا( کلمه لس ＄ل３ راغل３ ده چ３ د قيامت ＄ين３ لوي３ ن＋３ بيانوي. دا ن＋３ 
د کايناتو د نظام د له من％ه تللو عالم３ －２ل کي８ي. اهلل تعالی فرمايي: کله چ３ لمر ونغ＋تل شي، رو＊نايي له 
السه ورک７ي او په يو تور ！يکلي بدل شي. کله چ３ ستوري خ７پ７ شي او د أسمان دقيق نظام له من％ه الړشي 
حرکت  ＇ير  په  مجموع３  يوې  د  ذراتو  د  او  شي  وايستل  ب５خه  له  غرونه  چ３  كله  ولوي８ي.  را  ستوري  او 
او  رارسيدالی وي  ي３  ز８４ن３ وخت  د  او  او＊３ دي  بالرب３  مال، چ３ هغه  قيمتي  د عربو  کله چ３  وک７ي. 
ب３ ＇＋تنه پات３ شي او ＇＋تنان ي３ د قيامت له ويرې  په خپل غم اخته وي. کله چ３ ！ول ＄ن／لي ＄ناوران 
خاوري شي.   بيا  او  واخلي  غچ  بل ＇خه خپل  او  يو  له  تر＇و  غون６ شي،  را  ته  يو＄ای  ويرې  له  قيامت  د 
کله چ３ د سمندرونو اوبه په اور بدل３ شي  او نفسونه جوړه ک７ای شي، يعن３ اروا－ان３ ب５رته په بدنونو ک３ 
ننو＄ي او يا دا چ３ ＊ه نفسونه د ＊و او بد نفسونه له خپلو بدو سياالنو سره يو＄ای ک７الی شي.  کله چ３ د 
ب３ －ناه ژوندۍ ＊خ３ شوې نجل９ ＇خه پو＊تنه وشي چ３ په ＇ه －ناه ژوندۍ ＊خه شوې ده؟ ＄که عربانو 
به خپل３ لور－ان３ د خپل غلط او ناروا دود يا شرم، غريب９ او تن， الس９ له امله ژوندۍ خ＋ول３، يعن３ د 

＊خوونکي پر＄ای به له ＊خ３ ک７ای شوې نه پو＊تنه کي８ي چ３ ول３ ژوندۍ خ＋ه ك７ای شوې ده؟
کله چ３ د خلکو دک７و وړو پا３１ راورسي８ ي او د حساب او کتاب لپاره وړاندې شي او د هر انسان عملنامه  
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په ＊ي يا کي０ الس ورک７ل شي، لکه ＇رن／ه چ３ دا مطلب په يوه بل أيت ک３ هم راغلی دی چ３ که د يوه 
او  به حساب  له ده سره  او سر لوړی وي،  به کامياب  انسان  دا  نو  په ＊ي الس ورک７ل شي،  انسان عملنامه 

کتاب أسانه وشي او ناوړه او بدعملو انسانانو ته به  عملنامه د شا له لوري په چپ الس ورکول كي８ي.
تللو  له من％ه  د  نظام  د  کايناتو  د  تعبير  دا  ب５ل ک７ای شي،  تن ＇خه  له  په ＇５ر  پوستکي  د  أسمان  کله چ３   
＇خه کنايه ده. کله چ３ د دوزخ اور بل او ＊ه －رم ک７ای شي چ３ دا مطلب د قرأن کريم په نورو أيتونوک３ 
هم بيان شوی دی او د دوزخ د اور خس او خاشاک به انسانان او تي８ې وي او كله چ３ جنت د جنتيانو لپاره 
�ßfáÉ ß¦ � ßÀÉå̄çJ à»á·å¶ �àÍç¿ ßRá¶= � åKß«å¶ágà? ßÆ� راغلي دي:  په سورت ک３  ) ق(  د  لکه ＇رن／ه چ３  ک７ای شي،  رانژدې 
نفس خپل  هر  به  په دې وخت ک３  نو  ک７ای شي،  رانژدې  لپاره ＊ه  پرهيز－ارانو  د  به  يعن３: جنت   �� æbÉå£ßE

ک７ي عملونه، كه ن５ک وي يا بد ارومرو له ＄انه سره راوړي.
په دې ＇وارلسو أيتونو ک３ د قيامت د ور＄３ خطرناک حالت ان％ور شوی چ３ هغه د کايناتو د نظام خواره 
واره ک５دل او د اور د ب）رکو په شان د غرونو حرکت کول دي. له بل３ خوا به غرونه د اور د سمندرونو په 

＇５رحرکت كوي او په دغه وخت ک３ به هر انسان خپله عملنامه وويني.
وروستنی أيت د ) اذا( ＄واب دی يعن３ په يادو شوو أيتونوک３ د شرط ＄واب دی او دا مطلب ＇ر－ندوي 
چ３ هر ＇وک به خپل ک７ه وړه له ＄انه سره راوړي او د ＊وکارونو ＇＋تن به د خپل ＊ه عمل په وجه جنت 
دې  د  بايد  انسان  هو＊يار  الړشي.  ته  دوزخ  وج３  له  کارونو  ناوړه  خپلو  د  به  ＇＋تن  کارونو  بدو  د  او  ته، 
خطرناکو پ５＋و په درک کولو سره خپلو ک７و وړو ته متوجه شي او د قيامت ورځ او د هغ３ ستونزو ته ＄ان 
ترسره   کولو  ډډه  په  کارونو ＇خه  ناوړه  او  بدو  له  او  کولو  ترسره  په  کارونو  دن５کو  يوازې  کار  دا  چمتوک７ي. 

ك５دای شي.

د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
بل پس３  په  يو  واره ک５دل دي،  نظام خواره  د  کايناتو  د  به د هغه ＇ر－ندې ن＋３ چ３  راتلو سره  په  قيامت  �tد 

ظاهرې شي.
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پروا شي  ب３  قيمتي شي ＇خه  او  ارز＊تناک  له هر  انسان  به  او هيبت ＇خه  ويرې  له  د ور３＄  قيامت  �tد 
خپلوانو  له  به  انسان  دي چ３  راغلي  ک３  سورت  مخکني  په  ＇رن／ه چ３  لکه  کوي،  نه  ورته  به  پاملرنه  او 

ت＋تي. ＇خه 
حق  ورکول  حساب  اعمالو  د  او  حشر  قيامت،  چ３  دا  او  ！ين／＋ت  عقيدې  د  باندې  ورځ  پر  قيامت  د  �t

او ارومرو راتلونکي دي.
او خالص９ المل －ر＄ي. د ژغورن３  نه  اور  له  د دوزخ  ته د خلکو ه）ول، كوم چ３  ��tن５کو عملونو 

د سو＄５دلو المل  ك３  اور  په  دوزخ   د  ويرول، چ３  د خلكو  اعمالو ＇خه  ناوړو  او  －ناهونو  �tله شرک، 
－ر＄ي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ áLßfë£ ài�(� áLßf ëR ài�)� áLßf ån àU –� áKß· ëì à¢�)� áLßfëÉ ài –� áLße ßb ß³á¾=�)� áLßeëÇ à²}

٢- د قيامت په ورځ د کايناتو د نظام د خواره واره کيدو ＄ين３ ن＋３ بيان ک７ئ.
پرت３  الر＊وون３  او  عبرتونه  ＇ه  لپاره  انسانانو  د  ک３،  بيانولو  په  پ５＋و  ويروونکو  د  ور３＄  د  قيامت  د   -۳

دي؟

کورن９ دنده

لسو  له  وليکي، چ３  مقاله  يوه  په هکله  پيل５دلو  د  قيامت  د  او  ن７يدلو  د  نظام  د  کايناتو  د  دې  کوونکي  زده 
کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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د التکوير سورت
)دويمه برخه(

� ßkç«ß¿ßI�=ßcåC� åXáF èr¶=ßÆ�>-3@� ßkß£ ájß¢�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>-2@� åkç¿ à³á¶=�åe=ßÇ ßRá¶=�>-1@� åkç¿ à̂ á¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßª@
�>ßºßÆ�>.-@� æÀÉåºß?� ç¼ßM� æ¥> ßìàº�>.,@� æÀÉ å³ßº� åpáfß£á¶=�Ëåc�ßbá¿ å¢�æÌçÇà®�Ëåc�>-5@� æ¼Èåfß²� æ¹Ç àiße� à¹áÇß̄ß¶�àÄç¾åC�>-4@
�>ßºßÆ�>.0@� æÀÉå¿ ßvåE� åGáÉß§á¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÂ�>ßºßÆ�>./@� åÀÉåF à»á¶=� å°àªàáÙ>åE�àÅAße�ábß̄ß¶ßÆ�>..@� æÁÇà¿ áRß»åE� á¼ à³àF åU> ßq
� á¼ à³á¿åº�ßÐ> ßm� áÀ ß»å¶�>.3@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á·ë¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ� áÁåC�>.2@� ßÁÇàF ßÂádßI� ßÀáÈß@ßª�>.1@� æ¼É åQçe� æÁ> ßìáÉ ßm� å¹áÇß̄åE�ßÇ àÂ

���>�>.5@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=� èHße�àç�=�ßÐ> ßnßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàÐ> ßnßI�>ßºßÆ�>.4@� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ� áÁß?

د کلمو معنا 

تلونكو راتلونكو او راگر＄５دونکو ستورو.   { åkç¿ à̂ á¶=}
پ＂５دونکو.  { åkç¿ à³á¶=  }

چ３ ت５ره شي او بيا راوگر＄ي.  { ßkß£ ájß¢  }
＇رک ووهي، سا واخلي.   {� ßkç«ß¿ßI }

د لوړ مقام، رتب３ او قوت لرونکى.    {� æÀÉ å³ßº }
منل شوی، د پيروۍ وړ.   {� æ¥> ßìàº }

بخيل.  {� æÀÉå¿ ßu }

ژباړه

نو نه! زه لوړه )قسم( کوم په تلونكو او راتلونکو او په پ＂ه خو＄５دونکو ستورو. او په شپه چ３ كله ت５ره شي 
او بيا راوگر＄ي. او په سهار چ３ کله ＇رک وهي او سا واخلي. دا په واقع ک３ د يوستر استازي وينا ده چ３ 
منل  د هغه حكم  مقام  ＇＋تن دى.  او  مرتب３  لوړې  د  وړاندې  په  د ＇＋تن  د عرش  لرونکى،  قوت  ډ４ر  د 

 څوارلسم لوست
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کي８ي، هلته هغه د ډاډ وړ دى. او )اى د مک３ خلکو!( ستاس３ ملگرى ليونى نه دى او ده يقيناً هغه )پيغام 
راوړونکی( په رو＊انه فضا )داسمان په ＇ن６ه( ک３ ليدالى دى او دى د غيب )خلکو ته د وح３ د رسولو( 
په کارک３ بخيل نه دى او دا )قرأن( د کوم ر！ل شوي شيطان وينا نه ده، بيا تاس３ کوم پلو ته ＄ئ؟ دا ) قرأن( 
خو د ！ولو ن７يوالو لپاره يو نصيحت دى. له تاس３ نه هر هغه چاته چ３ غواړي په سمه الر الړ شي او ستاس３ 

په غو＊تنه هي＆ نه کي８ي، تر＇و پورې چ３ د اهلل رب العلمين خو＊ه نه وي.

اجمالي تفسير

د ت５ر شوي لوست په ＇وارلسو أيتونو ک３ د قيامت لوي３ ن＋３ په داس３ توگه بيان شوې وې چ３ کله دا ن＋３ 
له ＄ان سره ＇ه  ي３  لپاره  قيامت د ور３＄  د  انسان ومومي چ３  به هر  په هغه وخت ک３  نو  ته شي،  رامن＃ 
راوړي دي. اهلل تعالى د دې لوست أيتونو ک３ د قرأن کريم او د پ５غمبرU د ر＊تينتوب لپاره په ستورو قسم 
ياد ک７ى دى او فرمايي: زه په هغو ستورو قسم يادوم چ３ بيا راگر＄يدونکي او راختونکي وي او په سباوون 

چ３ کله ＇رک وهي  او را وخيژي.
امام قرطبي )رحمه اهلل( په خپل تفسير ک３ ليکلي دي: ستوري په ورځ ک３ پ＂ي８ي او د شپ３ را＇رگندي８ي 

لکه هوس９ )غر＇３( چ３ د شپ３ له مخ３ په خپلو غارونو ک３ پ＂ي８ي)١(.
او د عزتمن３  تعالى خبرې دي  اهلل  د  قرأن کريم  دا  پر خالف  باطل －ومان  د  فرمايي: د مشرکانو  تعالى  اهلل 
پر＊ت３ جبرائيل )عليه السالم( په واسطه راوړل شوى دى، دغه پر＊ته چ３ د لوى قوت ＇＋تنه ده او د عرش 
د ＇＋تن ) اهلل جل جالله( په وړاندې له لوړ مقام او رتب３ ＇خه برخمنه ده او ＇ه شى چ３ د اهلل له لوري 

پ５غمبرU ته رسوي. امانت  په بشپ７  ورته سپارل کي８ي هغه 
 په دې أيت ک３ د قرأن کريم اضافت جبرائيل )عليه السالم( ته له دې امله شوى دى چ３ قرأن کريم د ده 
راغلي  أيت ک３  بل  په  کريم  قرأن  د  لکه ＇رنگه چ３  ته رسيدالى دى.   Uپ５غمبر ژبه  په  ده  د  او  واسطه  په 
< يعن３ دا قرأن کريم ستا په زړه  د امين３ پر＊ت３ جبرائيل )عليه  ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢� àÀÉåºßáÙ=� à\Æèf¶=�åÄåE� ß¹ßhß¾@ :دي

السالم( په واسطه نازل شوى دى.

1- د -  قرطبي تفسیر ) 1٩/ 23٥ (.
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دا  فرمايي:  او  گر＄ولي  مخاطب  بشريت  ！ول  يا  او  )قريش(  خلک  مک３  د  تعالی  اهلل  ک３  أيت  ورپس３  په 
ستاسو ملگرى يعن３ پيغمبرU چ３ ستاسو په من＃ ک３ ژوند كوي، کوم ليونی س７ى نه دى، لکه ＇نگه چ３ 

د عناد او مخالفت له مخ３ د مک３ مشرکانو هغه ليونی گا１ه.
پس３  ور  بيا  ده.  ليدل３  ک３  په ＇ن６و  اسمان  د  السالم(  )عليه  پر＊ته جبرائيل  لويه  دغه   Uحضرت محمد 
پيغام ورک７ل شوى دی، د هغه په رسولو ک３ ي３ تاسوته  U ته چ３ د اهلل له لورې کوم  فرمايي: دغه پ５غمبر 
کوم بخل او ب３ پروايي نه ده ک７ې يا په بل عبارت دا چ３ هغه تاس３ ته د دې غيبي وح３ په رسونه ک３ هي＆ 
يا خبره ده، نو اى د مک３ خلکو!  نه دا قرأن کريم د ر！ل شوي شيطان وسوسه  او  نه ده غوره ک７ې  بخيلي 
او  گ２ئ  دروغ  قرأن  هم  بيا  سره  سره،  ＇رگندتيا  او  وضاحت  دې  له  يعن３:  يئ؟  روان  ته  لوري  کوم  تاس３ 

پ５غمبرU ته کوډگر، کاهن او شاعر خطاب کوئ.
په دريو وروستيو أيتونو ک３ فرمايي: دا قرأن د ！ول بشريت لپاره پرته له پند او نصيحت ＇خه بل ＇ه نه دى، 
دا د هغه چا لپاره پند او نصيحت دى چ３ په سمه الره د تللو هيله من وي، يعن３: د ايمان الره غوره ک７ي. 
！ولو کايناتو  او غو＊تن３ نشئ کوالى چ３ سمه الره غوره ک７ئ، هغه ذات چ３ د  توفيق  له  پرته د اهلل  تاس３ 
پيدا کوونکى او پالونکى دى بايد له همغه ＇خه د سم３ او نيغ３ الرې توفيق وغواړئ، ＄که پرته د اهلل له 

رضا او ارادې ＇خه هي＆ کار ممکن نه دى. 

فعاليت

په گوته کوي؟ بنس＂يز مطلبونه را  أيتونه کوم  په نظر دا  ستاسو 

د لوست گټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد حضرت محمدU د وح３ او نبوت ثابتوالى.

�tهغه پر＊ته چ３ پ５غمبرU او نورو پ５غمبرانو )عليهم السالم( ته ي３ وح３ راوړله، جبرائيل )عليه السالم ( و، دا 
پر＊ته د اهلل په وړاندې له لوړ او ＄انگ７ي عزت او مقام ＇خه برخمنه ده.
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او نصيحت دى.  پند  ته ＄ان ورسوي،  ايمان الرې  د  لپاره، چ３ غواړي  د هغه چا  �tقرأن کريم 
�tد حضرت جبرائيل )عليه السالم( د ＄ينو صفتونو، لکه: قوت، امانت، غوره مقام، بندگ９ او نورو بيان.

U د پاک９ بيان. اکرم  پ５غمبر  د  تورونو ＇خه  له  مشرکانو  �tد 
ده. او غو＊تن３ ＇خه مخک３  له رضا  بنده  د  او غو＊تنه  اهلل رضا  د  بيان چ３  �tد دې خبرې 

پوښتنې

معنا ک７ئ: ١-الندې کلم３ 
،َرِجيٍم{. ،اْلَغْيِب  آَِميٍن  }اْلَجَواِر، 

٢- په �َوَما َصاِحُبُكم بَِمْجُنوٍن�  أيت ک３ خطاب چا ته دى؟
۳-  له   �َوَما ُهَو َعلَى اْلَغْيِب بَِضنِيٍن� أيت ＇خه ＇ه مطلب تر السه كي８ي او موخه ي３ ＇ه ده؟

کورن９ دنده

U جبرئيل )عليه السالم( ليدالی و؟ که ي３ ليدالی وي، نو＇رن／ه او چيرته؟  أيا پ５غمبر 
زده کوونکي دې په دې اړه خپل معلومات د يوې اوه کر＊يزي مقال３ په ترڅ ک３ وليکي.
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د االنفطار سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�àeÇàF à̄á¶=�=ßcåC ßÆ�>3@� áLßf ëRàª� àe> ßVåFá¶=�=ßcåC ßÆ�>۲@� áLßfßNßJá¾=� àGå²=ßÇ ß³á¶=�=ßcåC ßÆ�>۱@� áLßf ßìß«á¾=�àÐ> ß» çj¶=�=ßcåC@
�>۶@� å¼Èåf ß³á¶=� ß́ ëEßfåE� ßµçf ß¦�>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=�>ßÃèÈß?�>ßÈ�>۵@ áLßf ç]ß?ßÆ� áKßºçbß®�>çº� ãká«ß¾� áKß»å· ß¢�>۴@� áLßfåNá£àE
� åÀÈëb¶>åE� ßÁÇàEëd ß³àI� á̧ ßE� çØß²��>8@� ß́ ßF ç²ße�ßÐ> ßm�>çº�æÌßeÇ àq� ëËß?�Êåª�>۷@� ß́ ß¶ ßbß£ßª� ßµ=çÇ ßjßª� ß́ ß̄ ß· ß]�Ëådç¶=

���>�>۱۲@� ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßº� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�>۱۱@� ßÀÉåFåI> ß²�>âº=ßfå²�>۱0@� ßÀÉ å�åª> ßVß¶� á¼ à³áÉß· ß¢� çÁåCßÆ�>9@

د کلمو معنا 

وچوي.   { áLßf ßìß«á¾=}
ستوري.   { àGå²= ßÇ ß³á¶=}

سمندرونه.  { àe> ßVåFá¶=}
قبرونه.   { àeÇàF à̄á¶=}

ته ي３ پ５دا ک７ې.  {´ß̄ß· ß]}

تاس３ ي３ دروغ －２ئ.   { ßÁÇàE ëd ß³àI}
ژباړه

كله  او  وچوي  سمندرونه  چ３  كله  او  شي.  واره  خواره  ستوري  چ３  کله  او  وچوي  اسمان  چ３  كله 

اى  وپوه８５ي.  عملونو  وروستنيو  او  لوم７نيو  خپلو  پر  هر＇وک  به  وخت  هغه  شي.  پرانستل  قبرونه  چ３ 

ك７ی  پيدا  ته  هغه  چ３  ي３؟  ک７ی  مغروره  وړاندې  په  خدای  مهربانه  هغه  خپل   د  ته  شي  ＇ه  انسانه! 

ته  وه  خو＊ه  چ３  ي３  ب２ه  هره  په  او  ي３  جوړك７ی  ان６ول  په  ي３  ته  دي،  برابرك７ي  ي３  اندامونه  ستا  ي３، 

 پنځلسم لوست
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دروغ  سزا  او  جزا  تاس３   ) چ３  ده  دا  خبره  )اصلي  بلك３  نه،  هي）كله  ك７ې.  ي３  جوړ  او  ون＋لول３  ي３ 

چ３  ليكونكي  عزتمن  داس３  دي.  شوي  ！اکل  ＇ارونکي  باندې  تاس３  پر  چ３  ك３  حال  داس３  په  －２ئ. 

. پوهي８ي  ک７نو  ！ولو  پر  ستاس３ 

د سورت پيژندنه

د االنفطار سورت مکي دى، )١٩( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )٨٢( سورت دى. 

)انفطار( مصدر دى او د )انفطرت( له کلم３ ＇خه، چ３ د سورت په لوم７ي أيت ک３ راغل３ ده، اخيستل 

شوى دى چ３ د چاودلو او ＇يريدلو په معنا دى. په دي سورت ک３ هم له هغ３ لوي３ پي＋３ يعن３ د اسمانونو 

له ＇يريدو ＇خه يادونه شوې ده چ３ د قيامت له راتللو سره يو＄ای رامن＃ ته كي８ي.

اجمالي تفسير

د  اسمان ＇يريدل،  د  لکه:  پ５＋و،  لوم７يو  له  د ور３＄  قيامت  د  أيتونو ک３  دريو  لوم７يو  په  د دې سورت 

د  گ４６دل چ３  بل ك３  يو  په  او  د سمندرونو طغيان، سرک＋９  ک５دل،  ！و！ه  ！و！ه  د هغو  او  رالويدل  ستورو 

ک３  أيت  ورپس３  په  ده.  يادونه شوې  دى،  عبارت  ن７يدلو ＇خه  له  نظام  دقيق  او  نازك  د  کايناتو  او  ن７ۍ 

د  کار  دا  دي،  راوتل  م７و  د  ＇خه  هغو  له  او  ＇يريدل  قبرونو  د  هغه  چ３  بيان８５ي  پي＋３  نورې  قيامت  د 

د هغوى  او  راو＄ي  قبرونو ＇خه  له  راژوندي کي８ي،  . م７ي دويم ＄لي  را من％ته کي８ي  پوکلو  په  شپيل９ 

ته  رامن＃  پ３＋５  دا  چ３  کله  فرمايي:  تعالى  اهلل  نو＄که  کي８ي،  پيل  ورځ  حشر  د  سره  ک５دلو  پورته  را  په 

دي؟ ک７ي  سره  تر  ＇ه  ک３  ژوندانه  دنيوي  په  ي３  مخک３  ومومي چ３  توگه  ＊ه  په  به  نفس  هر  نو  شي 

په ورپس３ أيت ک３ اهلل تعالى فرمايي: د قيامت په ورځ به سمندرونه سرغ７ون３ کوي چ３ په پايله ک３ به سره 

يو ＄اى شي، چ３ دا د قيامت له ن＋و ＇خه بله ن＋ه ده.

دې  په  ي３  ته  ذات چ３  هغه  ر！ي چ３:  داس３  هغه  او  كوي  ته خطاب  انسان  ک３  أيت  شپ８م  په  تعالی  اهلل   
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او مهرباني  دا نعمت  په خپله خو＊ه ي３ جوړ ک７ې،  او  اندامونه ي３ درک７ل  او ＊ايسته  پيدا ک７ې  ب２ه  ＊ايسته 

او  پيداکوونکي  خپل  له  او  ومني  احکام   هغه  د  ک７ي،  پر＄اى  مننه  او  اهلل شکر  د  انسان  ايجابوي چ３  دا 

ونک７ي. سرغ７ونه  پالونکي ＇خه 

او  نه، داس３ نده لکه ＇رن／ه چ３ ي３ کافر  نه، هي）کله  » يعن３:  « َكالَّ  تعالى فرمايي:  په بل أيت ک３ اهلل 

قيامت  په  دا دى چ３ دى  او سرغ７ون３ اصلي المل  نافرمان９  د  يعن３  ان／يري،  انسان  قيامت ＇خه منکر  له 

او جزا ايمان نه لري، يعن３ کوم شي چ３ دى دوکه ک７ى د هغه يوازنی المل د ده ناپوهي او غلط －ومان دى 

چ３ گواک３ ژوند همدا دنيوي ژوند دى او هغه ورځ به هي）کله رانشي چ３ په هغ３ ک３ انسان د خپلو ک７و 

پايله وويني. وړو 

دا په داس３ حال ک３ ده چ３ اهلل تعالى د انسان د اعمالو د ليکلو او ساتلو لپاره پر＊ت３ ！اکل３ دي، دا عزتمن３ 

پر＊ت３ د انسانانو عملونه ليکي او د هغوى په ！ولو ک７و وړوخبرې دي.

د لوست گټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

اسمان  د  ي３  ＇خه  ن＋و  له  چ３  ويجاړي８ي  نظام  نازک  کايناتو  د  سره  رسيدلو  را  په  ور３＄  د  قيامت  ١-د 

＇يريدل، دستورو را پر＄يدل، د سمندرونو سرغ７ونه، مستيدل او د م７و دويم ＄لي را ژوندي کيدل او له 

قبرونو ＇خه د هغوى راپورته ک５دل دي.

پايل３ ويني او د دوی له اعمالو ＇خه هي＆ شی هم پ نشي  ٢-د قيامت په ورځ خلک د خپلو ک７و وړو 

ک５داى. پات３ 

۳-د هر انسان په هکله پر＊تو ته دنده ورک７ل شوې ده چ３ ！ول ن５ک او بد عملونه وليکي.

٤-له ناوړو پايلو ＇خه د هر هغه انسان و４رول چ３ په دنيوي ژوند ک３ ناوړه اعمال تر سره کوي.

نافرمان９ په کنده ک３ د  ۵-د شيطان په لومو ک３ له لويدن３ ＇خه و４ره او دا چ３ د نفس غو＊تن３ د گناه او 
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لويدلو المل گر＄ي.

٦-د قيامت او له بيا راژوندي ك５دلو＇خه انکار ، په دنيا او أخرت ک３ د انسان د هالکت او تباه９ المل 

کي８ي.

پوښتنې

١-الندې کلم３ معنا ک７ئ:

کاتِبِيَن{. َركَّبََك-  َرْت-  أَخَّ َمْت-  قَدَّ بُْعثَِرْت-  َرْت-  ُفجِّ }اْنتَثََرْت- 

٢-د )االنفطار( سورت په پيل ک３ د قيامت ＇لور ن＋３ ذکر شوې دي، دهغو نومونه واخلئ؟

۳-له «الحافظين» ＇خه ＇وک مراد دي او دوى ＇ه دنده ترسره کوي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست د أيتونو مفهوم په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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د االنفطار سورت
)دويمه برخه(

� á¼ àÂ�>ßºßÆ�>۱۵@ åÀÈëb¶=�ß½áÇßÈ�> ßÃß¾áÇß· árßÈ�>۱۴@� æ¼É åV ßQ�Êå«ß¶�ße> çRà«á¶=� çÁåCßÆ�>-/@� æ¼Éå£ß¾�Êå«ß¶�ße=ßfáEßáÙ=� çÁåC@
� ß×�ß½áÇßÈ�>۱8@� åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßº� ç¼àM�>۱۷@� åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>۱۶@� ßÀÉåFåÑ> ß§åE�> ßÃá¿ ß¢

���>�>۱9@�åçå��ædåÒßºáÇßÈ� àfáºßáÙ=ßÆ�>âÒáÉ ßm� æká«ß¿ë¶� ãká«ß¾� à́ å· á»ßI

د کلمو معنا 
ن５کان.    {e=ßfáEßáÙ=}

نعمتونه.    {� æ¼Éå£ß¾ }
بدعمله، بدچلنه.    {e> çRà«á¶= }

ژباړه
ب５شکه چ３ ＊ه خلک به په نعمتونو)مزو چ７چو(ک３ وي او شک نشته چ３ بد کاران به په دوزخ ک３ اوسي８ي. د 
جزا په ورځ به هغوى ورننو＄ي او له هغه)دوزخ( نه هي）کله پ＂يداى نشي. ته ＇ه پوهي８ې چ３ د جزا او سزا ورځ 
＇ه ده؟ هو، ته ＇ه خبر ي３ چ３ هغه د جزا ورځ ＇ه ده؟ دا هغه ورځ ده چ３ هي）وک به د هيچا لپاره د هي＆ شي 

کولو وس نه لري، په هغ３ ورځ به فيصله په ！وله معنا يوازې د اهلل تعالی په واک ک３ وي.
اجمالي تفسير

په دې أيتونو ک３ اهلل تعالى د دواړو ډلو ن５کانو او بدانو پايل３ بيانوي او فرمايي:
پرته له شکه مؤمنان يعن３ هغه کسان چ３ په اهلل )جل جالله( او د هغه په ستر پ５غمبرU ي３ ايمان راوړى او د 
ن５ک９ او پرهيز －ارۍ الره ي３ خپله ک７ې ده، هغوى به د جنت په نعمتونو ک３ ژوند کوي. هغه کسان چ３ په اهلل 
> ، د هغه په پ５غمبرU او قيامت ايمان نه لري او د نا فرمان９ الره ي３ غوره ک７ې ده، دوى به په دوزخ ک３ وي. 
دا بدکاران به د قيامت د ور＄３ له فيصل３ وروسته د خپلو ناوړو اعمالو له امله دوزخ ته داخلي８ي او دوى به ＇ه 

وس ونلري، تر ＇و د دوزخ او د هغه له درد ناک عذاب ＇خه ＄انونه وژغوري.
په ورپس３ أيتونو ک３ اهلل تعالى د قيامت د ور＄３ له ويروونکو حاالتو ＇خه چ３ په هغه ک３ انسان د خپلو ک７و وړو 
بدله مومي، يادونه کوي او فرمايي: ته ای انسانه! ＇ه پوهي８ې چ３ د جزا او سزا ورځ به ＇رنگه وي؟ د ډ４ر زيات 

 شپاړسم لوست

دوزخ.    {� æ¼É åV ßQ }
په هغه ک３ ننو＄ي.    {> ßÃß¾áÇß· árßÈ }
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！ينگار او د دې ور＄３ د ويرې او هيبت د ＇ر－ندون３ له امله دا پو＊تنه بيا تکراروي او فرمايي: ته ＇ه پوه８５ې چ３ 
د قيامت ورځ ＇رن／ه ده؟ دا اسلوب د قرأن کريم په ډ４رو ＄ايونوک３ د قيامت د ويرې او هيبت د ستر ＊ودلو لپاره 
�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�*�àÍç®> ßVá¶=�>ßº�*�àÍç®> ßVá¶=��Æ=��àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�*�àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº�*�àÍ ß¢åe>ß̄á¶=� :راغلی دی لکه

<®àÍç��د قيامت له نومونو ＇خه دي. ßVá¶=��Æ=��àÍ ß¢åe>ß̄á¶=��.�àÍç®> ßVá¶=
يعن３: د قيامت د ور＄３ حاالت داس３ سخت، ستونزمن او ويره پاروونکي دي چ３ هي）وک هغه په سمه توگه 

نشي درک کوالی، ＄که د قيامت د ويرې او هيبت وصف او بيان د بشر له خيال او تصور نه ډ４ر اوچت دى.
اهلل تعالى په ورپس３ أيت ک３ فرمايي: په دې ورځ هي）وک د دې وس نه لري چ３ بل چا ته گ＂ه ورسوي، يا د خپل  
زور او ＄واک په م له هغه عذاب نه، چ３ د ده په انتظار ک３ دى، ＄ان وژغوري. بلک３ په دې ورځ ！ول واک 

او ＄واک يوازې او يوازې د اهلل )جل جالله( دى.
د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
��tد مؤمنو او پرهيزگارو انسانانو بدله، د جنت تل پات３ الهي نعمتونه دي.

�tدکافرو او نا فرمانو انسانانو بدله، دوزخ او سو＄وونکى اور دى.
�tد قيامت په ورځ مطلق واک او اختيار يوازې د اهلل تعالی دى او هي）وک نشي کوالى چ３ خپل ＄ان او يا بل 
＇وک د اهلل تعالی له  عذابه وژغوري او هي）وک هم د اهلل تعالی له اجازې پرته د بل لپاره شفاعت نشي کوالی.

�tد قيامت د سخت３ او لوي３ ور＄３ د ويرې او ستونزو بيان.
 

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
{ àfáºßáÙ=�( ædåÒßºáÇßÈ�( åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ }

٢- د ابرار او فجار اطالق پر چا باندې کيداى شي او په يادو شويو أيتونو ک３ د هر يوه پايله ＇رنگه بيان شوې ده؟
۳- د قيامت ＄ين３ نومونه چ３ په قرأن کريم ک３ راغلي دي، بيان ک７ئ.

��مفهوم بيان ک７ئ. ßÀÉåFåÑ> ß§åE�> ßÃá¿ ß¢� á¼ àÂ�>ßºßÆ�٤-د دې مبارک أيت�

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د لوست د أيتونو له تفسير ＇خه په گ＂３ اخيستلو، د قيامت په ورځ د کافرانو او بدکارانو د 

برخليک په هکله يوه اته کر＊يزه مقاله وليکي.
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د المطففين سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>/@ßÁÆàf åj á̂ àÈ�á¼ àÂÇà¾ßgßÆ�áÆß?�á¼ àÂÇà¶> ß²�=ßcåCßÆ�>.@�ßÁÇàªáÇßJ ájßÈ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�=Çà¶>ßJá²=�=ßcåC� ßÀÈådç¶=�>۱@� ßÀÉå«ë« ßì à»á·ë¶� ã̧ áÈßÆ�@

���>>2@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=� ëHßfå¶� àl>ç¿¶=�à½Ç à̄ßÈ�ß½áÇßÈ�>1@�æ¼É å� ß¢�æ½áÇßÉå¶�>0@�ßÁÇàMÇ à£áFßº�á¼ àÃç¾ß?� ß́ åÒß¶Æà?� èÀ à�ßÈ� ß×ß?

د کلمو معنا 
هالکت، تباهي.  {� ã̧ áÈ ßÆ }

هغه کسان چ３ په پيمانه يا تله ک３ کمى کوي.  {� ßÀÉå«ë« ßì à»á¶= }
پيمانه رانيسي.  {�=Çà¶>ßJá²= }

ژباړه
تباهي ده د تول کونکو لپاره. د هغو حال داس３ دى چ３ کله له خلکو نه په پيمانه ＇ه اخلي، نو پوره ي３ اخلي او 
كله چ３ خلكو ته په پيمانه يا تله ＇ه ورکوي، نوکم ي３ ورکوي. أيا دا خلک باور نه کوي چ３ دوى راپا＇ول کي８ي 

په يوه لويه)د قيامت( ورځ ک３. هغه ورځ، چ３ کله ！ول خلک د رب العالمين په وړاندې ودري８ي.
د سورت پيژندنه

د )المطففين( سورت مکي دى، )۳٦( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )٨۳( سورت دى. 
په )المطففين( سره ي３ د نومولو وجه دا ده چ３ د سورت په پيل ک３ دا کلمه راغل３ ده.

«المطففين» د «المطفف » د کلم３ د جمع３ صيغه ده او هغه چاته ويل کي８ي چ３ د تللو يا پيمانه کولو په 
وخت ک３ د زيات３ －＂３ د ترالسه کولو په خاطر د نورو حق کم ورکوي، خو خپل حق پوره اخلي.

د سورت د نازليدلو المل
نسايي او ابن ماجه د صحيح سند په يادون３ سره د المطففين سورت د نازليدلو د المل په هکله له ابن عباس 
)رضي اهلل عنهما( ＇خه داس３ روايت ک７ى دی: كله چ３ پ５غمبر)صلى اهلل عليه وسلم( مدين３ منورې ته تشريف 
راوړ،  نو د مدين３ منورې خلکو به د پيمان３ په راک７ې ورک７ې ک３ کمي کوله، هماغه و چ３ اهلل تعالى د المطففين 

له سورت ＇خه ＇و أيتونه راولي８ل چ３ وروسته له هغه خلکو په خپلو معامالتو ک３ سمه الره غوره ک７ه.
اجمالي تفسير

د المطففين سورت د هغو کسانو په وړاندې، چ３ په تله او پيمانه ک３ د خپل ＄ان د گ＂３ لپاره  کمى يا زياتى 

 اوه لسم  لوست

پوره ي３ اخلي.  {� ßÁÇàªáÇßJ ájßÈ }
کمى کوي،  کم ي３ ورکوي.  {� ßÁÆàf åj á̂ àÈ }
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کوي، د جنگ او سخت وعيد له اعالن سره پيل شوى دى. اهلل تعالى فرمايي: د دوزخ تل )ژوره کنده(، عذاب 
او هالکت دې وي د هغه چا لپاره چ３ په تله او پيمانه ک３ کمى او زياتى کوي. د دې ک７ن３ يعن３ )تطفيف( مثال 
داس３ دی، كله چ３ له خلکو ＇خه د ＄ان لپاره کوم  شی تلي او يا پيمانه کوي، نو هغه بشپ７ او پوره تر السه کوي 
او كله چ３ ي３ خلکو ته تلي او يا پيمانه کوي، نو کمی پک３ کوي. په ورپس３ أيتونو ک３ اهلل تعالى مطففين د قيامت 
له ور＄３ ＇خه په ډارولو د عتاب وړگر＄ولي او په اړه ي３ داس３ فرمايي: أيا هغوى باور نه لري چ３ دويم ＄لي به 

راژوندي ک７ای شي؟ په هغه لويه ورځ چ３ هغه د قيامت له ور＄３ ＇خه عبارت ده.
په هغه ورځ به ！ول انسانان د خپلو عملونو د حساب ورکولو لپاره حاضر شي او د عالميانو د پيدا کوونکي او پالونکي په 

وړاندې به ودري８ي.
له مبارکو أيتونو ＇خه موخه دا ده چ３ په تله او پيمانه ک３ کمى او زياتی کول ناوړه عمل دی، د عدالت او ر＊تينول９ 
له اصولو ＇خه مخالف کار دى، نو له اهلل ＇خه ويريدونکی انسان بايد له داس３ کارونو ＇خه ＄ان وژغوري. په تله او 
پيمانه ک３ کمى او زياتی کول د أخرت په ورځ د ايمان لرلو سره په ！کر او تضاد ک３ دى، ＄که ＇وک چ３ د أخرت 
په ورځ، د قيامت په راتللو او د اعمالو په حساب ورکولو يقين لري، هغه هي）کله هم داس３ کار نه کوي چ３ په هغه 

لويه ورځ د ده د هالکت او تباه９ المل وگر＄ي.
د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد گ＂３ د ترالسه کولو لپاره د تطفيف )په وزن او پيمانه ک３ د کمي او زياتي( حراموالى.

�tخلکوته د بيا راژوندې کيدو او جزا ورکولو يادونه.
�tد قيامت د ور＄３ د ويروونکو حاالتو بيان او دا چ３ خلک به د حساب ورکولو او د خپلو اعمالو د جزا لپاره د اهلل 

په وړاندې دري８ي.

پوښتنې

١-الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ àl>ç¿¶=(� ßÁÇàMÇ à£áFßº(� èÀ à�ßÈ�( á¼ àÂÇà¶> ß²}

٢-د المطففين سورت د نازليدلو د المل په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
۳-ول３ د هغو کسانو لپاره چ３ په پيمانه او ترازو ک３ کمى او زياتى کوي، سخت عذاب ！ا کل شوى دى؟

کورن９ دنده  
زده کوونکي دې د تطفيف )په تله او پيمانه ک３ کمی او زياتی( د ديني او ！ولنيزو زيانونو په هکله يوه مقاله وليکي 

چ３ له اتو کر＊و ＇خه کمه نه وي. 
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د المطففين سورت
)دويمه برخه(

�>5@ �ã½Çà® áfçº � ãH>ßJå²>4@ � ãÀÉ ëR åi �>ßº � ßµ= ßeáaß? �>ßº ßÆ �>3@ � æÀÉ ëR åi �Êå«ß¶ � åe> çRà«¶= � ßH>ßJå² � çÁåC � çØß²@
� ȩ̀ à² � ç×åC �åÄåE � àH ëd ß³àÈ �>ßº ßÆ �>--@ åÀÈ ëb¶= �å½ áÇßÉåE � ßÁÇàE ëd ß³àÈ � ßÀÈ ådç¶= �>-,@ � ßÀÉåE ëd ß³ à»á·ë¶ � ædåÒßº áÇßÈ � ã̧ áÈ ßÆ
�¼åÃåEÇà·à®�Îß· ß¢� ßÁ= ße� á̧ ßE� çØß²>-/@� ßÀÉå¶ çÆßáÙ=� àfÉ å{> ßiß?� ß¹>ß®�>ß¿àI>ßÈA�åÄáÉß· ß¢�Îß·áJàI�=ßcåC�>-.@� æ¼ÉåMß?� æbßJá£àº
�Çà¶> ßrß¶ � á¼ àÃç¾åC � ç¼àM �>-1@ � ßÁÇàEÇ àR áVß»ç¶ � ædåÒßº áÇßÈ � á¼åÃëE çe �Àß¢ � á¼ àÃç¾åC � çØß² �>-0@ � ßÁÇàF åj á³ßÈ �=Çà¾> ß² �>çº

���>>-3@ � ßÁÇàE ëd ß³àI �åÄåE �¼àJ¿ à² �Ë ådç¶= �= ßd ßÂ � à¹>ß̄ àÈ � ç¼àM �>-2@ � å¼É åV ßRá¶=

معنا  کلمو  د 

}             هغه کتاب دى چ３ د بدچلنو خلکو عملونه پک３ ليکل کي８ي. ãÀÉ ëR åi}

{ã½Çà®áfçº}             ليکل شوی.

}               ت５ری کوونکی، له حده ت５رشوى. æbßJá£àº}

}               بدعمله، －ناهکار. æ¼ÉåMß?}
}            کيس３. àfÉ å{> ßiß?}

}                زنگ وهلى دی. ßÁ=ße}

ژباړه

هي）کله نه، ارو مرو د بدکارانو عملنام３ د سجين په دفتر ک３ دي. او ته ＇ه خبر ي３ چ３ د سجين دفتر 

لپاره چ３ د  لپاره. د هغو  په هغه ورځ د دروغ گ２ونکو  تباهي ده  يو ليکل شوى کتاب دى.  ＇ه شی دی؟ 

بد  ت５رى کوونکى  له حده  نه گ２ي مگر هر هغه ＇وک چ３  دا ورځ دروغ  او  او سزا ورځ دروغ گ２ي  جزا 

)افسان３(  کيس３  پخوانيو خلکو  د  دا خو  وايي:  نو  ولوستل شي،  أيتونه  زموږ  هغه  پر  كله چ３  دى.  عمله 

دي. هي）کله نه، بلک３ حقيقت دا دى چ３ د دې خلکو پر زړونو د دوى بدو عملونو زنگ اچولى دى. 

اتلسم لوست
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په دوزخ  به دوى  بيا  برخ３ وي.  ب３  ليدلو ＇خه  له  په هغه ورځ دوى د خپل رب  به  ارومرو  نه،  هي）کله 

بيا به دوى ته وويل شي چ３ دا هغه ＇ه دي چ３ تاس３ دروغ گ２ل. ک３ واچول شي. 

تفسير

ر！ن３  د  ک３  ژبه  عربي  په  کلمه  «کال»  د   > æÀÉ ëR åi �Êå«ß¶ � åe> çRà«¶= � ßH>ßJå² � çÁåC � çØß²@ فرمايي:  تعالی  اهلل 

＇خه  حاالتو  ويروونکو  له  ور３＄  د  قيامت  د  چ３  دى،  دا  مفهوم  ي３  دلته  استعمالي８ى،  لپاره  زجر  او 

دا کار کوي،  بدکاران چ３  او زياتي ＇خه ډډه وک７ئ، ＄که کوم  له کمي  پيمانه ک３  او  تله  په   ، وويري８ئ 

هغوى د مجرمينو له ډل３ ＇خه گ２ل کي８ي او د دوى ک７ه وړه د بدکارو خلکو په دفتر ک３ چ３ د )سجين( 

وايي،  اهلل(  )رحمه  کثير  ابن  لکه ＇رنگه چ３  مراد  )سجين( ＇خه  له  کي８ي.  ليکل  دی  ياد شوى  نامه  په 

هغه تنگ زندان دی چ３ د بدچلنو خلکو ک７نپا３１ د هغه په دفتر ک３ ثبتي８ي. بيا اهلل تعالى فرمايي: �َوَما 

په زړه ک３ د و４رې  دلته  پو＊تنه  دا  پوه ک７ې چ３ سجين ＇ه دى؟  ته  يعن３: ＇ه شي  يٌن�،  َما ِسجِّ آَْدَراَك 

اهلل  وژغوري.  ＄انونه  ＇خه  سرغ７ون３  له  احکامو   الهي  د  خلک  تر＇و  ده،  لپاره  کولو  پيدا  د  هيبت  او 

عملونه  چ３  دى  دفتر  هغه  سجين  يعن３  مَّْرُقوٌم�  �ِكتَاٌب  فرمايي:  او  تعريفوي  يٌن�  �ِسجِّ خپله  په  تعالى 

پک３ ليکل کي８ي ، له تغيير او تبديل ＇خه ساتل شوی دى. د فاجرانو او بدکارانو ) چ３ مطففين هم د 

هغوی له ډل３ ＇خه دي( د پايل３ او برخليک له بيانولو ＇خه وروسته  اهلل تعالى د هغو خلکو د هالکت 

درد  او  د هالکت  لپاره  دروغجنو  د  ورځ  قيامت  د  گ２ي.  دروغ  ورځ  قيامت  د  كوي چ３  يادونه  تباه９  او 

قيامت  د  يعن３  گ２ي،  دروغ  بدله  ور３＄  د  قيامت  د  دي چ３  كسان  هغه  دروغجن  ده،  ورځ  عذاب  ناک 

ورځ  قيامت  د  فرمايي:  او  بيانوي  صفتونه  دوى  د  تعالی  اهلل  نو  لري،  نه  پرې  باور  او  －２ي  دروغ  راتلل 

ي３  له صفتونو ＇خه  او  دي  －ناهکاران  او  کوي  ت５ری  له حدودو ＇خه  گ２ي چ３  دروغ  هغه کسان  يوازې 

کيس３  پخوانيو خلکو  د  دا  وايي:  نو  ولوستل شي،  دوی  پر  أيتونه  تعالى  اهلل  د  کله  دى چ３  دا  يو صفت 

نه گ２ي.  أيتونه وح３  تعالی  نه لري، هغوى د اهلل  اعتبار  او  ارز＊ت  او کوم  افسان３ دي  او 
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بلک３  نده،  داس３  هي）کله  نه   « َكالَّ   » فرمايي:  او  بيانوي  المل  دروغو  او  افترا  د  دوى  د  تعالى  اهلل  بيا 

ته  زړونو  ي３  نو ＄که  وپيژني،  نشي کوالى حق  په وجه زنگ وهلي چ３  ناوړو عملونو  د  زړونه  د دوی  

موندالی.  الرنشي  قرأن 

ک７ى،  نقل  روايت  په   W ابوهريرة  د  ترمذي  او  نسايي  جرير،  ابن  چ３  ک３،  حديث  هغه  په  حقيقت  دا 

پر  نو  گناه وشي،  له کوم س７ي ＇خه  فرمايلي دي: كله چ３  اهلل عليه وسلم(  پ５غمبر)صلى  راغلى دى چ３ 

نه ب＋نه وغواړي، نو  زړه ي３ يو تور داغ جوړي８ي، کله چ３ له هغ３ گناه ＇خه توبه وباسي او له اهلل تعالی 

لويي８ي  داغ  تور  دا  نو  ته مخه وک７ي،  گناه  او كله چ３ دويم ＄ل３  پاک شي  داغ  تور  ي３ هغه  له زړه ＇خه 

نيسي. پای ک３ ！ول زړه  په  اندازې پورې رسي８ي چ３  تر هغه  او 

ورپس３ اهلل تعالى فرمايي: دا ډله خلک يعن３ د قرأن او د قيامت له ور＄３ ＇خه منکركسان به د قيامت 

په ورځ د اهلل تعالى له مهربان９ او رحمت ＇خه په پرده ک３ ژوند کوي او د دوى گناهونه به د اهلل د ليدلو 

ته داخليدونکي دي. ارومرو دوزخ  بيا دوى  او  مانع －ر＄ي 

امام شافعي )رحمه اهلل( فرمايي: دا أيت په دې دليل دى چ３ مؤمنان به د قيامت په ورځ اهلل تعالى ويني. 

دا هماغه  وايي:  ته  منکرينو  ور３＄  د  قيامت  د  ډول  په  ملن６و  او  تمسخر  د  به  )خازن(  ساتونكی  دوزخ  د 

نه درلود، نو اوس دا عذاب و＇کئ. باور  او په هغه مو  په دينا ک３ دروغ گ２لو  به  عذاب دى چ３ تاسو 

لوست ګټې د 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

تباه９ وړ دي. او  �tد قيامت د ور＄３ منکرين د هالکت 

گناهکار وي.  او  ت５ري کوونكي  له حق ＇خه  قيامت ورځ هغه کسان دروغ گ２ي چ３  �tد 
�tد قيامت انکار کوونکي به د اهلل تعالی له رحمت او لورين３ ＇خه محروم او د قيامت په ورځ به د اهلل 

وي. برخ３  ب３  ليدلو ＇خه  له  تعالی 
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او شديد عذاب دی. لپاره سخت  د منکرينو  قيامت  د  �t

نه كول، د زړونو د زنگ وهلو المل －ر＄ي. توبه  له هغه ＇خه  او  والى  باندې هميشه  گناه  �tپر 

پوښتنې

ک７ئ: معنا  کلم３  الندې   -١

*{ ßÁÇàE ëd ß³àÈ�( ã̧ áÈ ßÆ�( ßH>ßJ²�(Øß²}��
بيان  ک７ئ. ٢- د فاجرانو د زړونو له زنگ ＇خه ＇ه مراد دی؟ دا مطلب د حديث په ر１ا ک３ 

� مبارک أيت ک３ پر ＇ه  ßÁÇàEÇ àR áVß»ß¶� ædåÒßº áÇßÈ� á¼åÃëE ße� áÀ ß¢� á¼ àÃç¾åC� çØß²� ۳-امام شافعي )رحمه اهلل( په دې

کوي؟ استدالل  شي 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست د أيتونو لن６ مفهوم په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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د المطففين سورت
)دريمه برخه(

�àÅ àbßÃ ánßÈ�>.,@�ã½Çà®áfçº� ãH>ßJå²�>-5@� ßÁÇèÉë· å¢�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ>۱8@� ßÀÉëÉë· å¢�Êå«ß¶�åe=ßfáEßáÙ=� ßH>ßJå²� çÁåC� çØß²@�
� á¼åÃ åÂÇ àQàÆ�Êåª� àåfá£ßI�>./@� ßÁÆàf à�¿ßÈ� ǻ åÑ=ßeßáÙ=�Îß· ß¢�>..@� æ¼Éå£ß¾�Êå«ß¶�ße=ßfáEßáÙ=� çÁåC�>.-@� ßÁÇàEçfß̄ à»á¶=
� ßÁÇ àjåª>ß¿ßJ à»á¶=� åkßª>ß¿ßJßÉá·ßª� ß́ å¶ßc�ÊåªßÆ� ã́ ájåº�àÄàº>ßJ å]�>.1@�æ½ÇàJ á̂ çº� æ°É åUçe�Àåº� ßÁáÇß̄ ájàÈ�>.0@� å¼Éå£ç¿¶=�ßÌßf ávß¾

���>�>.4@� ßÁÇàEçfß̄ à»á¶=�> ßÃåE� àHßf ánßÈ�>â¿áÉ ß¢�>.3@� æ¼Éå¿ ájßI�Àåº�àÄ àQ=ßhåºßÆ�>.2@

د کلمو معنا 
}    هغه کتاب دى چ３ د ن５کانو عملونه پک３ ليکل شوي دي.  ßÁÇèÉë· å¢}

} د اهلل دربار ته نژدې. ßÁÇàEçfß̄ à»á¶=}
}   تختونه، ＇وک９. ǻ åÑ=ßeßáÙ=}

�âÌßf}     تازه والی، تازه －ي. ávß¾}
ژباړه

هي）کله نه ، ب５شکه د ＊و خلکو ک７نپا１ه )عملنامه( د )علّيّن( په دفتر ک３  ده.ته ＇ه خبر ي３ چ３ )علّيّن( ＇ه شى 
دى؟ يوليکل شوى کتاب دى، چ３ مقرب３ پر＊ت３ ي３ ساتنه کوي. پرته له شکه چ３ ＊ه خلک به په مزو چ７چو ک３ 
وي. په جگو ＇وکيو ناست ننداره کوونکي به وي. د هغو په ＇يرو ک３ به د نعمتونو د تاز－９ ن＋３ ليدل کي８ي. سر پ＂ي 
خالص شراب به پرې ＇＋ل کي８ي، چ３ د مشکو مهر به پرې لگيدلى وي، نو د دې سيال９ په －＂لو ك３ دې سيالي 
کوونکي ه）ه وک７ي. په دغو شرابوک３ به د تسنيم اوبه گ６ې وي. دا هغه چينه ده چ３ يوازې اهلل ته مقرب خلک ترې 

اوبه ＇＋ي. 
تفسير

په مخکينيو أيتونو ک３ د هغو انسانانو پايله او برخليک بيان شو چ３ په تله او پيمانه ک３ ي３ کمى او زياتی کاوه، 
تر＇ن， ي３ د بدکارانو د صفاتو او پايلو بيان هم وشو، په دې أيتونو ک３ د ن５کو او ＊وخلکو برخليک او پايله بياني８ي. 
د دې خلکو ک７نپا１ه به په )عليين( ک３ وي او دا هغه کتاب دى چ３ په هغه ک３ د ن５کانو ک７ه وړه ليکل کي８ي او مقرب３ 
پر＊ت３ ي３ ساتنه کوي. ورپس３ اهلل تعالى فرمايي: پرته له شکه د اهلل تعالى ن５ک بندگان په بشپ７و نعمتونو مزو چ７چو 

 نولسم لوست 

}  ور＇＋ل کي８ي، خ７وب８５ي. ßÁáÇß̄ ájàÈ}
}   شراب. æ°É åUçe}
}   مشک. ã́ ájåº}

}  په جنت ک３ د يوې چين３ نوم دى. æ¼Éå¿ ájßI}
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ک３ خوښ او خوشحاله اوسي چ３ هغه تل پات３ جنت دى. دوى به هلته په جگو تختونو ناست وي او هر لوري ته به 
د نعمتونو ننداره کوي. د جنتيانو په ＇يروک３ د نعمتونو اغيزې او تازگي له ورايه ＇رگندي８ي او هلته به داس３ شراب 
＇＋ي چ３ سر به ي３ مهر شوى وي او په هغه ک３ به هي＆ داس３ شى چ３ د هغه طبيعت ي３ بدل ک７ى وي، نه ليدل 

کي８ى او د دې شرابو د جامونو مهر به د مشكو وي.
نو＇وک چ３ دا نعمتونه غواړي هغه ته په کار دي چ３ د اهلل د احکامو منلو ته ＄ان چمتوک７ي او په دې ډگر ک３ 
مسابقه وک７ي تر＇و د قيامت په ورځ دا نعمتونه الس ته راوړي، لکه ＇رنگه چ３ اهلل تعالى د )الصافات( په سورت 
< يعن３: د داس３ نعمتونو د الس ته راوړلو لپاره بايد عمل کوونکي ن５ک  ßÁÇà·åº>ß£á¶=� á̧ ß»á£ßÉá·ßª�= ßd ßÂ� å̧ áN å»å¶@ :ک３ فرمايي
عمل وک７ي. هغه اوبه چ３ د دې شرابو سره گ６ې شوې دي هغه د )تسنيم( اوبه دي او )تسنيم( هغه چينه ده چ３ اهلل 

تعالى يوازې خپل نژدې بندگان له هغ３ ＇خه خ７وبوي.
مفسرينو د جنت د شرابو په هكله چ３ هغه د )رحيق( په نامه ياد شوي دي، داس３ ليکلي دي : د دې شرابو خاصيت 
او ＄انگ７تيا د دنيوي شرابو په ＇ير نه ده، چ３ انسان د سر په درد اخته، نشه او ب３ هو＊ه ک７ي، بلک３ د جنت شراب 

داس３ شراب دي چ３ د عنبرو بوى او ب３ سارى خوند لري.
 د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
١-د ن５کو بنده گانو د نيكيو بيان او د اهلل تعالی د هغو نعمتونو يادونه چ３ د دغو ن５كانو لپاره ي３ چمتو ک７ي دي .
٢-د بعث )دويم ＄ل ژوندي ك５دلو( او جزا پر عقيدې ！ينگار او د هغه ＇ه يادونه چ３ په أخرت ک３ رامن＃ ته کي８ي.

۳-د جنت او د هغه د تل پات３ نعمتونو د الس ته راوړلو لپاره د بندگانو ترغيب او ه）ول.

پوښتنې

١-الندې کلم３ معنا ک７ئ:
�*{ÁÇ àjåª>ß¿ßJ à»á¶=(�¼Éå£ç¿¶=�( àåfá£ßI(� ßÁÆàf à�á¿ßÈ�(åe=ßfáEßáÙ=}�

٢-د ＄ينو هغو نعمتونو نومونه واخلئ چ３ اهلل تعالی د ن５کانو لپاره په جنت ک３ د هغو وعده ک７ې ده.
۳-په کومو چاروک３ بايد له يو بل سره مسابقه وشي؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د تفسير له کتابونو ＇خه په استفادې سره، د اهلل تعالی د ن５کو بنده گانو ＄ين３ اوصاف په خپلو کتابچو 

ک３ وليکي.
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د المطففين سورت
)＇لورمه برخه(

�=ßcåC ßÆ�>/,@� ßÁÆàhßº>ß§ßJßÈ� á¼åÃåE�á=Æèfßº�=ßcåC ßÆ�>.5@� ßÁÇ à³ ßV ávßÈ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Çà¾> ß²�=Çàºßf áQß?� ßÀÈådç¶=� çÁåC@�
�=Çà· åiáeà?�>ßºßÆ�>/.@� ßÁÇè¶> ßvß¶�Ð ß×àÖ ßÂ� çÁåC�=Çà¶>ß®� á¼ àÂáÆß?ße�=ßcåC ßÆ�>/-@� ßÀÉåÃ å³ßª�á=ÇàFß·ß̄¾=� à¼åÃå· áÂß?�Îß¶åC�á=ÇàFß·ß̄¾=
� ßÁÆàf à�¿ßÈ � ǻ åÑ=ßeßáÙ=�Îß· ß¢�>/0@ � ßÁÇ à³ ßV ávßÈ�åe>ç« à³á¶= � ßÀåº�á=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �ß½áÇßÉá¶>ßª �>//@ � ßÀÉ å�åª> ßU� á¼åÃáÉß· ß¢

���>�>/2@� ßÁÇà·ß£á«ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßº� àe>ç« à³á¶=� ßHëÇàM� á̧ ßÂ�>/1@

د کلمو معنا 
خاندي.   { ßÁÇ à³ ßV ávßÈ}

اشارې او د ملن６و خندا کوي، سترگکونه وهي.   { ßÁÆàhßº>ß§ßJßÈ}
ژباړه

پرته له شکه مجرمانو به )په دنيا ک３( مؤمنانو پورې ملن６ې او خندا كول３. کله به چ３ پر مسلمانانو ت５ريدل، نو په 
خپلو من％و ک３  به ي３ په هغوی پورې ملن６ې، اشارې او خندا－ان３ کول３. کله به چ３ خپلو کورونو ته ورستن５دل، 
نو په خوشال９ )ډ４ر غرور( به ورستن５دل. او کله به ي３ چ３ مؤمنان ليدل، نو ويل به ي３: پرته له شکه همدوی 
)مؤمنان( الر ورکي دي.)حال دا چ３( دوى د مؤمنانو د ＇ارونکو په توگه نه وو لي８ل شوي. نن به مؤمنان په کافرانو 
پورې خاندي. پر تختونو ناست د هغوى د حالت ننداره به کوي. أيا کافرانو ته د هغوی د بدو ک７نو بدل او جزا 

ورك７الی شوه؟.
اجمالي تفسير

ÁÇ��د نازليدو په هکله ويلي  à³ ßV ávßÈ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Çà¾> ß²�=Çàºßf áQß?� ßÀÈådç¶=� çÁåC� مفسرينو د دې مبارک أيت
دي چ３ له مجرمانو ＇خه مراد د مشرکانو مشران، لکه: ابو جهل، وليد بن مغيره، عاص بن وائل او نور دي  چ３ 
په غريبو او تش السو مسلمانانو، لکه: عمار، صهيب، بالل او د رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( نورو يارانو 

پورې به يي خندل.
 وروسته له دې چ３ اهلل تعالی د قيامت په ورځ د انسانانو د ک７نپا１و له و４ش ＇خه يادونه وک７ه، د سورت په پای 
ک３ ي３ د کافرانو ＄ين３ ناوړې ک７ن３ چ３ په دنياک３ ورباندې ستايل شوي وو بيان ک７ل. يو له دغو ناوړه کارونو ＇خه 
پر مسلمانانو باندې د دې کافرانو ！وک３ او ملن６ې وې، نو ＄که اهلل تعالی وفرمايل: په أخرت ک３ به مسلمانان د 

شلم لوست

}   خو＊ي کوونکي، خوشحاله. ßÀÉåÃ å³ª}
}  ＇ارونکي، ساتونکي. ßÀÉ å�åª> ßU}
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دغو کافرانو او مجرمانو پرحال خاندي او ملن６ې به پرې وهي. دا زيری د اهلل تعالی له خوا  مومنانو ته يو ډول ډاډ 
او تسل３ ده چ３ د دوی زړونو ته پياوړتيا ورب＋ي. کله به چ３ کافران له بازارونو او مجلسونو ＇خه د خپلو کورونو 
په لور ستن５دل، نو له دې ناوړو عملونو ＇خه به ي３ خوند اخيست او مسلمانان به ي３ په ب３ عقل９ تورنول له يو 
بل سره به يي ويل: دې مسلمانانو ن５غه الره ورکه ک７ې ده! اهلل تعالی د دوی دا باطل －ومان ردوي او فرمايي: دا 
کافران د اهلل تعالی له لوري د مسلمانانو پر ک７نو د ＇ارونکو په تو－ه نه دي －ومارل شوي چ３ دوی ته سمه او ن５غه 

الره ورپه －وته ک７ي. 
د سورت په پای ک３ اهلل تعالی مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چ３ د قيامت په ورځ به همدا کافران په خپله د مسلمانانو د 
！وکو او ملن６و وړ و－ر＄ي . اهلل تعالی فرمايي: د قيامت په ورځ به مومنان پر ＊کلو تختونو ناست وي او د کافرانو د 
ذلت او رسواي９ د بد حالت ننداره به کوي، هغوی پورې به خاندي ، لکه ＇رن／ه چ３ دوی په دنيا ک３ د مومنانو په 

حال خندل او ملن６ې به ي３ ورپورې کول３. 
�:�أيا کافرانو ته د دوی د ک７نو بدله ورک７ل شوه ؟ هو!  ßÁÇà·ß£á«ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßº� àe>ç« à³á¶=� ßHëÇàM� á̧ ßÂ� :بيا اهلل تعالی فرمايي

کافرانو د ！وکو او ملن６و بدله چ３ په مسلمانانو پورې به يي کول３، وموندله.
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد مجرمانو د ناوړو صفتونو او بدو ک７نو بيان. 

�tد مسلمانانو او اسالمي بلن３  پر وړاندې د مک３ د مشرکانو د د ＊من９ بيان. 
�tد دې خبرې بيانول چ３ مسلمانان به په أخرت ک３ کافران د دوزخ په عذاب ک３ ويني او د هغوی په ناوړو 

اعمالو پورې به خاندي.
�tد اهلل تعالی له لوري د اهلل تعالی د ن５کو بند－انو او دوستانو د تکريم او عزت بيان.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ ßHëÇàM�( ßÁÆàf à�¿È�(ß=ÇàFß·ß̄á¾=�(=Æèfßº�(=Çàºßf áQß?}

٢- ول３ کافرانو په مسلمانانو پورې ملن６ې وهل３؟
۳- په أخرت ک３ په کافرانو پورې د مسلمانانو د ！وکو او ملن６و المل ＇ه دی؟

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د المطففين سورت د تفسير په ر１ا ک３ د سورت مهم３ موضوع／ان３ په يو مخ ک３ وليکي.
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د االنشقاق سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ßÃÉåª�>ßº� áKß̄á¶ß? ßÆ�>/@� áLçbàº� àzáeßáÙ=�=ßcåC ßÆ�>.@� áKç̄ àUßÆ�>ßÃëEßfå¶� áKß¾åcß? ßÆ�>-@� áKç̄ ßn¾=�Ð> ß» çj¶=�=ßcåC@
�>2@�åÄÉå® ßØ à»ßª�> âUábß²� ß́ ëEße�Îß¶åC� ã\åa> ß²� ß́ ç¾åC� àÁ> ßj¾åáÝ=�>ßÃèÈß?�>ßÈ�>1@� áKç̄ àUßÆ�>ßÃëEßfå¶� áKß¾åcß? ßÆ�>0@� áKç· ß̂ ßIßÆ
�=âeÆàf ájßº�åÄå· áÂß?�Îß¶åC� àGå·ß̄¿ßÈßÆ�>4@�=âfÉ åjßÈ�>âE> ßj åU� àG ßi> ßVàÈ� ßáÇ ßjßª�>3@�åÄå¿É å»ßÉåE�àÄßE>ßJ å²� ßÊåIÆà?� áÀßº�>çºß@ßª
�àÄç¾åC�>-.@�=âfÉå£ ßi�Îß· árßÈßÆ�>--@�=âeÇàFàM�Ç à¢ábßÈ� ßáÇ ßjßª�>-,@�åÅåfáÃ ß��Ð=ßeßÆ�àÄßE>ßJ å²� ßÊåIÆà?� áÀßº�>çºß?ßÆ�>5@

���>>-1@�=âfÉ årßE�åÄåE� ßÁ>ß²�àÄçEße� çÁåC�Îß·ßE�>-0@�ßeÇ àVßÈ�Àç¶�Áß?� çÀ ß��àÄç¾åC�>-/@�=âeÆàf ájßº�åÄå· áÂß?�Êåª� ßÁ>ß²

د کلمو معنا 

}           وچوي، ＇يرې شي.  áKç̄ ßn¾=}
�}            ورسره ＊ايي، وړ دی.  áKç̄ àU}

�}            هواره شي،  وغوړوله شي. áLçbàº}

}            خالي شي، تشه شي. áKç· ß̂ ßI}
�}            هل３ ＄ل３ کوونکی، ه）ه كوونكی. ã\åa> ß²}

{�eÇàFàM}             مرګ، هالكت.
ژباړه

كله چ３ أسمان وچوي او د خپل رب حکم پلی ک７ي او ورسره ＊ايي چ３ د رب حكم پلی ک７ي. او كله چ３ 

＄مکه را＊کل ) هواره(شي. او هغه ＇ه چ３ د هغ３ په دننه ک３ وي د باندې وغور＄وي او تشه شي. او دخپل رب 

حکم پر＄ای ک７ي او له هغ３ سره همدا ＊ايي. ای انسانه! پرته له شکه ته ه）ه کوونکی، د خپل رب لوري ته 

ورتلونکی او له هغه سره مخامخ ک５دونکی ي３، نو هغه چاته چ３ ک７نپا１ه په ＊ي )الس( ورک７ل شي. له هغه سره 

 يوويشتم لوست
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به ژر او په أسان９ سره حساب وشي او خپل３ کورن９ ته به په خورا خو＊９ ب５رته ستون شي او چاته چ３ ک７نپا１ه د 

شا له لوري ورک７ل شي، نو هغه به ژر مرګ غواړي. او سو＄وونکي اور ته به ننو＄ي. پرته له شکه دی )په دنياک３( 

د خپلو کسانو په من＃ ک３ خوشحاله و. پرته له شکه هغه داس３ انگ５رله او باور ي３ درلود چ３ هي）کله به زموږ 

خواته ب５رته را ونه －ر＄ي. هو! پرته له شکه د هغه رب د هغه د حال ليدونکى دى.
د سورت پيژندنه

د انشقاق سورت مکي دى، )٢۵( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )٨٤( سورت دى، د دې 

سورت نوم د سورت له لوم７ۍ کلم３ )انشقت( ＇خه اخيستل شوى دى.

مسلم او نسايي له ابوهريره W＇خه د دې سورت د غوره والي په هکله روايت کوي: کله چ３ رسول اهلل U دا 

سورت تالوت ک７، نو په پاى ک３ ي３ سجده وک７ه. د بل روايت له مخ３ چ３ بخاري، مسلم او نورو ډيرو کتابونو له 

ابوهريره W ＇خه روايت ک７ى دی راغلي دي، چ３ ابوهريره W وويل: وروسته له رسول اهلل U ＇خه به چ３ کله 

ما دا سورت په لمان％ه ک３ ولوست، نو سجده به م３ کوله، له دې امله تر مرگه پورې به د دې سورت په لوستلو 

سجده کوم.

اجمالي  تفسير

په دې سورت ک３ اهلل تعالی د قيامت د ور＄３ ترخ３ او و４روونک３ پ５＋３ يادوي او فرمايي: كله چ３ أسمان وچوي 

او ！و！３ ！و！３ شي چ３ دا د قيامت د ور＄３ له ن＋و ＇خه يوه ن＋ه ده، د أسمان دا ！و！ه ！و！ه ک５دل او ＇ير４دل به 

د اهلل  د حکم پر اساس وي. وروسته بيا فرمايي: كله چ３ ＄مکه وغوړول شي يعن３ لوړوالى او ژوروالى يي په 

بشپ７ه تو－ه له من％ه الړ شي ،  ！وله ＄مکه سره برابره شي او ＇ه چ３ په ＄مکه ک３ دننه دي، برابره ده كه هغه 

م７ي وي او يا خزان３، ！ول رابهر شي، ＄مکه  د دې شيانو له شتون ＇خه خالي شي او ＄مکه د أسمان په ＇ير د 

اهلل حكم پر ＄اى ک７ي، چ３ دلته د )اذا( ＄واب محذوف دى او تقدير ي３ داس３ کي８ي: ) رآيتم آعمالکم من خير 

وشر(، يعن３: كله چ３ أسمان وچوي او ＄مکه هواره شي او....... ، نو خپل ＊ه او بد عملونه به ووينئ، يعن３ 

！ول انسانان، چ３ د حشر په ميدان ک３ د حساب او کتاب لپاره حاضري８ي، د خپلو ک７و وړو پايله به ويني.

بيا اهلل تعالى فرمايي: ای انسانه ! )مراد ور＄ن３ ！ول انسانان دي که هغه کافر وي اوكه مسلمان( ته په دې دنيوي 
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ژوندانه ک３ د تل لپاره په ستونزو او ک７اوونوک３ مشغول ي３، ته د دې کو＊＋ونو او هلو＄لو په پای ک３ بيا هم  د اهلل 

لور ته ورتلونكی ي３، پرته له شکه وروسته له مرگه له اهلل سره يو ＄اى کي８ې او يا دا چ３ د خپلو ک７و وړو ＊ه او يا 

بده پايله به وين３، يعن３ هغه ！ول３ هل３ ＄ل３ دې چ３ په دنيا ک３ تر سره ک７ې دي او داس３ دې انگ５رله چ３ هر＇ه 

په دنيا پورې ت７لي دي، خو په حقيقت ک３ داس３ نه دي؛ بلک３ ته ارومرو د اهلل لوري ته روان يي او له هغه سره 

به مخامخ کي８ې.

ورپس３ اهلل تعالى د قيامت په ورځ د انسانانو د ډلو يادونه کوي او فرمايي: هغه ＇وک چ３ خپله ک７نپا１ه په ＊ي الس 

اخلي هغه به د مومنانو له ډل３ ＇خه وي  او له دې ډل３ سره به په أسان９ حساب کي８ي. خو  چاته چ３ ک７نپا１ه په 

كي０ الس ورک７ل شي، نو هغه به د کافرانو او فاجرانو له ډل３ ＇خه وي او له هغوى سره به په ډيرې سخت９ حساب 

کي８ي لکه چ３ په قرأن کريم ک３ ور＇خه  يادونه شوې ده.

په مختلفو  له حضرت عايش３ صديق３ )رضي اهلل عنها( ＇خه  نسايي  او  ترمذي  امام احمد، بخاري، مسلم، 

عباراتو  روايت ک７ ی دی چ３ پيغمبرU فرمايلي دي: که له چا ＇خه حساب واخ５ستل شي، نو هغه  تباه شو، 

عايش３ رضي اهلل عنها وفرمايل: اي د اهلل رسوله! أيا اهلل نه دي فرمايلي چ３ که چ５رې  چاته ک７نپا１ه په ＊ي الس 

ورک７ل شي، نو له هغه ＇خه به په أسانه حساب واخيستل شي؟ پيغمبر U وفرمايل: هغه خو يوازې د ک７نپا３１ 

وړاندې کول دي، خو که له چا نه پو＊تنه وشي نو هغه به تباه او هالک شي. 

لن６ه دا چ３ د حشر په ورځ له هغو مسلمانانو او مومنانو سره چ３ د اهلل احکام ي３ په خپل ژوند ک３ پلي ک７ي وي، 

په ډ４رې أسان９ سره حساب ترسره کي８ي او دا خلک به خپلو کورنيو او د جنت ملگرو ته خوشحاله راستن８５ي. 

د قيامت په ورځ له مومنانو سره د معامل３ له بيان ＇خه وروسته اهلل تعالى د کافرانو او بدکارانو حالت بيانوي او 

فرمايي: هغه کسان چ３ خپله ک７نپا１ه د شا له لوري په کي０ الس اخلي، دوی د ＄ان لپاره مرګ غواړي او د دوزخ 

په شغلو ک３ به الس او پ＋３ وهي. دا خلک په دنيا ک３ د خپلوکورنيو په من＃ ک３ خوشحاله وو او دا ي３ ان／５رله 

چ３ همدا د دنيا ژوند د دوی په برخه دى او بيا دوی د اهلل په دربار ک３ دويم ＄ل３ نه راژوندي کي８ي. په وروستني 

أيت ک３ اهلل تعالى فرمايي: هو ! ول３ نه )دوى ارومرو د اهلل په وړاندې حاضريدونکي دي( او اهلل تعالى د دوى ！ول 

اعمال ويني.
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د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tانسانان د قيامت په ورځ په دوو ډلو ويشل کي８ي؛ يوه هغه ډله ده چ３ د ن５کو عملونو او د الهي احکامو د ادا 

کولو په پايله ک３ خپل３ ک７نپا３１ په ＊ي الس ترالسه كوي او دا د خالصون او كامياب９ ن＋ه ده، بله ډله کافران او 

بدكاران دي چ３ خپل３ ک７نپا３１ د شا له لوري په كي０ الس اخلي،  چ３ دا د هالکت ن＋ه ده. 

�tد قيامت په ورځ د حساب لپاره له اهلل تعالی سره د انسان مخامخ ک５دل حتمي دي. 

�tهر عاقل او بالغ انسان مکلف دی چ３ تر مر－ه پورې خپلو هلو＄لو ته دوام ورک７ي، چ３ بيا ب５رته راژوندی 

كي８ي او له اهلل سره مخامخ کي８ي.

�tد ايمان او تقوى له ＇＋تنانو سره په أسان９ سره حساب کي８ي، چ３ هغه يوازې د اهلل دربار ته وړاندې ك５دل 

دي، خو که له چا ＇خه پو＊تنه وشي، نو هغه به د مالمت９ او تاوان وړ و－ر＄ي؛ ＄که هغه د خپل خالصون 

لپاره هي＆ کوم دليل او حجت نه لري.

او هالکت  تباه９  د  انسان  د  پرواک５دل،  ب３  أخرت ＇خه  له  او  ډوب５دل  او شهوتونو ک３  دنيوي خوندونو  �tپه 

المل －ر＄ي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ: 

*{=âfÉ årßE�(=âfÉå£ ßi(� àG ßi> ßVàÈ�( áKß̄á¶ß?(� áKß¾åc?(�ßàÐ> ß» çj¶=}
 ٢- په دنيوي مزو او چ７چو ک３ ډوبيدل او د أخرت ه５رول، انسان ته ＇ه زيان رسوي؟

۳- په ＊ي الس د ک７نپا３１ حاصلول د ＇ه شي ن＋ه ده؟

کورن９ دنده

د ن５کو چارو په هكله، چ３ جنت ته د انسان د داخليدو المل －ر＄ي، يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ.
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د االنشقاق سورت
)دويمه برخه(

�À ß¢�>â̄ßF ß{� çÀàFß²áfßJß¶�>-4@� ß° ßjçI=�=ßcåC�åf ß»ß̄á¶= ßÆ�>-3@� ß° ßißÆ�>ßºßÆ� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>-2@� å°ß« çn¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßª@
�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� å̧ ßE�>.-@� ßÁÆ àb àR ájßÈ� ß×�Á?f¯á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåC ßÆ�>.,@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß×� á¼ àÃß¶�> ß»ßª�>-5@� æ°ßF ß{
�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>.0@� æ¼Éå¶ß?� æH=ßdß£åE�¼ àÂáf ënßFßª�>./@� ßÁÇ à¢ÇàÈ�> ß»åE� à¼ß· á¢ß?�àç�=ßÆ�>..@� ßÁÇàEëd ß³àÈ

���>�>.1@� æÁÇà¿ á»ßº� àfáÉ ß¦�ãf áQß?� á¼ àÃß¶� åL> ßVå¶> çr¶=
د کلمو معنا 

}             را！ول ک７ي دي. ß° ßißÆ}
}             بشپ７ه او رو＊انه شي. ß° ßjçI=}

}          دروغ －２ي. ßÁÇàEëd ß³àÈ}
ژباړه

نو نه، د ما＊ام په سور والي)شفق( سو－ند يادوم او په شپه او هغه ＇ه چ３ ي３ را！ول ک７ي دي او په سپوږم９ چ３ کله بشپ７ه 
شي. تاس３ به پ７او په پ７او له يو حالت ＇خه بل ته الړ شئ، نو په دې خلکو ＇ه شوي دي چ３ ايمان نه راوړي؟ او كله 
چ３ دوی ته قرأن لوستل کي８ي نو سجده نه کوي. بلک３ کافران تل هغه )قرأن( دروغ －２ي. او اهلل په هغه ＇ه چ３ دوى ي３ 
په خپلو زړونو ک３ ساتي ＊ه پوه دى، نو دوى ته د دردوونکي عذاب زيرى ورک７ه. پرته له هغو کسانو چ３ ايمان ي３ راوړى 

دی او نيك３ ک７ن３ ي３ سرته رسولي دي، د هغوی لپاره پاى ته نه رسيدونکی )ب３ انتها  ء او بال انقطاع( اجر او ثواب دی.
تفسير 

اهلل تعالى  د قيامت او بيا را ژوندي کيدو د اثبات او ！ين／ار لپاره په )شفق( قسم يادوي. شفق له هغه سوروالي 
＇خه عبارت دى، چ３ د اسمان په ＇ن６و ک３ د شپ３ له پيل５دلو سره ＇ر－ندي８ي. همدارن／ه اهلل تعالی په تياره 
شپه او سپوږم９ چ３ کله ي３ ！يکلی بشپ７ او رو＊انه شي، قسم يادوي. په دي موجوداتو قسم يادول د هغوى د 
پيداکوونکي په عظمت او لوي９ داللت کوي. د )ال( حرف په )فال آقسم( ک３ د مخکيني خبر د رد لپاره دی، 
يعن３: د دوى سوچ او ان／５رنه د دويم ＄ل３ نه راژوندي ک５دلو او د اهلل په وړاندې د نه دريدلو په اړوند يو غلط او 
ناسم فکر او －ومان دى، دوی به ارومرو د اهلل په وړاندې د عمل د بدل３ موندلو لپاره دري８ي. د �لَتَْرَكُبنَّ َطبًَقا َعن 
َطبٍَق� جمله د قسم ＄واب دى، چ３ معنا ي３ داس３ ده: تاس３ ارومرو د يوه سخت او ستونزمن حالت ＇خه يو بل 
سخت او له ک７او ＇خه ډک حالت ته تلونکي ياستئ، چ３ هغه له مرگ او له مرگه وروسته له حالت ＇خه عبارت 

دى، چ３ پايله ي３ جنت او يا دوزخ دى او هلته به تل تر تله ژوند تيروئ.

دوه ويشتم لوست

}           په خپلو زړونو ک３ ي３ پ＂وي. ßÁÇ à¢ÇàÈ}
}              دردوونکى. æ¼Éå¶ß?}
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په ورپس３ أيتونوک３ اهلل تعالى د کافرانو د دې انگيرن３ او گومان حقيقت، چ３ دوى دويم ＄لي بيا نه راژوندي کي８ي، 
�ÁÇà¿åºáÖàÈ� ＇ه المل دى چ３ دوى په دويم ＄لي بيا راژوندي کيدلو باور نه لري؟ يعن３  ß×� á¼ àÃß¶�> ß»ßª� :ردوي او فرمايي
په دې خلکو ＇ه شوي دي چ３ ايمان نه راوړي. کومه پو＊تنه چ３ په دې أيت ک３ راغل３ ده، د انکار او يا هم د تعجب 
� كله چ３ پر دوى قرأن لوستل کي８ي، د هغه احکامو ته غاړه  ßÁÆ àb àR ájßÈ� ß×�Á?f¯á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåCßÆ��.معنا ورکوي
نه ږدي او اهلل تعالى ته سجده نه کوي. امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( وايي: دا أيت د سجدې افاده کوي او دا ＄که چ３ دا 

أيت د هغو کسانو په بدۍ او مذمت ک３ نازل شوی دی، چ３ قرأن اوري او سجده نه ادا کوي.
بيا قرأن کريم په اهلل تعالی، د هغه په رسول او د أخرت په ورځ باندې د دغوکافرانو د ايمان نه راوړلو المل داس３ 
بيانوي: دوی د کفر الره غوره ک７ې ده او په قرأن کريم باندې، چ３ د توحيد په عقيدې، وروسته له مر－ه په بيا 
راژوندي ک５دلو او د حساب په پايله ک３ د ثواب او عذاب په بدله ورکولو، مشتمل دى، ايمان نه راوړي او هغه 
دروغ －２ي، حال دا چ３ اهلل تعالى د انسانانو په ！ولو رازونو او پ＂و او ＊کاره عملونو پوه او عالم دى او د هغه علم 
د دوی پر ！ولو چارو محيط دی. په ورپس３ أيت ک３ اهلل تعالى فرمايي: ای پيغمبره! له بيا را ژوندي ک５دلو ＇خه 
منکرو کافرانو ته ز４ری ورک７ه چ３ اهلل تعالى دوى ته دردوونکى عذاب تيار ک７ى دى او ارومرو به دوی ورسره 
مخامخ کي８ي، يوازې هغه کسان له دې عذابه خالصون مومي چ３ په اهلل تعالی ايمان راوړي او ن５ک عملونه 

ترسره ک７ي، د دې ډل３ لپاره داس３ بدله چمتو شوې ده چ３ تل تر تله به وي.
د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
ايمان نه راوړل د  باندې د کافرانو  بيا هم پر خالق او پيدا کوونکي  �tد ＇ر－ندو ن＋انو او داليلو په شتون سره 

تعجب او حيرانتيا وړ او د سليم عقل او منطق خالف کار دى.
��مبارک أيت د لوستلو پر مهال د سجدې مشروعيت. ßÁÆ àb àR ájßÈ� ß×�Á?f¯á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåC ßÆ� د�t

 د اهلل تعالى علم ！ول هغه ＇ه رانغاړي چ３ انسان ي３ په زړه ک３ پ＂وي، ＄که د اهلل له علم ＇خه هي＆ شى پ�t
نه دی، نو انسان بايد د تل لپاره خپل زړه له بدو او ناوړو فکرونو او ن５تونو ＇خه لرې وساتي او د خير په ن５ت او 

فکر ک３ واوسي. 

پوښتنې

$�مبارک أيت ک３ )ال( ＇ه معنا لري او مقصد ور＄ن３ ＇ه دى؟ å°ß« çn¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßª% ١- په
٢- د الندنيو جملو مفهوم بيان ک７ى:

َفِق، َواللَّْيِل َوَما َوَسَق، َواْلَقَمِر إَِذا اتََّسَق، لَتَْرَكُبنَّ َطبًَقا َعن َطبٍَق�. �فََال أُْقِسُم بِالشَّ

کورن９ دنده
د )االنشقاق( سورت د تفسير په ړناک３ د دې سورت مهم３ موضوع／ان３ وليکئ.
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د البروج سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�åe>ç¿¶=�>0@�åaÆ àb á]àáÙ=� àH> ßV áqß?� ß̧ åJà®�>/@�æaÇ àÃ ánßºßÆ�æb åÂ> ßmßÆ�>.@�åaÇ à¢áÇ ß»á¶=�å½áÇßÉá¶=ßÆ>-@� åTÆàfàFá¶=� åL=ßc�Ð> ß» çj¶=ßÆ@
� ç×åC� á¼ àÃá¿åº�=Ç à»ß̄ß¾�>ßºßÆ�>3@�ãaÇ àÃ àm� ßÀÉå¿åºáÖ à»á¶>åE� ßÁÇà·ß£á«ßÈ�>ßº�Îß· ß¢� á¼ àÂßÆ�>2@�ãaÇ à£à®�> ßÃáÉß· ß¢� á¼ àÂ�ácåC�>1@�åaÇà®ßÇá¶=� åL=ßc
�>5@�ãbÉåÃ ßm�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�àç�=ßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à́ á· àº�àÄß¶�Ëådç¶=�>4@�åbÉ å» ßVá¶=�åhÈåhß£á¶=�åç�>åE�=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?
� çÁåC�>-,@ å°Èåf ßVá¶=� àH=ßd ß¢� á¼ àÃß¶ßÆ� ß¼ç¿ßÃ ßQ� àH=ßd ß¢� á¼ àÃß·ßª�=ÇàEÇàJßÈ� á¼ß¶� ç¼àM� åL>ß¿åºáÖ à»á¶=ßÆ� ßÀÉå¿åºáÖ à»á¶=�=Çà¿ßJßª� ßÀÈådç¶=� çÁåC

���>�>--@� àfÉåF ß³á¶=�àgáÇß«á¶=� ß́ å¶ßc�àe>ßÃá¾ßáÙ=�>ßÃåJ áVßI�Àåº�Ëåf áRßI� ãL>ç¿ ßQ�á¼ àÃß¶� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=

د کلمو معنا 

}             د )بُرج( جمع ده چ３ د ستورو په معنا دی.  åTÆ àfàFá¶=}
åaÇ}            وعده ک７اى شوی. à¢áÇ ß»á¶=}

ãaÇ}             حاضر ک７ای شوی، د ليدلو وړ. àÃ ànº}
®åaÇà}             خس، خاشاک او لر－ي.  ßÇá¶=}

}                خالصون او بری. àgáÇß«á¶=}
ژباړه

په برجونو لرونکي اسمان سو－ند او په وعده شوې ورځ. او په حاضريدونکي او حاضرک７اى شوي. د کندو )خندقونو( 
＇＋تنان تباه ک７اى شول.چ３ د ژر لمبه ک５دونکو موادو )ت５ز( اور و.كله چ３ هغوى د هغ３ کندې په غاړه ناست وو.  ＇ه 
چ３ ي３ له مومنانو سره کول هغه ي３ ليدل. له مسلمانانو ＇خه ي３ پرته له دې بله －ناه نه وه ليدل３ چ３ دوی په داس３  اهلل8 
چ３ زورور او ستايل شوي ايمان راوړى وو. هغه ذات چ３ د اسمانونو او ＄مک３ د پاچاه９ ＇＋تن دی او اهلل هر＇ه 
گوري. پرته له شکه هغو کسانو چ３ په مؤمنو نارينه وو او مؤمنو ＊％و ظلم او ت５ری وک７ او بيا ي３ توبه ونه ايستله، نو ارومرو 
د هغوی لپاره د دوزخ عذاب دى او د هغوی لپاره د سو＄وونکي اور سزا ده.  پرته له شکه هغه کسان چ３ ايمان ي３ راوړى 

او ＊３ ک７ن３ ي３ ترسره ک７ې دي، هغوى ته باغونه دي چ３ د هغو الندې ويال３ بهي８ي او دا ستر برى دى. 

 درويشتم لوست
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د سورت پيژندنه

د )البروج( سورت مکي دى )٢٢( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３)٨۵( سورت دى. 
د البروج په نامه ＄که نومول شوى دى، چ３ د سورت په پيل ک３ د )البروج( لفظ راغلى دى. په دې سورت 
ک３ د اصحاب االخدود )دخندق ＇＋تنان( او د ظلم اوت５ري پر وړاندې د هغوی د ستر جهاد يادونه شوې 

ده، چ３ ！ولو مومنانو ته د دې الر＊وونه کوي، تر＇و كفر او ت５ري ته تسليم نشي.
له ابوهريره W ＇خه روايت دى چ３ پيغمبرU به د ماسختن په لمان％ه ک３ د البروج د سورت تالوت کاوه 
په لمون％ونو  او مازديگر  به د ماسپ＋ين   Uخه روايت دى چ３ پيغمبر＇W او همدارن／ه له جابر بن سمره 

ک３ د )البروج( او )الطارق( سورتونه لوستل.
اجمالي تفسير

له برجونو  يادوي، چ３ د برجونو لرونکى دى. ＄ينو مفسرينو  په أسمان قسم  په دې سورت ک３ اهلل تعالى 
او  لمر  ک３  دوران  په  کال  يوه  د  دي چ３  ک７ې  مراد  برجونه  دولس   بنس پر  علم  د  هيئت)فلك(  د  ＇خه 
په  مفسرينو  نورو  او  بصري  حسن  قتاده،  مجاهد،  عباس،  ابن  د  را＇رخي８ي،  چاپ５ره  －رد  هغه  د  ستوري 
د  هغ３  د  ياد شوى دی چ３  قسم  ورځ  هغه  په  بيا  دي.  او كهكشان  مراد ستوري  )بروج( ＇خه  له  وړاندې 
ليدل  او  ليدونکو  په  ده. دريم قسم د هغ３ ور＄ى  قيامت ورځ  د  او هغه  ده  را رسيدلو وعده ورک７ل شوې 
په هغه ＇ه چ３  او  لپاره －واه )حاضر( وي  په خپله د هغ３  ياد شوى دى؛ يعن３ هغه ورځ چ３  شويو＇يزونو 
په  قيامت  د  هغه خلک دي چ３  مراد  )شاهد( ＇خه  له  له مخ３  تفسير  دې  د  لپاره حاضري８ي.  هغه  د  نور 
او د هغه ويروونک３ منظرې دي،  له )مشهود( ＇خه مراد قيامت  لپاره حاضري８ي.  او کتاب  ورځ د حساب 

چ３ خلک پک３ حاضري８ي. د يوه بل تفسير له مخ３ د مشهود ＇خه مراد د جمع３ او يا عرف３ ورځ ده. 
åaÆ� دا د قسم ＄واب دى چ３ يا ور＇خه د بل شوي اور د کندو د ＇＋تنانو هالکت  àb á]àáÙ=� àH> ßV áqß?� ß̧ åJà®�
او تباهي مراد ده، يا د هغوى په هکله ＊５را مراده ده. مفهوم ي３ دا دى چ３ د کندو پر＇＋تنانودې لعنت وي، 
يا دا چ３ د كندو ＇＋تنان تباه او برباد شوي دي، يعن３ د بل شوي اور د کندو ＇＋تنان چ３ د يوه روايت له 
مخ３ دوى هغه ظالمان وو چ３ د مومنانو لپاره ي３ کندې ايستل３ وې او په هغوک３ ي３ اورونه بل ک７ي وو او 
بيا به ي３ په هغو ک３ مومنان پ７مخ３ وراچول. دا ظالم کافران به د دې بل شوي اور د کندو په غاړه ناست وو 
او د مومنانو د سو＄５دلو ننداره به ي３ کوله، خو د هغه وخت مومنان په خپل ايمان ！ينگ او ثابت پات３ شول 
او له خپل３ عقيدې ＇خه يوه ذره هم ت５ر نشول. د دې کيس３ په بيانولو ک３ د اسالم د ستر پيغمبر او د هغه 
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د مل／رو لپاره تسلي او ډاډ دی، تر＇و دوى هم د پخوانيو مومنانو په ＇５ر صبر او زغم ولري او د هغوی په 
شان د حق په الر ک３ له ستونزو او ک７اوونو ＇خه ونه ويري８ي.  په ورپس３ دوو أيتونوک３ اهلل تعالی د کافرانو 
له  کافرانو  �� åbÉ å» ßVá¶= � åhÈåhß£á¶= �åç�>åE �=Çà¿åºáÖàÈ �Áß? � ç×åC � á¼ àÃá¿åº �=Ç à»ß̄ß¾ �>ßº ßÆ� فرمايي:  او  دليل ＇ر－ندوي  د ظلم 
نه اخيست، بلک３ د دوى د ظالمانه غچ اخيستلو المل دا و چ３  په سبب غچ  مؤمنانو ＇خه د کوم بدکار 
مؤمنانو په زورور او ستايل شوي اهلل ايمان راوړى و، په هغه ذات چ３ د اسمانونو او ＄مک３ مالک دى او د 
هغه علم پر هر＇ه بشپ７ه احاطه لري، يعن３: د ！ولو ستاينو وړتيا لري، ＄واکمن دى او د ＄مک３ او اسمانونو 
پاچاهي د همده ده. ＇رن／ه چ３ وغواړي په هغه ک３ تصرف کوالی شي، له هر شي ＇خه خبر دى او هر 
＇ه ويني. په مبارک أيت ک３ د اهلل تعالی له صفاتو ＇خه يو صفت )اْلَعِزيِز( چ３ د زورور معنا لري ياد شوى 
دى او دا دې ته اشاره ده چ３ که چ５رې اهلل تعالی وغواړي، نو د دې زورورو ظالمانو د ظلم مخنيوی کوي 
او نه پري８دي چ３ مومنانو ته ک７او ورس８５ي . د )اْلَحِميِد( صفت په يادولو ک３ دې ته اشاره ده چ３ اهلل تعالى 
نو په هغه  په دنيا ک３ کافرانو او ظالمانو ته وخت او مهلت ورکوي،  او که  ته ارز＊ت ورکوي.  پايلو  د ک７نو 
ک３ هم حکمتونه دي او د مسلمانانو د دنيوي ستونزو او ك７اوونو په مقابل ک３ د قيامت په ورځ هغوی ته د 
اجر او ثواب بدله وركوي. دا چ３ اهلل تعالى د هر＇ه ＇ارونکى اوکتونکى دى، د دې مطلب په بيانولو ك３ 
ثابت  په  لپاره  مومنانو  د  وعيد)عذاب(،  د  لپاره  ظالمانو  او  کافرانو  االخدود(،  ＇＋تنانو)اصحاب  د  کندو  د 

قدم９ ، زغم او صبر د تلقين او د اخروي بدل３ ژمنه ده. 
او  أزاروي  مؤمن３ ＊３％  او  مؤمنان س７ي  بيانوي، چ３  ر！نه  کسانو  هغو  د  تعالى  اهلل  ک３  أيت  پس３  ور  په 
هغوی ته تکليف رسوي. کوم کسان چ３ داس３ ظلمونه كوي او توبه نه باسي، نو دا خلك د دوزخ د اور 
او ن５ک عمل  ايمان  د  بند－انو  أيت ک３ د مؤمنو  په وروستني  به سو＄ي８ي.  په هغو ک３  او  د شغلو وړ دي 
په الر ک３  په بدل ك３، چ３ د حق  او ن５کو عملونو  ايمان  ته د ر＊تيني  تعالى هغوى  بياني８ي چ３ اهلل  پايله 

کوي.  برخه  ورپه  نعمتونه  پر４مانه  او  جنت  دي،  －الل３  ستونزې  ي３ 

فعاليت

زده کوونکي دې د مضمون د ＊وونکي په مرسته د اصحاب االخدود کيسه د تفاسيرو په يوه کتاب ک３ 
مطالعه او په اړه دې ي３ مباحثه و ک７ي.
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 د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد أخرت په ورځ د ايمان او عقيدې اثبات او د اعمالو پر بنس د ثواب او عذاب وركول. 

�tد هغو مؤمنانو د بدل３ بيان، چ３ د ازم５＋تونو او ستونزو په وړاندې، له زغم او استقامت نه كار اخلي.
�tد دوزخ له اور ＇خه د کافرانو ويرول او د ن５كو اعمالو د ثواب په بيانولو او جنت ته په تللو سره، ن５کو 

او ه）ول. ته د مسلمانانو تشويقول  کارونو 
له  واچول شول، خو  کندوک３  په  اور  د  لوري  له  کافرانو  د ظالمو  بيان چ３  والي  د غوره  مؤمنانو  �tد هغو 

ايمان ＇خه ونه －ر＄５دل او په خپل دين ！ين， او ثابت پات３ شول.
�tد کافرانو او ظالمانو د سزا د پايلو بيان.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
*{e>ßÃá¾ßáÙ=�(=Çà¿ßJßª�(hÈåhß£á¶=�(aÇ à£à®�( åe>ç¿¶=�(aÆ àb á]àáÙ=�(H> ßV áqß?�(b åÂ> ßm  }��
 ٢- پيغمبرU د )البروج( مبارک سورت په کومو لمون％ونو ک３ لوستلو؟

۳- د هغو کسانو سزا او بدله ＇ه ده چ３ مؤمنانو ته رن＃ او عذاب ورکوي؟

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  خپلو  په  تو－ه  لن６ه  په  کيسه  االخدود(  )اصحاب  د  کتابونو ＇خه  له  تفسير  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي.
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د البروج سورت
)دويمه برخه(

� àbÉ åRß»á¶=� åpáfß£á¶=�Æàc�>۱۴@�àaÆàaßÇá¶=�àeÇà«ß§á¶=�ßÇ àÂßÆ�>۱3@�àbÉå£àÈßÆ� àÔåbáFàÈ�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�>۱۲@�ãbÈåb ßnß¶� ß́ ëEße� ßo áìßE�çÁåC@
�Êåª�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� å̧ ßE�>-4@�ßaÇ à»ßMßÆ�ßÁáÇ ß¢áfåª�>-3@�åaÇà¿ àRá¶=� àOÈåb ßU� ßµ>ßIß?� á̧ ßÂ�>-2@�àbÈåfàÈ�> ß»ë¶� ã¹>ç£ßª�>-1@

���>�>..@� æ�Çà« áVçº� æ\áÇß¶�Êåª�>.-@�ãbÉ åRçº�ÁAf®�ßÇ àÂ� á̧ ßE�>.,@� ã�É åVèº�¼åÃåÑ=ßeßÆ�Àåº�àç�=ßÆ�>-5@� æGÈåd á³ßI

د کلمو معنا 

}          نيول. ßo áìßE}
}           په لوم７ي ＄ل او يا نوی پيداکول کوي. àÔåbáFàÈ}

àaÆàa}          مينه کوونکى، د اهلل له صفتونو ＇خه يو صفت دى. ßÇá¶=}
ژباړه

پرته له شکه ستا د رب نيونه ډيره سخته ده. ب５شکه هغه په لوم７ي ＄ل پيدا کول، کوي او )د پخوا په شان( بيا ي３ 
پيدا کوي. هغه ب＋ونکى مينه کوونکى دى. د عرش ＇＋تن او)له هر＇ه( لوی دى. ＇ه چ３ ي３ خو＊ه شي، د هغه 
＊ه ترسره کوونکى دى. أيا تاته د ل＋کرو خبر رس５دالى دى؟ د فرعون او د ثمود )د ل＋کرو(.  بلک３ هغه کسان 
چ３ کافران شوي دي، هغوى په دروغو ک３ اخته دي. او اهلل دوى له هر لوري ايسار ک７ي دي، بلک３ دا قرأن د لوړ 

شان او مرتب３ لرونکى دى. په ساتل３ شوې پا１ه ک３ خوندي او محفوظ دى . 
تفسير  

اهلل تعالى فرمايي: پرته له شکه له کافرانو او ظالمانو ＇خه ستا د پالونکي نيونه او غچ اخيستل ډ４ر سخت دی، 
يعن３ د ستر－و په رپ سره به ظالمان تباه ک７ي. دا وعيد د مک３ مشرکانو ته او همدارن／ه د هرې زمان３ کافرانو 
ته شامل دی. پرته له شکه اهلل تعالی د مطلق او بشپ７ وس ＇＋تن دى، لکه ＇رن／ه چ３ ي３ انسان له نشت ＇خه 
هست ک７ او هغه ي３ دنيا ته راوست، نو د هغه د بيا ژوندي کولو وس هم لري، يعن３ د اهلل تعالی ذات هم په پيدا 

کولو او هم په دويم ＄ل را ژوندي کولو قادر دى.
په ورپس３ أيتونوک３ اهلل تعالى خپل ＄يني صفتونه بيانوي چ３ ！ول د الهي ذات په لوي９ او مطلق کمال داللت کوي: 
اهلل تعالى ب＋ونکى او مهربانه دى، که ＇وک غواړي چ３ توبه وباسى او اهلل ته رجوع وک７ي )که هر ＇ومره لويه －ناه ي３ 
هم ک７ې وي( هغه ته ب＋نه او پر هغه باندې رحم کوي. اهلل تعالى فرمانبردارو انسانانو ته د اجر او ثواب بدله ورکوي.  

  څلور ويشتم لوست

}          د لوي３ مرتب３ واال. àbÉ åRß»á¶=}
¿�åaÇà}         ل＋کرې. àRá¶=}
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اهلل تعالی د عرش ＇＋تن د پاچاه９  بشپ７ واکدار او د ！ولو غورو اوصافو ＇＋تن دى، ＇ه چ３ وغواړي په ＊ايسته تو－ه 
ي３ ترسره کوي او هي＆ شى د اهلل تعالی د ارادې مخه نشي نيوالى. 

په ورپس３ أيتونوک３ اهلل تعالى د فرعون او ثموديانو ＇خه، چ３ په کفر او سرغ７ونه ک３ له حده ت５رشوي وو، يادونه 
کوي، تر＇و د ！ولو سرغ７وونکو او ظالمانو لپاره عبرت او پيغمبر U او مومنانو ته تسلي او ډاډينه شي، ＄که د 
حق او باطل د ج／７ې په پايله ک３ حق بريا مومي. په ورپس３ أيت ک３ بيا د مشرکانو او کافرانو د دروغو يادونه کي８ي 
او په ＇ر－ند ډول دا بيانوي چ３ اهلل تعالى دمطلق واک او ＄واک ＇＋تن دى. کافران او ظالمان ！ول د ده په ولکه 
ک３ دي او هيچا ته د اهلل له نيون３ او عذاب ＇خه د تي＋ت３ او خالصون الر نشته. په دې مطلب کى د کافرانو او د 

اسالم د د＊منانو لپاره ډ４ر شديد وعيد دی. 
دا مبارک سورت د قرأن پر حقانيت او دا چ３ هغه د اهلل تعالی کالم دى او په لوح محفوظ ک３ له شيطانانو ＇خه 
ساتل شوى دی، پاى مومي. په دې مطلب ک３ د مشرکانو پر ب３ بنس＂و تورونو ＇رگند رد دى چ３ هغوی قرأن کريم 

د بشرخبرې، کيس３ او شعر －２لو. 
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
��tکافرانو او د اسالم د＊منانو ته د سخت عذاب وعده، چ３ د ناوړو اعمالو د  دوام په صورت ک３ به په دنيوي او اخروي 

عذاب اخته کي８ي. 
�tاهلل تعالى د خپل شفقت او مهربان９ له امله، له خپلو دوستانو سره چ３ د ده ن５ک بند－ان دي، دوستي کوي. 

�tد پخوانيو امتونو په کيسو ک３ د هو＊يارانو لپاره زيات پندونه او عبرتونه نغ＋تي دي. 
�tد اهلل د مطلق ＄واک بيان او دا چ３ هي＆ شى او هي）وک د هغه د ＄واک له احاط３ ＇خه وتلی نشي.

�tد قرأن کريم د شرافت او لوي９ بيان. 

پوښتنې

الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
*{ æ\áÇß¶�( ã�É åVàº�( ã¹>ç£ßª�( àeÇà«ß§á¶=(� àbÉå£àÈ}

١- فرعون ＇وک و او ول３ د اهلل د قهر او غوس３ وړ و－ر＄يده؟ 
٢- دا ＇ر－ندونه چ３ هي＆ شى او هي）وک د اهلل د ＄واک او نيون３ له احاط３ ＇خه وتلى نشي، ＇ه مفهوم افاده کوي؟

کورن９ دنده
 زده کوونکي دې د تفسير د کتابونو په مرسته د ثموديانو کيسه په لن６ه تو－ه په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 
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د الطارق سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ßÃáÉß· ß¢�> ç»ç¶� æká«ß¾� ȩ̀ à²�ÁåC�>/@� àGå®>çN¶=� à¼ áRç¿¶=�>.@� à±åe> çì¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>-@� å±åe> çì¶=ßÆ�Ð> ß» çj¶=ßÆ@
� åGåÑ=ßfçJ¶=ßÆ� åGá· èr¶=� åÀáÉßE�Àåº� àTàf á̂ ßÈ�>2@� æ°åª=ßa�Ð>çº�Àåº� ß°å· à]�>1@� ß°å· à]� ç¼åº� àÁ> ßj¾åáÝ=�åf à�¿ßÉá·ßª�>0@� ã åª> ßU

���>�>-,@�æf åq>ß¾� ß×ßÆ�æÌçÇà®�Àåº�àÄß¶�> ß»ßª�>5@� àfåÑ=ßf çj¶=�Îß·áFàI�ß½áÇßÈ�>4@�ãeåa>ß̄ ß¶�åÄå£ áQße�Îß· ß¢�àÄç¾åC�>3@

د کلمو معنا 
}          هغه شى چ３ د شپ３ ＇ر－ندي８ي. å±åe> çì¶=}

}             ستورى. à¼ áRç¿¶=}
}               پيدا شوی دی. ß°å· à]}

·Gá}           شا، مال. èr¶=}
ژباړه

هغه  د شپ３ ＇ر－نديدونکى ＇ه دی؟  پوهي８ې چ３  ته ＇ه  په ＇ر－نديدونکي.  د شپ３  او  أسمان  په  دى  قسم 
＄ل５دونکى ستورى دی. هي＆ نفس داس３ نشته چ３ پر هغه کوم ＇ارونکى نه وي. بيا دې انسان دې ته ＄ير شي 
چ３ له ＇ه شي پيدا شوى دى. له ！وپ وهونکو اوبو ＇خه پيدا شوى دى. چ３ د شا او سين３ د ه６وکو له من＃ 
＇خه راو＄ي. پرته له شکه هغه )خالق( د ده په دويم ＄ل پيدا کولو قادر دى. په هغه ورځ چ３)د انسان( پ اسرار 

＊کاره او بربن６ ک７ای شي، نو هغه وخت به له انسان سره نه ＇ه زور وي او نه کوم مرستندوی او مالت７ی. 
د سورت پيژندنه

د الطارق سورت مکي دى، )١٧( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )٨٦( سورت دى. په 
الطارق سره ي３ د نومولو وجه د الطارق کلمه ده چ３ د سورت په سرک３ راوړل شوې ده. 

اجمالي تفسير
 اهلل تعالى په اسمان او ＄ليدونکي ستوري قسم يادوي چ３ په )النجم الثاقب( سره ياد شوى دى، که ＇ه هم د 
)النجم ( کلمه مفرده ده، خو مراد ور＄ن３ د ستوري جنس دى. له )الثاقب( ＇خه مراد دا دى چ３ دا ستوري 
په خپل３ ＄ال او رو＊ناي９ سره د شپ３ تورې تيارې رو＊انه کوي. بيا اهلل تعالى ＇ر－ندوي چ３ د هر انسان لپاره 
ساتونک３ پر＊ت３ ！اکل شوې دي چ３ د هغه عملونه د قيامت د ور＄３ د حساب لپاره ＇اري او هغه ثبتوي. انسان 
بايد داس３ －مان ونه ک７ي چ３ پر ده باندې ＇ارونکی او مراقب نشته او هر ＇ه ي３ چ３ نفس وغواړي بايد ترسره 
ي３ ک７ي. انسان دويم ＄ل راژوندى کي８ي او د خپلو ذره ذره ک７و، وړو حساب ورکوي. له همدې امله اهلل تعالى 

  پنځه ويشتم لوست

}           د سين３ ه６وکي. åGåÑ=ßfçJ¶=}
}            پ شيان. àfåÑ= ßf çj¶=}

}               مال ت７ی، مرسته کوونکى. æf åq>ß¾}
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فرمايي: انسان بايد د داس３ حقيقت د درک کولو لپاره خپل پيداي＋ت او جوړ＊ت ته فکر او سوچ  وک７ي چ３ 
دى له ＇ه شي ＇خه پيدا شوى دى؟ انسان له هغو اوبو＇خه پيدا شوى چ３ له هغه ＇خه په چابک９ او ！وپ وهلو 
و＄ي. يادې شوې اوبه د مال او د سين３ د ه６وکو ترمن＃ پيدا او په ！وپ راو＄ي، دا ！ول پر دې داللت کوي چ３ د 
انسان لوم７نى پيداي＋ت د دويم ＄ل راژوندي کولو په پرتله سخت او ستونزمن دى، كله چ３ د کايناتو پيدا کوونکى 
د انسان لوم７نى پيداي＋ت له يوه داس３ شي ＇خه من＃ ته راوړي چ３ له هي＆ سره برابر وي، نو دويم ＄لي ژوندي 
کول ي３ هم د ＄واکمن اهلل لپاره کومه ستونزه نه لري. په کومه ورځ چ３ انسان بيا را ژوندى کي８ي، نو په سينو او 
زړونوک３ به ！ول پ رازونه ＊کاره او ＇ر－ند شي، يعن３ کوم اعمال چ３ انسان ترسره ک７ي دي او په دنيا ک３ ي３ 
له خلکو ＇خه پ ساتلي دي او يا کوم ک７اوونه او هل３ ＄ل３ ي３ چ３ －اللي دي او تر شا ي３ ＇ه مقاصد درلودل، 
هغه به ！ول ＇ر－ند شي.  بيا اهلل تعالى فرمايي: په دې ورځ به هي＆ داس３ قدرت او ＄واک شتون ونه لري چ３ له 

انسان ＇خه دفاع وک７ي او هغه د اهلل له نيولو او محاسب３ ＇خه وژغوري. 
د لوست ګټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
t د هر انسان لپاره يوې پر＊ت３ ته دنده ورک７ل شوې ده چ３ د ده ک７ه وړه ترنظر الندې ونيسي او هغه وليکي. 

t هغه ذات چ３ د انسان د خلقت وس ولري، نو هغه ته دا ستونزمنه نده چ３ انسان وروسته له مر－ه بيا راژوندى ک７ي. 
t د قيامت په ورځ د انسان ک７ه وړه او نيتونه تر پو＊تن３ الندې را＄ي او هي＆ شی د اهلل له محاسب３ ＇خه پ نشي 
پات３ ک５دالى، هغه وخت هي）وک د دې وس او توان  نه لري چ３ يو انسان د اهلل له  محاسب３ ＇خه وژغوري او يا له 

هغه سره مرسته وک７ي. 

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:  
 }الثَّاِقُب ،َحاِفٌظ، َداِفٍق، تُْبلَى{.

٢- د انسان په پيداي＋ت او هغ３ مادې چ３ دى ور＇خه دنيا ته راغلى دی، ＇رن／ه کوالی شئ د اهلل په قدرت او ＄واک 
استدالل وک７ئ؟ 

َرائُِر� له جمل３ ＇خه مراد ＇ه دى؟  ۳- د �يَْوَم تُْبلَى السَّ

کورن９ دنده
د مبارکو أيتونو له تفسير نه په استفادې سره د انسان په پيداي＋ت ک３ د اهلل تعالى د ＄واک د ن＋و په هکله يوه شپ８ کر＊يزه 

مقاله وليکئ.
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د الطارق سورت
)دويمه برخه(

�>ßº ßÆ �>-/@ � ã̧ árßª � ã¹ áÇß̄ß¶ � àÄç¾åC �>-.@ � å¥ áb çr¶= � åL=ßc � åzáeßáÙ= ßÆ �>--@ � å¤ áQçf¶= � åL=ßc �Ð> ß» çj¶= ßÆ@
� á¼ àÃá·åÃáºß? � ßÀÈ åfåª> ß³á¶= � å̧ ëÃ ß»ßª �>-2@ �= âbáÉ ß² � àbÉå²ß? ßÆ �>-1@ �= âbáÉ ß² � ßÁÆ àbÉ å³ßÈ � á¼ àÃç¾åC �>-0@ � å¹ áhßÃá¶>åE � ßÇ àÂ

���>>-3@ �= âbáÈ ßÆ àe

د کلمو معنا 

�}          باران. å¤ áQçf¶=}
}          چاود، سورى. áå¥ áb çr¶=}

�}           غو＇ه، فيصله شوې.  ã̧ árßª}
�}          بابيزه، ！وکه ، مسخره. å¹áhßÃá¶=}

}         دسيس３ جوړوي. ßÁÆ àbÉ å³ßÈ}
=}           ل８ غوندې  âbáÈ ßÆ àe}

ژباړه

قسم دى په اسمان چ３ باران وروي. او په ＄مکه چ３ )د بو！و ！وکيدو پر مهال(  چوي. پرته له شکه دغه )قرأن( 
غو＇ه او واضحه خبره ده. او دا ！وکه او مسخره نه ده. ب５شکه دا خلک )کافران( سخت３ دسيس３ جوړوي. او زه 
به هم يو پوخ تدبيرکوم، نو وخت ورک７ه )اې پيغمبره(کافرانو ته ＇ه ل８ غوندې مهلت ) تر＇و د خپلو ک７نو بدله 

وويني(.

تفسير 

اهلل تعالى په لوم７ي او دويم أيت ک３ په وروونکي أسمان او ＄مک３، چ３ په هغ３ ک３ ډول ډول بو！ي او －ياوې 
رازرغونوي، قسم يادوي. له دې ډول ！ينگار نه  موخه دا ده چ３ قرأن کريم حقه، واضحه او رو＊انه وينا ده چ３ 

 شپ８ويشتم لوست
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حق له باطل ＇خه ب５لوي او په هغه ک３ هي＆ ب３ －＂３ او بابيزه خبره نشته. 
په ورپس３ أيت ک３ اهلل تعالى د مسلمانانو پر خالف د کافرانو چل او دسيسو ته اشاره کوي او فرمايي: کافران 
دسيس３  ！ول３  دوى  د  اهلل  ＄واکمن  او  عليم  م／ر  ک７ي،  اسالم ضعيف  او  مسلمانان  تر＇و  جوړوي،  دسيس３ 
شن６وي، د اسالم سپ５）لي دين او مومنو بند－انو ته برياليتوب ورپه برخه کوي.  د مبارک سورت په وروستني أيت 
ک３ اهلل تعالى خپل پيغمبر U ته امر کوي او فرمايي: سره له دې چ３ کافران دسيس３ او توطئ３ جوړوي خو بيا هم 

دوى ته ل８ مهلت ورک７ه، تر＇و د خپلو ناوړو عملونو بدله و مومي. 

د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد قرأن کريم د حقاينت ثابتوالى او دا چ３ په هغه ک３ هي＆ ب３ فايدې خبره نشته. 

�tد دې خبرې بيانول چ３ کافران د اسالم پر ضد دسيس３ جوړوي . 
�tد دې خبرې ＇ر－ندول چ３ اهلل تعالى د کافرانو دسيس３ شن６وي او له خپل دين سره مرسته کوي.

پوښتنې

 ١- الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
 .} ِل، آَْمِهْلُهمْْْ  }َذاِت ،َكْيًدا، فََمهِّ

١- اهلل تعالى ول３ په أسمان او ＄مکه سو－ند ياد ک７ى دى؟ 
٢- کافران ول３ د اسالم او مسلمانانو پر ضد دسيس３ جوړ وي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د قرأن کريم د حقانيت په هکله يوه اووه کر＊يزه مقاله وليکي.
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د األعلی سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ë ådç¶= ßÆ �>/@ �Ï ßbßÃßª � ße çbß® �Ë ådç¶= ßÆ �>.@ �ÏçÇ ßjßª � ß°ß· ß] �Ë ådç¶= �>-@ �Îß· á¢ßÙ= � ß́ ëE ße � ß¼ ái= � åXëF ßi@
�àÄç¾åC �àç�= �ßÐ> ßm �>ßº �ç×åC �>2@ �Î ßjá¿ßI �Øßª � ß́ àÑ åfá̄ à¿ ßi �>1@ �ÏßÇ áUß? �âÐ>ßN à¦ �àÄß·ß£ ßRßª �>0@ �Î ß¢áf ß»á¶= � ßTßf á]ß?

���> �>4@ �Ïßf ájàÉá·å¶ � ßµ àf ëjßÉà¾ ßÆ �>3@ �Îß« á̂ ßÈ �>ßº ßÆ � ßfáÃ ßRá¶= � à¼ß·á£ßÈ

د کلمو معنا 
وستايه، په پاک９ ياد ک７ه .   { åXëF ßi}

لوړ.            {Îß· á¢ßÙ=}
نوبرابر ي３ ک７، ان６ول ي３ ک７.            {ÏçÇ ßjßª}

اندازه ي３ ک７.                {e çbß®}
＊وونه ي３ وک７ه .   {ÏßbßÃßª}

＇７＄ای، شنه وا＊ه.            {Îß¢áf ß»á¶=}
وچ او تور وا＊ه، بوس.        {ÏßÇ áUß?�âÐ>ßN à¦}

ژباړه
)ای پيغمبره( د خپل لوړ رب د نوم ستاينه وک７ه. هغه چ３ پيدا ي３ ک７ او ان６ول ي３ برابر ک７، هغه چ３ اندازه ي３ 
ک７ او الر＊وونه ي３ ک７ې ده. شنه او تازه ＇７＄ايونه ي３ زرغون ک７ي. بيا ي３ وچ او تور بوس و－ر＄ول. ډ４ر ژر به پرتا 
)قرأن( ولولو، نو نه به ي３ هيروئ. پرته له هغه چ３ د اهلل خو＊ه ده. ب５شکه چ３ اهلل پاک په ＊کاره او پ＂و پوهي８ې. 

موږ به تا ته د أسان３ الرې  )شريعت( اسانتيا در په برخه ک７و. 

د سورت پېژندنه
 )٨٧( مخ３  له  ترتيب  د  مصحف  عثماني  د  او  لري  أيتونه   )١٩( دی،  سورت  مکي  سورت   «Îß· á¢ßáÙ=» د 
·Îß��＇خه اخيستل شوی دی.  á¢ßáÙ=� ß́ ëEße� ß¼ ái=� åXëF ßi� سورت دی. د دې سورت نوم د سورت له لوم７ني أيت
د دې سورت موضوع د اهلل تعالی توحيد، د اهلل > صفات، د هغه د قدرت داليل،  پيغمبر U ته د وح３ او قرأن 

 اووه ويشتم لوست 
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نازل５دل ، د قرأن د حفظ او يادولو أسانتيا، د وي＋و زړونو د ＇＋تنانو لپاره نصيحت، ن５که موعظه او د أخرت د 
ور＄ي يادونه ده.

د األْعلَی سورت فضيلت
·Îß سورت د فضيلت او غوره والي په اړه، بخاري او مسلم له حضرت معاذ W ＇خه روايت ک７ی دی چ３  á¢ßáÙ= د
·Îß، الشمس او الليل( د سورتونو لوستلو ته ترغيبول.  همدارن／ه  á¢ßáÙ=( به مسلمانان په لمان％ه ک３ د U رسول اهلل
·Îß او  á¢ßáÙ= به د اختر او جمع３ په لمون％ونو ک３ د U خه روايت شوی دی چ３ رسول اهلل＇Wله نعمان بن بشير
)الغاشية( سورتونه لوستل، په بل حديث ک３ عائشه )رضي اهلل عنها( روايت کوي، چ３ پ５غمبر U به د وترو په 

·Îß د سورت تالوت کاوه. á¢ßáÙ= لمان％ه ک３ د
 اجمالي تفسير 

د سورت په پيل ک３ اهلل تعالی پ５غمبر U او د هغه امت ته امر ک７ی دی چ３: د خپل رب نوم په پاک９ او لوي９ 
سره ياد ک７ي، يعن３ هغه له هر هغه ＇ه نه چ３ د هغه له شان سره نه ＊ايي پاک او سپ５）لی و－２ي، هي）وک دې د 
اهلل  په نوم نه مسمی کوي، د اهلل تعالی نوم دې په ناپاکو ＄ايونو ک３ نه اخلي او د هغه نوم دې په عزت او احترام 

سره واخيستل شي.
امام قرطبي فرمايي: دلته د اهلل تعالی له نوم نه مراد د هغه ذات دی. امام ابوحيان فرمايي: په مبارك أيت ک３ د اهلل 
نوم ذکر شوی دی او مفهوم ي３ داس３ دی چ３ د اهلل > نوم داس３ پاک وساتئ چ３ په هغه نوم، کوم بت نه وي 
نومول شوی. له )األعلى( ＇خه مراد دا دی چ３ د اهلل تعالی شان او مرتبه له هر هغه ＇ه نه لوړه ده چ３ مشرکان 

ي３ پرې موصوفوي. 
� أيت  å¼É å�ß£á¶=�´ëEße� å¼ ái>åE� áXëF ßjßª� د احاديثو په کتابونوک３ روايت شوی دی چ３ کله د الواقعة په سورت ک３ د
·Îß� أيت نازل شو، نو پ５غمبر U وفرمايل : تاس３ دغو  )أيتونو( ته  á¢ßÙ=� ß́ ëEße� ß¼ ái=� åXëF ßi� او په دې سورت ک３ د

په خپله رکوع اوسجده ک３ ＄ای ورک７ئ، يعن３ هغه په خپله رکوع اوسجده ک３)د تسبيح په ډول( ووايئ. 
وروسته له لوم７ني أيت ＇خه، اهلل تعالی په ورپس３ ＇لورو أيتونوک３ خپل ذات په داس３ صفاتو موصوف ک７ی 
ÏçÇ�: اهلل هغه ذات دی  ßjßª� ß°ß· ß]�Ëådç¶=� :دی چ３ د هغه د وجود او قدرت ＇ر－ندونه کوي، اهلل تعالی فرمايي
چ３ ！وله هستي ي３ پ５دا ک７ې ده چ３ د هست９ له موجوداتو نه يو هم انسان دی. اهلل تعالى هرمخلوق په ＊کلي 
صورت او جوړ＊ت پ５دا ک７ی دی، د انسان ونه او تنه )قد اوقامت( ي３ برابر او د بدن ！ول غ７ي ي３ ورسره متناسب 
او ＊کلي پيداک７ي دي. دا ！ول د اهلل > په حکمت، تدبير اوعلم  داللت کوي، لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالی د 
·àÄß̄ß� ]السجدة: ٧[، يعن３: اهلل هغه ذات دی چ３  ß]�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²� ßÀ ßj áUß?�Ëådç¶=� :السجدة( په سورت ک３ فرمايي(
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هر＇ه ي３ ډ４ر ＊ه اوکره پ５دا ک７ي دي.
�ÏßbßÃßª�ßeçbß®�Ëådç¶=ßÆ� اهلل > هغه ذات دی چ３ د هر＇ه اندازه ي３ د هغه د شان او منفعت مطابق مقدره ک７ې ده 
او هغه ته ي３ د منفعت اخيستلو الره ＊ودل３ ده؛ يعن３ د ！ولو شيانو جنس، نوع، صفات، ک７ن３، ويناوې او ن５＂ه ي３ 
！اکل３ ده، هر＇ه ته ي３ مناسبه الر＊وونه ک７ې ده. د ب５ل／３ په ډول، ＄مکه، سپوږم９، لمر، اوستوري ي３ د هست９ 
په فضا ک３ ＄وړند او معلق －ر＄ولي دي او د هر يوه الره او مدار ي３ ！اکلی دی.  ر１ا، تياره، اوبه، باد، جمادات، 
معدنونه او د موجوداتو نور ډولونه ي３ پ５دا ک７ي دي او له هغو نه ي３ د －＂و اخستلو الرې ＇ر－ندې ک７ي دي.  ون３، 
بو！ي، ميوې او گالن ي３ پ５دا ک７ي دي او په هغو ک３ ي３ دا خاصيت اي＋ی دی چ３ ＇رن／ه خپل３ ري＋３ او جرړې 
په ＄مکه ک３ ＊خ３ ک７ي. ډول،ډول مرغان او خزند－ان )حشرات( ي３ پ５دا ک７ي دي او هغو ته ي３ د ژوند کولو 
او منفعت الرې چارې ＊ودل３ دي. همدارن／ه اهلل تعالی انسان پ５دا ک７، غ７ي ي３ ورته برابرک７ل او هر اندام ته ي３ 
＄ان／７ې دنده وسپارله، تر＇و ي３ سرته ورسوي، چ３ دا لويه کارخانه او ستر سيستم په خپل ذات ک３ د اهلل تعالی 

د عظيم قدرت  ＇ر－ندونه کوي.
Îß¢áf��په مبارک أيت ک３ خپل د قدرت ن＋３ د ونو، بو！و او نباتاتو په نعمت  ß»á¶=� ßTßf á]ß?�Ëådç¶=ßÆ� بيا اهلل تعالی د
سره داس３ بيانوي: اهلل تعالی هغه ذات دی چ３ ＇７＄ايونه ي３ پ５دا ک７ي دي او په خپل قدرت سره ي３ هغه تازه، 

وچ او ميده －ر＄ولي دي، تر＇و ستاس３ ＇اروي ترې د خوړو لپاره －＂ه پورته ک７ي. 
Îß¢áf}  لفظ سره له دې چ３ د ＇ارويو په وا＊و داللت کوي، خو دلته ترې يوازې وا＊ه مراد نه دي، بلک３  ß»á¶=}د
د أيت مقصد او فحوا ！ولو نباتاتو او شنيليو ته شاملي８ي. همدارن／ه له نباتاتو ＇خه مطلب يوازې هغه نباتات نه 
دي چ３ د پسرلي په موسم ک３ پيدا ک８５ي، بلک３ په دې مبارک أيت ک３ دې ته اشاره ده چ３ نباتات او نور وا＊ه 
په اوړي، مني او ژمي ک３ ＄ان／７ي حاالت اختياروي؛ ＄که کله دغه نباتات تازه او شنه وي،  کله بيا دغه نباتات 
ژي７، وچ او تور －ر＄ي او د ＇ارويو په وا＊و بدلي８ي او يا ي３ بادونه نورو＄ايونو ته نقلوي.  دا ！ول هغه ن＋３ او عالم３ 

دي چ３ د اهلل تعالی په وحدانيت، قدرت او قوت داللت کوي. 
Î� يعن３: موږ پر تا قرأن لولو، نو ته به ي３  ßjá¿ßI�Øßª� ß́ àÑåfá̄ à¿ ßi� : ته داس３ خطاب کوي Uبيا اهلل تعالی خپل پ５غمبر
هي）کله نه هيروې، پرته له هغه نه چ３ د اهلل خو＊ه وي. د دې مبارک أيت د شان نزول په هکله داس３ روايت شوی 
دی چ３ رسول )عليه السالم( به د قرأن د نزول پر مهال، مخک３ له دې چ３ جبرائيلXد وح３ له القا ＇خه فارغ 
شي، له خپل ＄ان سره أيتونه تکرارول، تر＇و چ３ ي３ ه５ر نشي، له دې امله اهلل تعالی رسول X ته ډاډ ورک７ چ３ 
هي）کله به ستا له ذهن ＇خه قرأن کريم ونه و＄ي، م／ر هغه چ３ اهلل تعالی د هغه ه５ر４دل وغواړي، ب５شکه اهلل >  
په هر هغه ＇ه چ３ ＊کاره او پ وي عالم اوخبردی. بيا اهلل >خپل عزتمن پ５غمبر)صلی اهلل عليه وسلم( ته ز４ری 
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ورکوي چ３ موږ به تا ته شريعت داس３ أسانه ک７و چ３ په هغ３ ک３ به هي＆ سختي او حرج نه وي، لکه ＇رن／ه چ３ 
� ]الحج: ٧٨[، يعن３:  æTßf ßU� áÀåº� åÀÈëb¶=�Êåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß̧ ß£ ßQ�>ßº ßÆ� :په بل أيت ک３ اهلل > داس３ فرمايلي دي

)اهلل >( پرتاس３ په دين ک３ هي＆ کوم حرج او تکليف نه دی －ر＄والی.

د لوست ګټې
د پورتنيو أيتونو ＄ين３ －＂３ او الر＊وون３ په الندې ډول دي:

��tد اهلل > د تسبيح وجوب او په پاک９، عزت اواحترام سره د هغه د نوم يادول .
·Îß( د سورت د لوستلو فضيلت. á¢ßáÙ=( د وتر، جمع３ او اخترونو په لمان％ه ک３ د��t

·Îß( سورت ډ４ر زيات خو＊اوه؛ ＄که چ３ په دغه سورت ک３ اهلل تعالی هغه ته دوه لوی ز４ري  á¢ßáÙ=( د Uپ５غمبر��t
ورک７ي دي: لوم７ی دا چ３ ده او د ده امت ته ي３ دين اوشريعت أسانه ک７، نو ＄که کله به چ３ پ５غمبرU د دوو 
امرونو تر من＃ واقع ک５ده؛ نو تر ！ولو أسان امر به ي３ غوره کاوه. دويم دا چ３ په دې سورت ک３ اهلل > رسول )عليه 

السالم( ته ډاډ ورک７ چ３ قرأن عظيم الشان به ي３ نه ه５ري８ي.
��tاهلل > هغه ذات دی چ３ ！ول مخلوقات ي３ پيدا ک７ي دي، هر＇ه ي３ په ＊ه شکل او صورت سره ＊ايسته ک７ي 

دي، موخه اومقصد ي３ ورته مشخص ک７ی دی، چ３ دا ！ول د اهلل تعالی د قدرت او عظمت ＇ر－ندونه کوي.
��tاهلل تعالی د ＇ارويو د ودې او خوراک لپاره وا＊ه اونباتات پيدا  ک７ي دي اوحيوانات ي３ د انسان د －＂３ او 

خدمت لپاره پيدا  ک７ي دي.

پوښتنې

·Îß��د مبارک أيت مفهوم ＇ر－ند ک７ئ. á¢ßáÙ=� ß́ ëEße� ß¼ ái=� åXëF ßi�١- د
٢- د دې سورت له لوم７ني أيت وروسته، د اهلل تعالی د وحدانيت او قدرت ＇لور أيتونو بيان شوي دي، کوم 

أيتونه چ３ د اهلل تعالی پر وحدانيت او قدرت داللت کوي هغه ＇ر－ند ک７ئ.
<àç�=�ßÐ} ک３ له استثناء ＇خه مراد ＇ه شی دی ؟ ßm�>ßº�ç×åC} ۳- په

٤- دا چ３ پ５غمبرU به د%=Î·¢Ù$ سورت خو＊وه، دليل ي３ ＇ه و؟ ＇ر－ند ي３ ک７ئ.

کورن９ دنده
بيان ک７ئ. په لسوکر＊وک３  د)=Î·¢Ù( د سورت فضايل 
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د األعلی سورت
برخه( )دويمه 

�Ëådç¶= �>--@ �Îß̄ ámßáÙ= �>ßÃàFç¿ ßRßJßÈ ßÆ �>-,@ �Î ßn á̂ ßÈ � áÀßº � àfç² çdßÉ ßi �>5@ �Ïßfá² ëd¶= � åKß£ß«ß¾ � áÁåC �áfë² ßdßª@ �
�ßfß²ßc ßÆ�>-0@�Îç²ßhßI� áÀßº� ßXß·áªß?� ábß®�>-/@�ÎßÉ áVßÈ� ß×ßÆ�>ßÃÉåª� àLÇ à»ßÈ� ß×� ç¼àM�>-.@�ÏßfáF à³á¶=� ße>ç¿¶=�Îß· árßÈ
�= ßd ßÂ� çÁåC �>-3@ �Îß̄áEß? ßÆ �ãfáÉ ß]�àÌ ßf å] áÛ= ßÆ �>-2@ �>ßÉá¾ èb¶= �ßÌ>ßÉ ßVá¶= � ßÁÆ àfåMáÖàI � á̧ ßE �>-1@ �Îç· ßrßª �åÄëEße � ß¼ ái=

���>>-5@�Î ßiÇàº ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¬ àV àq�>-4@�Îß¶ÆàáÙ=� å¬ àV èr¶=�Êå«ß¶

د کلمو معنا 

fç²}            ژر به نصيحت ومني. çdßÉ ßi}
<}          او ＄ان ترې په ＇ن， کوي. ßÃàFç¿ ßRßJßÈ ßÆ}

·Îß}             داخل به شي. árßÈ}
}            غوره －２ئ، ترجيح ورکوئ. ßÁÆ àfåMáÖàI}

?Îß̄áEß}              تل پات３، دايمي. ßÆ}
}           صحيف３. å¬ àV èr¶=}

ژباړه

نو ته نصيحت )پند( ورك７ه كه نصيحت －＂ور وي. ＇وك چ３ ويري８ي هغه نصيحت مني او زيات  بدمرغه 
كي８ي.  ژوندى  به  نه  او  مري  ك３  په  نه  به  بيا  رته.  او  لوی  ډ４ر  ننو＄ي  هغه چ３  كي８ي.  ډډه  په  نه  دې  له  به 
بر４من شول هغه چ３ سپ５）لتيا ي３ غوره ك７ه، د خپل رب نوم ي３ ياد ك７، نولمون＃ ي３ وك７، بلك３ تاس３ د 
دنيا  ژوند ته ترجيح وركوئ، په داس３ حال ك３ چ３ اخروي ژوند ډ４ر  غوره  او تل پات３ دى. همدا خبره 

په مخكينيو صحيفو ك３  هم ويل شوې وه، د ابراهيم  او موٰسی په صحيفو ك３.

 اته ويشتم لوست
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  اجمالي تفسير

الشان د لوستلو  ته د قرأن عظيم   U پ５غمبر  په لوم７ن９ برخه ک３  وروسته له دې چ３ د دې مبارک سورت 
او نه هيريدلو او د دين په چارو ک３ د أسان９ ز４ری او بشارت ورک７ شو. په دې مبارکو أيتونو ک３ اهلل تعالی 
د پ５غمبر U پام د هغه اساسي مسئوليتونو ته را اړوي او داس３ فرمايي: ای محمده! په قرأن سره پند ورک７ه 
)نصيحت وک７ه( او د اتمام حجت  لپاره خلک د ن５ک９ الرې ته رابله، كه پند او نصيحت گ＂ور وي؟ يعن３ 
د دين بلنه او دعوت ！ولو خلکو ته ورسوه، ＇وك چ３ پند مني او نصيحت ته غوږ نيسي، نو هغه به ترې 
－＂ه پورته ک７ي. دلته مطلب دا دی چ３ د خلکو په من＃ ک３ داس３ کسان هم شته چ３ بايد ډ４ره پاملرنه ورته 
وشي، خو هغه ＇وک چ３ پرخپل کفر، عناد او سرغ７ون３ والړ او هغه ته دوام ورکوي نو پند او نصيحت 

هغه ته کومه －＂ه نه رسوي.
مبارک أيت دې ته اشاره کوي چ３ له خلکو سره بايد د هغوی د عقل او پوه３ په کچه خبرې وشي. ابن 
هغو  له  باندې  مسايلو  علمي  پر  دي چ３  دا  أدابو ＇خه  له  علم خپرولو  او  تعليم  د  وايي:  اهلل(  )رحمه  کثير 

کسانو سره مباحثه ونشي چ３ د علم له نعمت ＇خه ب３ برخ３ وي او په علمي مسايلو نه پوهي８ي. 
مسلم له عبد اهلل بن مسعود W نه په يوحديث ک３ روايت کوي چ３ رسول اهلل U فرمايلي دي : يو قوم ته 
 Wبايد داس３ خبرې بيان نشي چ３ هغوی ي３ له پوه３ او ادراک ＇خه عاجز وي. همدارن／ه ديلمي له علي
او  له خلکو سره د هغوی د پوه３، عقل   : په موقوف حديث ک３ داس３ روايت ک７ی دی  او بخاري  ＇خه 

علم مطابق خبرې وک７ئ ، أيا غواړئ چ３ اهلل او رسول ي３ تکذيب شي؟ 
بيا اهلل> فرمايي: که چ５رې له اهلل > ＇خه وو４ر８４ئ، نوډ４ر ژر به نصيحت ومنئ، يعن３ که د چا په زړه 
ک３ د اهلل تعالی ډار موجود وي بايد له اهلل تعالی ＇خه وو４ري８ي، هر وخت پند او نصيحت ته غوږ شي او 
－＂ه ترې پورته ک７ي. ب５شکه ＇وک چ３ له پند او نصيحت ＇خه لرې والی اختياروي او ＄ان ترې ژغوري، 
نو يقينا دا  کس بدمرغه دی، د خپل کفر او عناد له امله به دوزخ ته داخلي８ي او د تل لپاره به د جهنم په اور 

ک３ وي، بيا به نه مري چ３ له عذاب ＇خه خالص شي او نه به هم رغ８５ي چ３ ب３ غمه او أرامه شي.  
پايل３ چ３  انسانانو  بيانولو وروسته، اهلل تعالی د هغو  له  پايلو  او  انسانانو د عاقبت  د سرغ７وونکو او بدمرغو 
له شرک او کفر ＇خه لرې والی غوره کوي او د نفس په تزکيه او پاک９ بوخت وي، داس３ بيانوي: پرته له 
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او شرک  کفر  له  له عذاب ＇خه ژغوري،  تعالی  اهلل  د  او سرلوړی دی چ３ ＄ان  بريالی  شکه  هغه ＇وک 
＇خه لرې والی اختياروي، په ！ولو حاالتو ک３ دخپل رب نوم يادوي، لمون＃ ادا کوي او ورسره د اهلل تعالی 

نور عبادتونه هم پر＄ای کوي.   
�Îç²ßhßI��أيت په اړه  áÀßº� ßXß·áªß?� ábß®� نه د U خه روايت کوي چ３ کله له نبي کريم＇ W ابوبکر بزار له جابر
پو＊تنه وشوه، هغهU په ＄واب ک３ وفرمايل: بريمن هغه ＇وک دی چ３ د الإله إال اهلل شهادت ورک７ي، له 
·Îç� د مبارک  ßrßª�åÄëEße� ß¼ ái=�ßfß²ßc ßÆ� اهلل تعالی سره شريک و نه نيسي او زما په رسالت گواهي ورک７ي. د
أيت د تفسير په اړه له رسول اهلل U ＇خه روايت شوی دی چ３ د دې أيت مراد پن％ه وخته لمون＃ کول او 

پر هغو مداومت او پابندي ده. 
بيا اهلل تعالی ！ول انسانان مخاطب －ر＄وي او د هغو کسانو غندنه کوي چ３ د دنيا ژوند غوره －２ي او هغه ته 
¾ßÉá<� يعن３: تاس３ ته چ３  èb¶=�ßÌ>ßÉ ßVá¶=� ßÁÆ àfåMáÖàI� á̧ ßE� :د أخرت پر ژوندانه ترجيح ورکوي، اهلل تعالی فرمايي
د ＇ه امر شوی دی،  هغه نه پر＄ای کوئ، بلک３ د دنيا ژوند ته پر أخرت ترجيح ورکوئ، حال دا چ３ د 

أخرت  ژوند او نعمتونه د دنيا په پرتله هم５شه او تل پات３ دي. 
أسماني  ！ول  يعن３  ده،  يوه  اديانو سرچينه  أسماني  ！ولو  د  دا ＇ر－ندي８ي چ３  برخه ک３  أخري  په  د سورت 
اديان په اصولو او اساساتو ک３ يو شان دي او هي＆ کوم توپير پک３ نه ليدل کي８ي، پرته له شکه دغه تعليمات 
صحيفوک３  په  السالم(  )عليهما  موسی  او  ابراهيم  د  تو－ه  ＄ان／７ې  په  صحيفوک３،  او  کتابونو  پخوانيو  په 

ذکرشوي دي. 
ابن عساکر له ابوذر W ＇خه روايت کوي چ３ د اهلل تعالی د رالي８ل شويو کتابونو د شم５ر په اړه له رسول اهلل 
U نه پو＊تنه وشوه، رسول اهلل U په ＄واب ک３ وفرمايل :  يوسل او ＇لورکتابونه؛ پن％وس صحيف３ پر شيث 
X، د４رش صحيف３ پرادريس X ، لس صحيف３  پر ابراهيم X او مخک３ د تورات له رال８５لو ＇خه، لس 

صحيف３ پرموسی X ، تورات، انجيل، زبور او قرأن کريم. 
د لوست ګټې 

پورتني أيتونه ＄ين３ －＂３ او الر＊وون３ لري چ３ عبارت دي له:
�tد نفس د تزکي３، ذکر او لمان％ه په لوري د مؤمن تشويقول، چ３ په ＄ان／７ې تو－ه دا امور د وړوکي اختر 
پر مهال حاصل５دالی شي، كله چ３ مومن زکات او د فطر صدقه ورک７ي او بيا د اختر د لمان％ه د ادا کولو 
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لپاره وو＄ي.
همدغه  ک３  په حقيقت  او  ک７ي  پورته  ترې  －＂ه  دی، چ３  －＂ور  لپاره  چا  هغه  د  نصيحت  او  پند  �tتذکير، 

کسان ن５کمرغه او په سمه الره روان دي.  
ژغوري. اور４دلو ＇خه ＄ان  او  منلو  له  او＊وخبرو  نصيحت  پند،  د  کسان  او سرغ７وونکي  مرغه  �t بد 

�tکافران به دوزخ ته ننو＄ي، بيا به دوی هلته نه مري او نه به هم رغ８５ي.
�tد دنيا او أخرت بری اوکاميابي د هغه چا په برخه وي چ３ د اهلل په ياد او د هغه په عبادت ک３ خپل ژوند 

ت５رک７ي او د أخرت ابدي ژوند ته پر فاني دنيا ترجيح ورک７ي. 
�tد دين اصول اوحقايق د ！ولو پخوانيو امتونو په کتابونو ک３ يو شان دي او دا پر دې داللت کوي چ３ دا 

！ول کتابونه د اهلل تعالی وح３ ده، چ３ پ５غمبرانو )عليهم السالم( باندې د هغه له لوري نازله شوې ده. 

پوښتنې

ک７ئ. بيان  مفهوم  ١-د الندنيوکلماتو 
�*{� ßÁÆ àfåMáÖàI –�Îç· ßrßª�)�Îç²ßhßI�)�Îß̄ ámßáÙ=�)�fç² çdßÉ ßi�)�áfë² ßdßª }

٢- په دې سورت ک３ د پ５غمبر U د رسالت تر ！ولو اساسي شيان ＇ه ذکرشوي دي؟
او  احاديثو  په ＄ينو  په دې هکله  رعايت ک７ي.  او حاالت  أداب  تعليم  او  د دعوت  بايد  عالم  او  ۳-داعي 

مآثورو رواياتو استدالل وک７ئ.
�=Îß¶ÆàáÙ� له مبارک أيت نه ＇ه استنباط کوالی شئ؟ په لن６ه توگه ي３ بيان  å¬ àV èr¶=�Êå«ß¶�= ßd ßÂ� çÁåC�٤- د

ک７ئ.
۵- دکتابونو اوصحيفو تر من＃ ＇ه توپير شتون لري؟ ＇ر－ند ي３ ک７ئ او تر ＇ن， ي３ د أسماني کتابونو او 

بيان ک７ئ. صحيفو شمير هم 

کورن９ دنده
د لوست د أيتونو له مخ３، د ن５کو او بدمرغو کسانو په هکله، لس کر＊يره مقاله وليکئ.
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د الغاشية سورت
برخه( )لوم７ۍ 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Îß̄ ájàI�>0@�âÍßÉåº> ßU�=âe>ß¾�Îß· árßI�>/@�ãÍßF åq>ç¾�ãÍß·åº> ß¢�>.@�ãÍß£ åm> ß]�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQàÆ�>-@�åÍßÉ åm>ß§á¶=� àOÈåb ßU� ßµ>ßIß?� á̧ ßÂ@

���>�>3@� æ¥Ç àQ�Àåº�Êå¿á§àÈ� ß×ßÆ� àÀ å» ájàÈ� ß×�>2@� æ¤Èåf ßu�Àåº� ç×åC�ã½> ß£ ß{� á¼ àÃß¶� ßkáÉç¶�>1@�æÍßÉå¾A� æÀáÉ ß¢� áÀåº
د کلمو معنا 

أيا تا ته رس５دلی دی. �{ ßµ>ßIß?� á̧ ßÂ}
قيامت، پ＂وونکی، خوريدونکی.   {åÍßÉ åm>ß§á¶=}

خوار او ذليل.   {ãÍß£ åm> ß]}
رب７ ايستونکي او زيار ايستونکي.   {ãÍß·åº> ß¢}

ست７ي ستومانه، رن＃ را＊کوونکي.  {ãÍßF åq>ß¾}
ژباړه

ايا تا ته د هغه خوريدونكي افت )غاشي３( خبر رس５دالى دى ؟  ＄ين３ مخونه به په هغه ورځ تر４دلي او خوار وي.  
سخت زيار ايستونكي او ست７ي كيدونكي به وي. په تود )گرم ( اور ك３ به ننوتونكي وي.  د خو！５دل３ چين３ اوبه به 
هغوته د ＇＋لو لپاره ورك７ای كي８ي.  له اغزو لرونكو بو！و پرته به بل هي＆ ډول خواړه د هغوی لپاره نه وي، چ３ نه ي３ 

چاغوي او نه به ي３ لوږه لرې کوي.
 د سورت پيژندنه

د )الغاشيه( سورت مکي دی، )٢٦( أيتونه لري او د عثماني مصحف له ترتيب سره سم په )٨٨( رديف ک３ ＄ای 
لري. د دې سورت نوم د دغه سورت له پيل ＇خه اخيستل شوی دی. الغاشية د قيامت له نومونو ＇خه يو نوم دی، 
چ３ د ويروونکو پي＋و په معنا راغلی او ويره او هيبت ي３ ！ول خلک نيسي.د سورت موضوع د قيامت ورځ، د هغ３ 
احوال او په أخرت ک３ د مؤمنانو لپاره د نعمتونو او د کافرانو لپاره د عذاب بيان دی.د دې سورت په وروست９ برخه 

ک３ د کايناتو د پيداي＋ت او نظام په اړه د ＇＋تن تعالی د قدرت ن＋３ په دقيقه ب２ه ＇ر－ندې شوې دي.
له مخکيني سورت سره يې ت７او

د االعلی په سورت ک３ د مؤمنانو او کافرانو لپاره د جنت او دوزخ صفتونه په لن６ه تو－ه ياد شول، په دې سورت ک３ 
پورتني صفتونه په بشپ７ ډول سره بيان شوي دي.

 اجمالي تفسير
د دې سورت په لوم７ۍ برخه ک３ خدای تعالی خپل رسول ته د قيامت د ور＄３ د رسيدو د خبر په هکله ！ين／ار 

ک７يدی، هغه خبر چ３ د ويرې او هيبت سختي ي３ انسانان رانغاړي.

نه ويشتم لوست

ډ４ر تود او －رم.  {âÍßÉåº> ßU}
خو！５دل３، ا４ش５دل３ او ډ４رې تودې.    {æÍßÉå¾A}

اغزي لرونکي او ترخه بو！ي. �{¤È åf ßu}
نه چاغوي، نه ＇ربوي.  { àÀ å» ájàÈ� ß×}
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 اهلل> په دې ورځ د انسانانو د حالت په نظر ک３ نيولو سره، دوی په دوو برخو و４شلي دي  او فرمايي: په دې ورځ 
＄ين３ مخونه خوار او ذليل دي، دا ډله هماغه د کافرانو ډله ده. دوی د هغه عذاب له امله چ３ ليدلی ي３ دی ＇يرې 
ي３ ذليل３ او رن， ي３ الوتی وي، چ３ د قيامت د ور＄３ له عذاب سره مخ کي８ي. دغه ډله به سخته رب７ليدل３، رن＃ 
ايستل３، ست７ې او ستومانه وي، ＄که چ３ دغ３ ډل３ په دنيا ک３ ب３ ＄ايه او ب３ مورده خپل ＄انونه ست７ي او ستومانه 
ک７يدي، دوی به سو＄ونکي او －رم اور ته ننو＄ي او كله چ３ دوی ت８ي شي او اوبه وغواړي، له هغ３ چين３ ＇خه 
دوی ته اوبه ورکول کي８ي چ３ د هغ３ په اوبو ي３ تنده نه ماتي８ي، بلک３ د هغ３ د تودوالي له امله  ي３ تنده ال زياتي８ي. 
همدارن／ه دوی ته هغه خواړه او ډوډۍ نه ورکول کي８ي چ３ پری ماړه شي، له دې امله اهلل تعالی فرمايلي دي: د دې 
ډل３ لپاره له«ضريع»)تريخ بو！３( ＇خه پرته نور خواړه، نه ورکول کي８ي چ３ په دې خوړو نه دوی چاغي８ي او نه ي３ 

هم لوږه له من％ه ＄ي.
w نازل شو، مشرکانو به د مسخرو په ډول  æ¤Èåf ßu�Àåº� ç×åC�ã½> ß£ ß{� á¼ àÃß¶� ßkáÉç¶y مفسرينو ويلي دي: كله چ３ دا أيت
 w æ¥Ç àQ�Àåº�Êå¿á§àÈ� ß×ßÆ� àÀ å» ájàÈ� ß×yويل: زموږ او＊ان د ضريع وا＊ه خوري او په هغ３ ＇ربي８ي، وروسته دا أيت

نازل شو، يعن３ نه دوی چاغوي او نه ي３ لوږه له من％ه وړي.
�wداس３ يو تريخ او بد خونده بو！ی دی چ３ د حجاز خلک ورته د شينوالي په وخت ک３ )شبرق( وايي،  æ¤Èåf ßuy
كله چ３ دا بو！ی وچ شي هغه ته )ضريع( وايي چ３ ډ４ر زهرناک او بد خونده دی. په همدې تو－ه د دوزخيانو لپاره يو 

بل ډول خواړه هم شته، چ３ هغه ته )زقوم( وايي او زقوم هم بد خونده او زهري خواړه دي.
د لوست ګټې

پورتني أيتونه ＄ين３ الندې －＂３ او الر＊وون３ را په －وته کوي:
�tد قيامت له نومونو ＇خه يو هم  )الغاشيه( د پ＂وونکي په معنا دی، چ３ وحشت او ويره ي３ انسانان پ＂وي.

�tکافران د قيامت په ورځ له خوارو او ذليلو ＇５رو سره را！ولي８ي او په دردونکي عذاب به اخته کي８ي.
�tمشرکان او بت پرستان په دنيا ک３ ب３ ＄ايه خپل ＄انونه په شرکي اعمالو او د بتانو په عبادت ک３ ست７ي کوي، 

همدارن／ه د قيامت په ورځ به هم ست７يا او ذلت د دوی په برخه وي.
�tپه مبارکو أيتونو ک３ دوزخيانو ته له ترخو او بد بويه خوړو ＇خه مخک３ د اوبو ＇＋لو يادونه شو４ده،  دا ＄که 

چ３ هغوی د سخت３ －رم９ له امله له خوړو ＇خه اوبو ته ډ４ره زياته اړتيا لري.
�tدوزخيانو ته د ضريع د خوړو ورکول په دې معنا دي چ３ دوزخيان اصًال هي＆ غذا او خواړه نه لري؛ ＄که چ３  

ضريع نه لوږه له من％ه وړي او نه هم بدن ته قوت او انرژي ورب＋ي.

پوښتنې

١: الندې کلم３ معنا ک７ئ:
> àÀ å» ájàÈ� ß×�( æ¤Èåf ßu�(ÍßÉåº> ßU�(ãÍßF åq>ç¾�(ãÍß·åº> ß¢�(ãÍß£ åm> ß]�(åÍßÉ åm>ß§á¶=@

٢: د قيامت ورځ ول３ د الغاشيه په نامه نومول شويده؟
۳: کفار او مشرکين به ول３ د قيامت په ورځ ست７ي او ستومانه وي؟
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د الغاشية سورت
)دويمه برخه(

�ãÍßÈåe> ßQ� ãÀáÉ ß¢�>ßÃÉåª�>--@�âÍßÉ å¦ ß×�>ßÃÉåª� à¤ ß» ájßI� ç×�>-,@�æÍßÉå¶> ß¢�æÍç¿ ßQ�Êåª�>5@�ãÍßÉ åu=ße�>ßÃåÉá£ ßjå¶�>4@�ãÍ ß» å¢>ç¾�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQàÆ@�
��>�>-2@ãÍßMÇàNáFßº� èÊåE=ßeßgßÆ�>-1@�ãÍßªÇà« árßº� à±åe> ß»ß¾ßÆ�>-0@�ãÍ ß¢Ç àuáÇçº� ãH=ßÇá²ß?ßÆ�>-/@�ãÍ ß¢Çàªáfçº�ãeàf ài�>ßÃÉåª�>-.@

�
د کلمو معنا 

تازه، ＊کلي، ＊يرازه.   {�ãÍ ß» å¢>ç¾ }
بابيزه، ب３ －＂３ خبرې.  {�âÍßÉ å¦ ß× }

ژباړه
＄ين３ مخونه به په هغه ورځ ＊يرازه او تازه وي. له خپل زيار او کو＊（)ک７و( ＇خه به خوشحاله وي. په لوړ مقامه 
جنت ک３ به وي. په هغه ک３ به بابيزه او ب３ －＂３ خبره نه اوري. په هغه ک３ به بهيدونک３ چين３  وي. په هغه ک３ به د 
ناست３ لوړ او ＊کلي تختونه وي، جامونه به)د چين３ تر＇ن／ه(  اي＋ودل شوي وي. بال＋تونه به ＇ن， په ＇ن， کتار 

کي＋ودل شوي وي او ＊کلي فرشونه به غوړ４دلي وي.
اجمالي تفسير

د سورت په لوم７ۍ برخه ک３ د کافرانو ناوړه حاالت، د دوی د ＇＋اک او خوړو بد والی او خرابوالی بيان شو. په دې 
أيتونو ک３ د مؤمنانو او ن５ک عمله انسانانو حالت بيان شوی دی. اهلل تعالی فرمايي: ＄ين３ مخونه به په دغه ورځ خوښ، 
تازه او رو＊انه وي، يعن３: د خو＊９ او خوشحال９، رو＊انتيا او تازه والي ن＋３ به پک３ ＇ر－ندې وي، لکه چ３ په بل ＄ای 

< )المطففين-٢٤٠(. å¼Éå£ç¿¶=�ßÌßf ávß¾� á¼åÃ åÂÇ àQàÆ�Êåª� àåfá£ßI@ :ک３ د دې مؤمنو بند－انو په شان ک３ دارن／ه راغلي دي
او  تاز－ي  ＊يرازي،  دا  نعمت(  لوی  )د جنت  نعيم  د  ليدای شي.  ن＋３  دخو＊９  ته  به  ک３  په ＇５رو  هغو  د  يعن３: 
خوشحالي له دې امله ده چ３ دغه مؤمن بند－ان خپله پايله او نتيجه بريال９ －وري، له همدې امله په ورپس３ أيت ک３ 
ãÍßÉ< يعن３: دوی په دنيا ک３ له خپلو ک７و ＇خه راضي او خوښ دي، چ３ د هغ３  åu=ße�>ßÃåÉá£ ßjå¶@ :اهلل> فرمايلي دي

پايله به －وري.
په دې دوو أيتونو ک３ اهلل تعالی ن５ک انسانان )متقيان او مؤمنان( په دوو صفتونو ياد ک７ي دي: يو صفت دا دی چ３ 
طراوت او خوشحالي به ي３ په ＇يرو ک３ ＊کاره وي. بل صفت ي３ دا دی چ３ دوی به له خپل زيار او ه）و ＇خه 

خوښ او راضي وي.

دېرشم لوست

د ناست３ تختونه. �{� ãe àf ài }
�}        بال＋تونه. à±åe> ß»ß¾}
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وروسته بيا اهلل تعالی د جنت لپاره اوه صفتونه بيان ک７ي دي او فرمايي: دوی په ډ４ر لوړ او عالي جنت ک３ ژوند سرته 
رسوي چ３ په هغه ک３ به چ＂ي، ب３ ＄ايه اوباب５زه خبرې نه اوري، ＄که چ３ جنت د عزتمندو او ＊اغلو بند－انو ＄ای 
دی. د جنت بل صفت دا دی چ３ په هغه ک３ بهيدونک３ چين３ دي چ３ جنتيان به له هغ３ ＇خه په م７ه خي＂ه اوبه 
＇＋ي او خ７وبي８ي، سره له دې چ３ په دې أيت ک３ )عين( په مفرده صيغه راغلی دی، خو د جنس يا عموم افاده ترينه 
اخيستل کي８ي چ３ د ډيرو چينو په معنا ده، د تل لپاره به روان３ وي او اوبه ي３ هي）کله نه وچي８ي. بل صفت ي３ دا 

دی چ３ په جنت ک３ د جنتيانو د کيناستلو لپاره لوړ تختونه اي＋ودل شوي دي، چ３ هغوی پرې کيني.
بل صفت ي３ دا دی چ３ هلته له شرابو ＇خه ډک３ پيال３ اي＋ودل شوي، ＊کلي بال＋تونه هم تنظيم شوي دي او ＊ايسته 
فرشونه هوار شوي دي، يعن３ په جنت ک３ د جنتيانو  لپاره له شرابو ＇خه ډک３ پيال３ اي＋ودل شوې دي او هر وخت 

چ３ وغواړي ＇＋لی ي３ شي.
همدارن／ه په جنت ک３ کتار په کتار بال＋تونه اي＋ودل شوي دي، هركله چ３ وغواړي پر هغو باندې ډډه ل／وي؛ په 

همدې تو－ه په هغه ک３ ＊کلي او وياړن فرشونه غوړيدلي دي چ３ د پاسه پرې ک＋يني.
د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tپورتني مبارک أيتونه له مرګ نه وروسته په بيا راژوندي کيدو او د قيامت په ورځ د مکافاتو او مجازاتو پر ورک７ه 

！ين／ار کوي.
�tپورتني ياد شوي أيتونه د جنت لپاره الندې اووه صفتونه بيانوي: ١: جنت او يا لوړ ب２ونه. ٢: ب３ ＄ايه او چ＂３ 
خبرې به هلته نه اور４دل ک８５ي. ۳: په هغه ک３ به چين３ بهي８ي. ٤: د ناست３ لپاره لوړ او ج， تختونه ۵: له شرابو 

＇خه ډک３ پيال３ او جامونه. ٦: کتار اي＋ودل شوي بال＋تونه او تکي３. ٧: غوړيدلي ＊کلي او وياړن فرشونه.
�tد جنت په يادو شويو صفتونو سره مؤمنانو ته د هغو الهي نعمتونو زيری ورک７ای شوی دی چ３ هغو ته د رسيدلو 

لپاره پر دوی الزمه ده چ３ په دنيا ک３ ه）ه او کو＊（ وک７ي.
�tب３ ＄ايه خبرې، باطله وينا، دروغ، لهو او لعب د انسان نفس ＄وروي، نو له دې امله جنتيان د چ＂ي خبرو له 

اوريدلو ＇خه په امن ک３ دي.

پوښتنې

١: الندې کلم３  معنا ک７ئ:
.>ãÍßMÇàNáFßº�( à±åe> ß»ß¾�(ãÍ ß¢Ç àuáÇçº�(æÍßÉå¶> ß¢@

٢: الندې كلم３ په پورتنيو أيتونو ک３ د صفاتو په تو－ه راغلي دي، د الندني هر صفت په مخک３ د هغه موصوف وليکئ:
............. عالية .............. جارية ............... مرفوعة............... مصفوفة.............. مبثوثة.

۳: د جنت او جنتيانو لپاره اوه عالي او ن５ک صفتونه بيان شوی دي، دا اوه صفتونه په مبارکو أيتونو ک３ په －وته ک７ئ.
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د الغاشية سورت
)دريمه برخه(

� å¹>ßF åRá¶=�Îß¶åCßÆ�>-4@� áKß£åª àe� ß¬áÉß²�Ð> ß» çj¶=�Îß¶åCßÆ��>-3@� áKß̄å· à]� ß¬áÉß²� å̧ åEåáÝ=�Îß¶åC� ßÁÆàf à�¿ßÈ� ßØßªß?@�
�¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájç¶�>.-@�ãfë²ßdàº� ßK¾ß?�> ß»ç¾åC�áfë²ßdßª��>.,@� áK ßV åì ài� ß¬áÉß²� åzáeßáÙ=�Îß¶åCßÆ��>-5@� áKßF årà¾� ß¬áÉß²
��>.1@� á¼ àÃßE>ßÈåC�>ß¿áÉß¶åC� çÁåC�>.0@�ßfßFá²ßáÙ=� ßH=ßdß£á¶=�àç�=�àÄàEëdß£àÉßª��>./@�ßfß«ß²ßÆ�Îç¶ßÇßI�Àßº� ç×åC��>..@�æf åìáÉ ßr à»åE

���>�>.2@ ãá¼ àÃßE> ßj åU�>ß¿áÉß· ß¢� çÁåC� ç¼àM

د کلمو معنا 

نو أيا هغوی د عبرت په نظر نه －وري.    �{� ßÁÆàf à�¿ßÈ� ßØßªß? }
＇رن／ه اوچت ک７ای شوی دی.   ��{� áKß£åª àe� ß¬áÉß² }

＇رن／ه ودرول شوي دي.    �{� áKßF årà¾� ß¬áÉß² }

＇رن／ه غوړول )هواره( شوې ده.    {� áK ßV åì ài� ß¬áÉß² }

�æf}   حاکم او کن＂رولوونکی.   åìáÉ ßr à»åE }
د هغوی ب５رته راستن５دل.      {� á¼ àÃßE>ßÈåC }

ژباړه

أيا هغوی اوښ ته نه －وري چ３ ＇رن／ه پيدا ک７ای شوی دی؟ او اسمان ته نه －وري چ３ ＇رن／ه اوچت ک７ای 

شوی دی؟ او غرونو ته نه －وري چ３ ＇رن／ه ودرول شوي دي؟ او ＄مک３ ته نه －وري چ３ ＇رن／ه غوړ４دل３ 

ده؟ نو پند ورک７ه. ستا دنده يوازې  پند ورکول دي او پر هغوې حاکم او زور زياتی کوونکی نه ي３)چ３ په ايمان 

راوړلو ي３ مجبور ک７ې(، خو هغه ＇وک چ３ مخ واړوي او کافر شي، نو اهلل تعالی به هغه ته درنده سزا ورک７ي. 

ب５شکه د دې ！ولو خلکو ب５رته را－ر＄يدل زموږ لوري ته دي، نو بيا له هغوی سره حساب زموږ کار دی. 

 يودېرشم لوست
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اجمالي تفسير 

او بدمرغو ډلو  ن５کمرغو  په دوو  انسانان ي３  او  ！ين／ار وک７  په رات，  قيامت  تعالی د  له دې چ３ اهلل  وروسته 
وو４شل، د سورت د وروست９ برخ３ په أيتونو ک３ اهلل تعالی د خپل وجود، وحدانيت او قدرت د دليلونو په 

بيانولو پيل وک７.
په دې أيتونو ک３ اهلل تعالی د انسانانو پام د ن７ۍ د نظام او د پيداي＋ت او خلقت ＄ينو عجيبو ب５ل／و ته رااړوي؛ 
چ３ دا ！ول د خالق تعالی په عظمت او د هغه په ب３ ساري قدرت داللت کوي، لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالی 
د انکار او ر！ن３ په اسلوب د انسانانو پام او توجه د４ته را اړوي، چ３ ول３ دوی د اوښ حيرانونکي او عجيب 

پيداي＋ت ته نه －وري چ３ په کومو ＄ان／７تياوو سره خلق شوی دی؟
همدارن／ه دا مبارک أيتونه، انسان د کايناتو پ＂و رازونو ته متوجه کوي، د هغه نظر اسمان ته را اړوي چ３ هغه 

ي３ پرته له ستنو ＇رن／ه ج， درولی دی او هغه ي３ په لمر او ستورو ＊ايسته ک７ی دی.
 بيا اهلل تعالی د انسان پام غرونو ته را اړوي او فرمايي: غرونو ته و－ورئ چ３ د م５خونو په ＇５ر مو په ＄مکه 

ک３ خ（ ک７ي دي.
همدارن／ه دوی ＄مک３ ته نه －وري چ３ هغه مو ＇رن／ه هواره ک７ې ده، تر＇و انسانان په هغ３ ک３ سوکالي او 
هوساينه ومومي. هغه مو په بو！و، ونو، م５وو او کره２و ＊کل３ ک７يده چ３ له هغو ＇خه －＂ه واخلي او د هغ３ په 

تل ک３ له پ＂و معدنونو ＇خه استفاده وک７ي.
يوازې دا ＇لور ډوله مخلوق د ！ولو مخلوقاتو له من％ه په مبارکو أيتونو ک３ بيان شوي دي؛ ＄که انسان په خپل 
ور＄ني ژوندانه ک３ ډ４ر ＄له هغو ته －وري،  بايد د هغو په پ＂و او ＊کاره رازونو ک３  سوچ او تدبر وک７ي، تر＇و 

د ＄واکمن خالق په قدرت ډ４ر ＊ه وپوهي８ي.
پند  په  نيولو سره  نظر ک３  په  دليلونو  د دې  ته الر＊وون３ کوي چ３   Uپيغمبر تعالی خپل  بيا خدای  وروسته 
ته يوازې  او پند ورک７ه؛ ＄که چ３  او نصيحت کولو پيل وک７ي، فرمايي: ای زموږ پيغمبره! نصيحت وک７ه، 
نصيحت کوونکی او پند ورکوونکی ي３، پرته له پند او نصيحته د هغوی پر زړونو تسلط او حاکميت نه لرې، 
يعن３ ته دغه مشرکين د خدای> د قدرت د دليلونو په وړاندې کولو سره وويروه، تر＇و هدايت ومومي او 

سم３ الرې ته راو－ر＄ي.
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æf< أيت دوی ته د پند او نصيحت د ！ين／ار لپاره راغلی دی. åìáÉ ßr à»åE�¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájç¶@ له دې امله د
�á=Çà¾Ç à³ßÈ �ÎçJ ßU � ßl>ç¿¶= �àÅåf á³àI � ßK¾ß@ßªß?@:فرمايي تعالی  اهلل  ک３  سورت  په  يونس  د  چ３  ＇ن／ه  لکه 

<)يونس:٩٩(، ßÀÉå¿åºáÖàº
يعن３: أيا ته خلک په زور سره ايمان راوړلو ته اړ باس３)چ３ په حقيقت ک３ دا ډول ايمان  راوړل  د منلو وړ 

نه دی(.
امام احمد، مسلم، ترمذي او نسايي له جابر )رحمه اهلل( ＇خه روايت ک７يدی چ３ رسول اهللU وفرمايل:)آُمرُت 
آن آُقاتل الناس حتی يقولوا ال إله إال اهلل، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و آموالهم إال بحقها و حسابهم علی 

اهلل عزوجل(.
ترجمه: زه مامور ک７ای شوی يم چ３ له خلکو)مشرکينو( سره تر هغه بريده جن， وک７م چ３ )ال اله اال اهلل( 
په  مالونه   او  بيا ي３ وين３  نو  په ژبه راوړه،  دا کلمه  را واړوي( كله چ３ ي３  ته مخ  ووايي)د خدای> توحيد 
امان ک３ دي، م／ر په هغه صورت ک３ چ３ حق پر دوی ثابت شي)چ３ په هغه حالت ک３ له دوی ＇خه بدله 
�ãfë²ßdàº� ßK¾ß?�> ß»ç¾åC�áfë²ßdßª@:دا أيت ولوست Uاخيستل کي８ي( او نور حساب ي３ له اهلل> سره دی، بيا پيغمبر

.)١(>æf åìáÉ ßr à»åE�¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájç¶�*
�=ßfßFá²ßáÙ<: خو هغه چا چ３ د پند او  ßH=ßdß£á¶=�àç�=�àÄàEëdß£àÉßª�*�ßfß«ß²ßÆ�Îç¶ßÇßI�Àßº� ç×åC@:وروسته بيا اهلل تعالی فرمايي
نصيحت له منلو ＇خه مخ واړوه او ډډه ي３ وک７ه او په ژبه او زړه ي３ له اهلل تعالی ＇خه انکار وک７، نو دا  کس 
له دنيوي عذاب ، لکه: قتل، اسارت او د مال په غنيمت نيول ک５دلو سربيره ، د أخرت په دردونکي او تلپات３ 

عذاب اخته کي８ي.
دلته خدای تعالی خپل پيغمبرU ته ډاډ ورکوي  چ３ که ته پر دوی برالسی نش３ او غلبه پرې حاصله نه ک７ې 
او يا ستا پند اونصيحت ونه مني، نو دوی به د اهلل تعالی له محاسب３، غلب３ او حاکميت ＇خه خالصون ونه 

مومي.
او د يوه  ＄واکمن خالق  انسانانو پر دويم ＄ل３ ژوندي ک５دلو  بيا، د  په پای ک３ اهلل تعالی يو ＄ل   د سورت 
�>ß¿áÉß· ß¢� çÁåC� ç¼àM�*� á¼ àÃßE>ßÈåC�>ß¿áÉß¶åC� çÁåC@:حضور ته د حساب او کتاب لپاره د هغوی پر ورتللو ！ين／ار کوي او فرمايي

١-  - دا حديث شريف په صحيحينو ک３ هم له ابوهريرة )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت شوی دی، خو أيت پک３ نه دی راغلی.
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<،�يعن３: بيا ددوی ب５رته را－ر＄５دل زموږ لور ته دي، ددوی د ک７نو حساب او کتاب به موږ ورکوو،  á¼ àÃßE> ßj åU
که ن５ک او ＊ايسته کارونه ي３ ک７ي وي، نو ＊ه عوض او بدل به ومومي او که چ５رته ي３ ناوړه اوبد کارونه ک７ي 

وي، نو د اهلل تعالی په سخت عذاب به اخته شي او هي）کله به له هغه ＇خه ونه ژغورل شي. 

د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
��tپه کايناتو ک３ د خدای> مخلوقات، د اهلل تعالی پر شتون ＊کاره داليل دي، د هغه د ＄واکمنتيا او قدرت 
د  پيداي＋ت،  حيواناتو  د  کي８ي.  －２ل  دليل  کولو  ژوندي  بيا  په  انسانانو  د  مر－ه  له  وروسته  او  کوي  ＇ر－ندونه 

＄مک３، اسمان او غرونو حيرانوونکی خلقت، د ＇＋تن تعالی د ＄واک ب５ل／３ دي.
��tپه مبارکو أيتونو ک３ د ！ولو ژويو له من％ه، د اوښ پيداي＋ت ته اشاره شو４ده، ＄که چ３ اوښ د عربو لپاره 

ډ４ر ＊ه او غوره ＇اروی و او له هغه ＇خه به ي３ د ډول ډول کارونو په ترسره کولو ک３  －＂ه اخيستله.
پر  زور  سره  په  او  وو  کول  موعظه  او  نصيحت  پند،  تبليغ،  ته  دنده خلکو  بنس＂يزه  او  مهمه   Uپيغمبر ��tد 

خدای> باندې ايمان راوړلو ته د خلکو اړ کول، د هغه مسؤليت نه و.
��tهغه ＇وک چ３ د اهلل> او د هغه د استازی له بلن３ او دعوت ＇خه مخ اړوي، د هغوی لپاره په دنيوی جزا 

سربيره په أخرت ک３ هم د دوزخ دردونکی عذاب، تيار ک７ای شوی دی.

پوښتنې

١: د )الغاشيه( مفهوم بيان ک７ئ.
د  ک３  أيتونو  مبارکو  په  اوښ(  او  غرونه  اسمان،  )＄مکه،  ＇يزونه  ＇لور  ول３  ＇خه  پديدو  له  کايناتو  د   :٢

پيداي＋ت د دليل په تو－ه غوره شوي دي؟

کورن９ دنده

د )الغاشية( د سورت د مطالبو لن６يز په اتو کر＊و ک３ وليکئ.
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د الفجر سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ß́ å¶ßc �Êåª � á̧ ßÂ �>0@ � åf ájßÈ �=ßcåC � å̧ áÉç·¶= ßÆ �>/@ � åfáI ßÇá¶= ßÆ � å¤á« çn¶= ßÆ �>.@ � æf ánß¢� æ¹>ßÉß¶ ßÆ �>-@ � åf áRß«á¶= ßÆ@
� á°ß· á̂ àÈ� á¼ß¶�ÊåJç¶=�>3@�åa> ß»å£á¶=� åL=ßc�ß½ßeåC�>2@�æa> ß£åE� ß́ èE ße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI� á¼ß¶ß?�>1@� æf áR åU�Ëådå¶� ã¼ ßjß®
�>-,@ �åa>ßI áÆßÙ= �Ëåc � ßÁáÇ ß¢áfåª ßÆ �>5@ �åa= ßÇá¶>åE � ßf á̂ çr¶= �=ÇàE> ßQ � ßÀÈ ådç¶= �ßaÇ à»ßM ßÆ �>4@ �åaØåFá¶= �Êåª �> ßÃà·áNåº
� æH= ßd ß¢ � ß�áÇ ßi � ß́ èEße � á¼åÃáÉß· ß¢ � çG ßrßª �>-.@ �ßa> ßjß«á¶= �> ßÃÉåª �=Æ àfßNá²ß@ßª �>--@ �åaØåFá¶= �Êåª �= áÇß§ ß{ � ßÀÈ ådç¶=

���>>-0@�åa> ßqáf å»á¶>åFß¶� ß́ çE ße� çÁåC�>-/@

د کلمو معنا 

شپ３.   { æ¹>ßÉß¶}
لس )د ذې الحج３ لوم７ۍ لسيزه(.   {æf ánß¢}

جوړه )جفت(.   { å¤á« çn¶=}
تاق.   {åfáIßÇá¶=}

}  شپه. å̧ áÉç·¶=}
كله چ３ ＄ي، را＄ي.   {åf ájßÈ�=ßcåC}

د عقل د ＇＋تنانو لپاره.   {æf áR åU�Ëådå¶}
ژباړه

قسم دی پر سهار، پر لسو شپو او پر جوړه)جفت( او تاق باندې. قسم دی پر شپ３ باندې چ３ کله ＄ي) او ب５رته را＄ي(. 
ايا په دې ك３ )هغه ＇ه چ３ وويل شول( د كوم هو＊يار لپاره ＇ه قسم شته ؟ أيا تا ونه ليدل  چ３ ستا رب له عاديانو سره 
＇ه وک７ل؟ او له ارم سره چ３ د لوړو ستنو ＇＋تنان وو؟ هغه چ３ په ＊ارونو )ه５وادونو( ک３ ي３ ان６ول نه وو پيدا شوی ، 
او له ثموديانو سره  چ３ لوي３ تي８ې ي３ د درو، له ＇ن６و ＇خه غو＇ول３ او په هغو ک３ به ي３ سم）３ او ما９１ جوړول３، او 
د ميخونو د ＇＋تن فرعون سره )چ３ د خلکو د تعذيب لپاره ي３ کارول(. دا هغه کسان وو چ３ د ن７ۍ په ه５وادونو ک３ 
ي３ ډ４رې سرغ７ون３ ک７ې وې؛ او په هغو ＊ارونو ک３ ي３ ډ４ر فساد خپورک７ی و؛ نو له همدې امله خدای تعالی پر دوی د 

عذاب متروکه، ُدره )قمچينه( نازله ک７ه؛ په يقين سره ستا رب )د ت５ري کوونکو لپاره( په ＇ارن％ي ک３ دی.

دوه دېرشم لوست

د ستنو＇＋تن.   {åa> ß»å£á¶=� åL=ßc}
توږل３، غو＇ول３، پرې کول３.   {=ÇàE> ßQ }

د غره تي８ه.   {ßf á̂ çr¶=}
ميخونه.   {åa>ßIáÆßÙ=}

ُدره، متروکه ) قمچينه(.   { ß�áÇ ßi}
＇ارن％ی .   {åa> ßqáf å»á¶=}
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د سورت پيژندنه
د الفجر سورت مکي دی، )۳٠( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ په )٨٩( رديف ک３ 
را＄ي. د دې سورت نوم د هغه له لوم７ني أيت ＇خه اخيستل شوی دی چ３ په هغه ک３ اهلل> په فجر)سهار( 
سو－ند ياد ک７ی دی. په دې سورت ک３ د کافرانو بده او ناوړه پايله)عاقبت( او د قيامت په ورځ د انسان له حالت 

＇خه يادونه شو４ده.
له مخکني سورت سره يې ت７او

په ت５ر شوي سورت ک３ انسانان د قيامت په ورځ په دوو)نيکمرغه او بد مرغه( ډلو و４شل شوي وو، چ３ د يوې 
ډل３ مخونه به په هغه ورځ خوار او －ردجن وي او بله ډله به ي３ خوښ خوشاله او تازه ＊کاري. 

په دې سورت ک３ د عاد، ثمود او فرعون د قومونو يادونه د شقی او بدبختو خلکو د ب５ل／３ په تو－ه  راغل３ ده، 
اْلإِبِِل َكْيَف ُخلَِقْت<  إِلَى  يَنُظُروَن  بَِعاٍد< أيت د@آَفََال  تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك  همدارن／ه په دې سورت ک３ د@آلَْم 

مبارک أيت سره ورته والی او مناسبت لري.
 اجمالي تفسير

د سورت په پيل ک３ اهلل> په پن％و ＇يزونو سو－ند ياد ک７ی، يعن３ د سهار په لمون＃ يا د سبا پر وخت چ３ په 
خپل３ ر１ا سره د شپ３ تياره له من％ه وړي؛ تر ＇و انسان په کو＊（ او ه）ه پيل وک７ي، حالله روزي الس ته راوړي 
او د ذي الحج３ په لوم７يو لسو ور＄و ي３ قسم ياد ک７ی، چ３ د حج د مناسکو ور＄３ دي. امام بخاري د ابن 
الُِح آََحبُّ  عباس په روايت يو حديث له پيغمبرU ＇خه روايت ک７ی چ３ فرمايلي ي３ دي: )َما ِمْن آَيَّاٍم اْلَعَمُل الصَّ
ِ ؟ ، قَاَل : َوالَ اْلِجَهاُد ِفي  ِ فيهن ِمْن َهِذهِ األَيَّاِم ]يعن３ عشر ذي الحجة[، قَالُوا : َوالَ اْلِجَهاُد ِفي َسبِيِل اهللَّ إِلَى اهللَّ

ِ ، إِالَّ َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه ، ثُمَّ لَْم يَْرِجْع بَِشْيٍء(. َسبِيِل اهللَّ
يعن３: د هي＆ ور＄３ ن５ک عمل د اهلل> په نزد ډ４ر －ران او محبوب، له دې ور＄و )د ذی الحج３ له لسو ور＄و( 
＇خه نه دی، صحابه کرامو وويل: او نه جهاد د خدای> په الر ک３؟ هغه وويل: او نه جهاد د خدای په الر ک３، 
م／ر هغه س７ی چ３ د خپلو شتو سره د اهلل تعالی په الر ک３ وتلی وي او بيا له هغه مال ＇خه يو ＇يز هم له ＄ان 

سره را نه وړي )خپل مال خرڅ ک７ي او خپله هم شهيد شي(.
 قسم د هر ＇يز په جفت او تاق باندې، لکه د لوی اختر ورځ چ３ جفته او د عرفی ورځ چ３ تاقه ده.

لوم７ۍ  دوې  ور＄و  د  تشريق  د  شويدي چ３)الشفع(  ويل  همدارن／ه  ده،  ورځ  نهمه  دويمه  او  لسمه  لوم７ۍ 
او وتر)تاق( د هغ３  له منا  ＇خه راو＄ي  انتخاب په صورت ک３  تلوار د  او  بي７ې  ور＄３ دي چ３ حاجيان د 

دريمه ورځ ده.
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 سو－ند په شپه چ３ راشي، او بيا شا واړوي او سبا شي، لکه چ３ په يو بل ＄ای ک３ راغلي دي: @َواللَّْيِل إِْذ آَْدبََر< 
)المدثر: )۳۳(، يعن３: كله چ３ شپه شا واړوي، ＇رن／ه چ３ د ور＄３ په رارس５دلو ک３ د انسان －＂ه نغ＋ت３ ده، 
همدارن／ه د شپ３ رات， د نفسونو هوساينه او أرامي له ＄ان سره لري، ＄که كله چ３ خلک د ور＄３ د زيار له 

امله ست７ي کي８ي، د شپ３ أرام کوي او نوی قوت پيدا کوي.
بيا خدای تعالی د هغو قومونو يادونه وک７ه چ３ د هغه له الوهيت او احکامو ＇خه ي３ سرغ７ونه ک４７ده، لکه د 
عاد، ثمود او فرعون قومونه چ３ د ب５ل／３ او عبرت په ډول ي３ ور＇خه يادونه ک７ې ده او فرمايلي ي３ دي: أيا تا ونه 

ليدل چ３ ستا پالونکي له عاد او ارم سره چ３ د لوړو ستنو ＇＋تنان وو، ＇ه وک７ل؟
له عاد او ارم ＇خه مراد هغه قومونه دي چ３ په قرأن کريم ک３ ور＇خه يادونه شوې ده او د عربو په تاريخ ک３ 
هغوی ته لوم７ني عاد وايي چ３ اهلل> هغوی تباه ک７ل. دا هغه قوم وو چ３ هود )عليه السالم( د هغوی لپاره رالي８ل 
شوی و، كله چ３ هغوی د خدای تعالی په عذاب اخته شول، نو کوم کسان چ３ له هغه عذاب ＇خه ژوندي 
پات３ شول، د دويم عاد په نامه يادي８ي. لوم７ي عاد ته له دې امله )ارم( ويل شوي دي چ３ دې خلکو د هغه قوم 
له ＊اخونو سره اړيکه درلوده چ３ د نسب په ل７ ک３ له ارم بن سام بن نوح ＇خه جال شوي دي. له همدې خيل 
＇خه ＄ينو نورو مشهورو تاريخي ＊اخونو ژوند کاوه چ３ ثموديان هم له هغ３ جمل３ ＇خه دي. عاد او ارم ته له 
دې امله د ستنو ＇＋تنان ويل شوي دي چ３ هغوی لوړې أبادۍ جوړې ک７ې وې؛ له دې امله دوی پر ＄مکه ک３ 

د لوړو ودانيو بنس اي＋ودونکي －２ل شوي دي.
همدارن／ه د دې قوم و－７ي د پلنو پ＋و، غ＋تلو بدنونو، ج／و ونو او قوي غ７و لرونکي وو، چ３ په تاريخ ک３ د 

دوی په ＇５ر ＇وک په دې لويي او قوت نه وو ت５ر شوي.
بيا اهلل تعالی د ثمود د قوم يادونه وک７ه، هغه قوم چ３ صالح & د پيغمبر په صفت هغوی ته مبعوث شوی و، 
دې قوم تي８ې توږل３ او له هغو ＇خه به ي３ کورونه جوړول، ＊کلي عمارتونه او ما９１ ي３ جوړول３  او دې قوم د 

شام او حجاز د سيم３ ترمن＃ ژوند کاوه.
قرأن کريم د دې قوم په هکله په بل ＄ای ک３ فرمايي:@َوَكانُوْا يَْنِحُتوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُُيوتًا أِمنِيَن< )الحجر:٨٢(، 
يعن３: هغوی به له غرونو ＇خه د امن کورونه او ＄ايونه توږل. وروسته بيا د مصر له مشهورو چارواکو ＇خه يادونه 
په  =åa>ßIáÆßÙ- د ميخونو  په زمانه ک３ ي３ پاچاهي درلوده؛ چ３ هغوی په -ذي  کوي چ３ د موسی )عليه السالم( 
＇＋تنانو سره شهرت درلود، ج／３ ودان９ او د اهرامو لوی أثار ي３ جوړ ک７ل چ３ د دې اهرامونو ب３２ د م５خ د ت５رې 
＇وک３ او پراخ بيخ سره ورته والی لري، ＄ينو مفسرينو ويلي دي: له)اوتاد( ＇خه مراد د هغه ل＋کرې او سپاهيان 

دي چ３ د هغه د حکومت ستن３ ي３ ！ين／３ ک７ې وې.
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اهلل تعالی د دې قومونو په برخه ک３ فرمايلي: دوی هغه کسان وو چ３ په ＊ارونو ک３ ي３ سرونه په تکبر او غرور 
سره هسک ک７ی وو او فساد ي３ خپور ک７ی و، د اهلل تعالی د بند－９ او اطاعت په عوض ي３ کفر ،－ناهونو او پر 
بنده －انو باندې ظلم او ت５ری پيل ک７، هماغه وو چ３ اهلل تعالی پر دوی باندې د عذاب متروکه)قمچينه( نازله ک７ه 
چ３ د دې تفصيل د)الحاقة( په سورت ک３ بيان شوی دی او مراد د متروک３ له عذاب ＇خه؛ هغه دردونکی عذاب 
دی چ３ د قمچين３ په －وزار سره بدن ته تعذيب ورکوي، ب３ له شکه ستا پالونکی د هغوی د حال ＇ارونکی دی 

او هي＆ ＇يز له اهلل تعالی ＇خه پ نه دی، ارومرو به اهلل تعالی د هغه جزا انسان ته ورکوي.

د لوست ګټې
پدې مبارکو أيتونو ک３ ＄ين３ الندې －＂３ او الر＊وون３ نغ＋ت３ دي:

��tد هست９ د نظام په ＄ينو عجيبو شيانو باندې سو－ند يادول، د مسلمانانو پام د دې ＇يزونو عظمت او ارز＊ت  
ته راړول دي.

��t＄ين３ وختونه د نورو وختونو په پرتله  له ＄ان／７ي اهميت او ارز＊ت ＇خه برخمن وي، چ３ له هغ３ جمل３ 
＇خه د سهار د لمان％ه يا هم مطلق سبا او همدارن／ه د ذي الحج３ لوم７ۍ لسيزه ده.

��tسرغ７ونکي او باغي ملتونه، لکه: عاد، ثمود، فرعون او د هغه قوم د خپل３ سرغ７ون３ له امله هالک او تباه شول.
��tخدای تعالی د بند－انو د حال ＇ارونکی دی، د سرغ７وونکو او باغيانو ظلم او ت５ری ويني او د خپل حکمت 

او مشيئت پر بنس د عذاب متروکه پر دوی نازلوي.
��tد قيامت د ور＄３ د سختيو او ستونزو بيان.

��tد انسانانو و４ش په دوو )ن５کو او بدو( ډلو باندې.

پوښتنې

١: د الفجر سورت په پيل ک３ اهلل تعالی په ＇و ＇يزونو سو－ند ياد ک７ی دی؟
٢: په دې سورت ک３ د هغو ＇يزونو مفهوم او ارز＊ت چ３ سو－ند پرې ياد شوی دی، په لن６ ډول بيان ک７ئ.

َعَذاٍب( د جملو مفهوم  ＇ر－ند  َسْوَط  َربَُّك  َعلَْيِهْم  فََصبَّ  بِاْلَواِد -  ْخَر  الصَّ َجابُوا   - اْلِعَماِد  َذاِت  %إَِرَم  ۳: د�
ک７ئ.

کورن９ دنده
په دې سورت ک３ د يادو شويو قومونو ＄ايونه او صفتونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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د الفجر سورت
برخه( )دويمه 

�àÅ ßØßJáE= �>ßº �=ßcåC �>çºß? ßÆ �>-1@ � åÀßºßfá²ß? �ÊëEße � à¹Çà̄ßÉßª �àÄ ß»ç£ß¾ ßÆ �àÄßºßfá²ß@ßª �àÄèEße �àÅ ßØßJáE= �>ßº �=ßcåC � àÁ> ßj¾åáÝ= �>çºß@ßª@
�Îß· ß¢� ßÁÇ èu> ßVßI � ß×ßÆ>-3@ � ß¼ÉåJßÉá¶= � ßÁÇàºåf á³àI � ç×�¸ßE � çØß²>-2@ � åÀß¾> ßÂß? �ÊëEße � à¹Çà̄ßÉßª �àÄß®ágåe �åÄáÉß· ß¢�ße ßbß̄ßª

���>>.,@�> é» ßQ�>éF àU� ß¹> ß»á¶=� ßÁÇèF åVàI ßÆ>-5@�> é»ç¶� âØá²ß?� ßP=ßfèJ¶=� ßÁÇà· à²á@ßI ßÆ>-4@� åÀÉ å³ ájå»á¶=�å½> ß£ ß{

د کلمو معنا 

هغه ي３ وازمايه.     {àÅ ßØßJáE=}
نو کم ک７، تنگ ک７.    {ßeßbß̄ßª}

زه ي３ سپک ک７م، زه ي３ خوارک７م.    { åÀß¾> ßÂß?}
}  تاس３ يو بل نه ه）وئ. ßÁÇ èu> ßVßI� ß×}

ميراث.    { ßP=ßfèJ¶=}
<}   ډ４رخوړل. é»ß¶� âØá²ß?}

مينه. زياته  ډ４ره     {> é» ßQ�>éF àU}

ژباړه

خو د انسان حال دا دی چ３ د هغه رب كله هغه په ازم５＋ت ک３ واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورك７ي، 
نو هغه وايي چ３ زما رب زه د عزت ＇＋تن ك７م او كله  چ３ هغه  په ازم５＋ت ک３ واچوي او روزي پرې 
نه  يتيم سره د عزت  چال چلند  له  نه ، بلك３ تاس３  تنگه ك７ي، نو وايي زه خپل رب ذليل ك７م. هي）كله 
ډول  ناروا(  او  روا  مال)په  ！ول  ميراث  د  تاس３  او  نه ه）وئ  بل  يو  وركولو  په  د خوړو  ته  او مسكين  كوئ  

خورئ.  او له مال سره مو له اندازې زياته مينه ده .

 دري دېرشم لوست
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اجمالي تفسير

له خپلو  به   او هغوى  انسانانو ＇ارونکى دى  د  په ترڅ ک３ وفرمايل، چ３ هغه  ت５رشوي لوست  د  تعالى  اهلل 
او مجازات ک７ي. اعمالوسره سم مکافات 

پورې خپل  په خوندونو   دنيا  د  نيسي، چ３ هغه  اوتنبيه الندې  ر！ن３  د  انسان  تعالی  اهلل  أيتونو ک３  په دې 
پاملرنه أخرت  زياته  بنده  د  تعالى  نه كوي، پداس３ حال ک３ چ３ اهلل  پاملرنه  او د أخرت چاروته  ت７ي  زړه 
ته را اړوي. له دې امله ي３ انسان د دنيا چاروته د مخ اړون３ له کبله د ر！ن３ الندې نيوالى دی، فرمايي: 
د عزت،   ژوند ک３  په خپل ور＄ني  او  ونيول شي  ازم５＋ت الندې  د  له خوا  تعالى  اهلل  د  انسان  کله  چ３ 
مرتب３ او جالل ＇＋تن شي، په غرور او لوي９ سره وايي چ３ زه د دې عزت او لوړتيا وړ او جوگه يم چ３ 
ي３  تعالى  خداى  او  شي  مخ  سره  فقر  او  تنگس９  له  چ３  خوكله  دی.  راب＋لى  راته  جالله-  خداى-جل 
دنيا غوره ژوند د خپل  يعن３ دی د  پته ک７م.  او ب３  تعالى خوار  ل８ه ک７ي، هغه وخت وايي: زه اهلل  روزي 
له  وړاندې  په  ازم５＋ت  د  هغه  د  او  له شکر  نعمت  د  تعالى  اهلل  د  گ２ي،  دليل  کرامت  او  پت  د  لپاره  ＄ان 
دى؛  انسان  مطلق  مراد  انسان ＇خه  له  ک３  دې ＄اى  په  له شکه  پرته  کوي.  او صبر ＇خه سرغ７ونه  زغم 
نو د ب６اين３)ثروت( ＇＋تن ک５دل، مقام او منصب الس ته راوړل، د دې  او که کافر.  که هغه مسلمان وي 
دليل نه دى چ３ اهلل تعالى له ده ＇خه راضي او خوښ دى، همدارن／ه ب５وزلي او خواري په دې داللت نه 
کوي چ３ اهلل تعالى له هغه شخص ＇خه نا راضه او نا خو＊ه دى، نو د دې دواړو ناسمو نظريو د غندن３ له 
امله ي３ انسان  تنبيه ک７ى دی او په ډ４ر ！ينگار ي３  وفرمايل: هي）کله داس３ نده چ３ دوى گومان کوي؛ ＄که 
دواړو حالتونوک３  په دې  ته ورکوي، چ３  او هم خپلو د＊منانو  او دولت خپلو دوستانو  مال  تعالى  اهلل  چ３ 
انسان ب６اى او شتمن  په نزد اعتبار لري، د هغه پيروي او اطاعت دى، که چ５رته  هغه ＇ه چ３ د اهلل تعالى 
وي خامخا دې د الهي نعمت شکر او مننه پر ＄اى ک７ي، که چ５رته فقير او په تنگسه ک３ وي، پر هغه الزم 

دی چ３ صبر او زغم وک７ي.
وروسته له دې چ３ اهلل تعالى د بد انسان خبرې او －ومان وغنده، د دې ډول انسانانو ک７ن３ ي３ هم وغندل３، 
اداکوي  نه  اړوند  په  مال  د دې  تعالى حق  اهلل  د  ډ４ره شتمني ورک７ل شي، هغه  ته  يو س７ي  کله  دا چ３  هغه 
او ！ول مال د خپلو مصالحو لپاره ل／وي، له دې امله اهلل تعالى فرمايي: اى شتمنو انسانانو! د ميراث مال ！ول 
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پريو＄اى خورئ؛ د ډ４رمال درلودل، له حد ＇خه زيات خو＊وئ يعن３ د )يتيم( حق په نظرک３ نه نيسئ او پر 
هغه باندې دنيک９ لورينه روا نه گ２ئ، په ميراث ک３ ورته برخه نه ورکوئ او د ما ل په ！ولولو ک３ داس３ بوخت 
او سر－ردانه ياستئ چ３ پدې  اړه هي＆ سوچ نه کوئ چ３ أيا دا مال له حالل３ الرې ترالسه شوی دی او که له 
حرام３. نو د دې أيت مطلب دا دی چ３ د مالونو په ！ولولو ک３ داس３ ډوب ياستئ چ３ أخرت مو ه５ر ک７ی 

دی، حال دا چ３ اهلل تعالی تاس３ ته أخرت غوره ک７ی دی او د هغه لپاره  ي３ د چمتوالي امر ک７ی دی.

فعاليت

زده کوونک３ دې د ＊وونکي په الر＊وونه د أيتونو او احاديثو په ر１ا ک３ د يتيم او له هغه سره د چلن په 
اړه  خبرې اترې وک７ي.

 
د لوست گټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
نه دی چ３  ته راوړنه، د دې دليل  او شتمن９ الس  �tدا ن７ۍ د أزموين３ ＄ای دی، د هوسا، ＊کلي ژوند 
اهلل تعالی له داس３ کسانو ＇خه خوښ دی او دوی ي３ د خپل تکريم الندې نيولي دي او نه هم د بنده فقر 
انسان  يوازې د  او غريبي، دواړه  ناخو＊９ دليل دی، بلک３ شتمني  تعالی د  له ده ＇خه د ＇＋تن  او غريبي 

د امتحان او ازم５＋ت لپاره دي.
په  شتو  او  مال  د  معيار،  لوي９  د  انسان  د   ،بنس پر  نظري３  د  پرست９  ماده  او  مادياتو  د  مشرکانو  �tد مک３ 

لرلو، مخورتوب، مقام، شان او شوکت ک３ －２لو.
دا حرص  درلودلو ک３ حريص دی.  او  را！ولولو  په  دولت  او  مال  د  داس３ دی چ３  انسان طبيعت  ��tد 
له  شتو  او  مال  د  ＇خه  الرې  ناروا  له  خوړلو،  له  مال  د  ب５وزلي  او  يتيم  د  چ３  باسي  اړ  ته  دې  هغه 

کوي. نه  ډډه  ＇خه  را！ولولو 
ده. او ه）ونه شوې  امر  ورکولو  په  د خوړو  ته  ب５وزلو  او  وږو  يتيمانو،  أيتونو ک３  مبارکو  �tپه 

د حق ＇＋تن  که  ده  برابره  ک４７ده،  ه）ونه  او  امر  ورک７ه  په  ميراث  د  ته  د حق ＇＋تنانو  أيتونو،  ��tمبارکو 
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نر وي او که ＊％ه، کوچنی وی او که لوی.
�tمبارکو أيتونو، په نا مشروعه تو－ه د نورو د حقونو د خوړلو له الرې، د مال او شتو را！ولول غندلي دي 

او د انسان د عزت معيار ي３ د پيسو او مال په درلودلو سره  رد ک７ی دی.

پوښتنې

أيتونوک３ د الندنيو عبارتونو مفهوم تشريح ک７ئ: په لوستل شويو   -١
 {� ßP=ßfèJ¶=� ßÁÇà· à²á@ßI�( ßÁÇ èu> ßVßI� ß×ßÆ�( åÀß¾> ßÂß?�(àÄßºßfá²ß@ßª��(àÄèEße�àÅ ßØßJáE=�>ßº�=ßcåC}

شوې  غندل  لرل،  مينه  سره  دولت  او  مال  له  ول３  ك３  أيت  مبارک  په  ا�  َجمًّ ُحبًّا  اْلَماَل  �َوتُِحبُّوَن  د   -٢
ده؟

کورن９ دنده

د )دان７ۍ د انسان د ازم５＋ت ＄اى دى( ترمطلب الندې په شپ８و کر＊وک３ يوه مقاله وليکئ.
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د الفجر سورت
برخه( )دريمه 

� ß¼ç¿ßÃ ßRåE� ædåÒßºáÇßÈ�ßÐÊ åQßÆ�>..@�>é« ßq�>é« ßq� à́ ß· ß»á¶= ßÆ� ß́ èEße�Ð> ßQßÆ�>.-@�> é²ßa�> é²ßa� àzáeßáÙ=� åKç²àa�=ßcåC� çØß²@
� ç× � ædåÒßºáÇßÉßª �>.0@ �ÊåI>ßÉ ßVå¶ � àKáºçbß® �Êå¿ßJáÉß¶ �>ßÈ � à¹Çà̄ßÈ �>./@Ïßfá²ëd¶= �àÄß¶ �Îç¾ß? ßÆ � àÁ> ßj¾åáÝ= � àfç²ßdßJßÈ � ædåÒßºáÇßÈ
�Êå£ åQáe=�>.3@�àÍç¿åÒ ß» áì à»á¶=� àká«ç¿¶=�> ßÃàJçÈß?�>ßÈ�>.2@� ãb ßUß?�àÄß®>ßM ßÆ� à°åMÇàÈ� ß×ßÆ�>.1@� ãb ßUß?�àÄßE= ßd ß¢� àHëdß£àÈ

���>�>/,@�ÊåJç¿ ßQ�Êå· à]áa= ßÆ�>.5@�Ëåa>ßF å¢�Êåª�Êå· à]áa>ßª�>.4@�âÍçÉ åuáfçº�âÍßÉ åu=ße� ǻ ëEße�Îß¶åC

د کلمو معنا 

＄مکه و！کول شي او ！و！ه ！و！ه شي.  { àzáeßáÙ=� åKç²àa}
په قوي خو＄＋ت او ！کولو سره.   {> é²ßa�> é²ßa}

او هغه ته به پند ＇ه －＂ه ونه رسوي.   {Ïßfá²ëd¶=�àÄß¶�Îç¾ß?ßÆ}

ای کاشک３ زه واى.    {Êå¿ßJáÉß¶�>ßÈ}
يو ＇ه )له ن５کو اعمالو( م３ زما د دغه ژوند لپاره مخک３ ل８５لي واى.   {ÊåI>ßÉ ßVå¶� àKáºçbß®}

نه ت７ي.   {$ à°åMÇàÈ� ß×ßÆ%}

د هغه په ＇５ر ت７ل.    {àÄß®>ßMßÆ}

ژباړه

سختو  په  شي  ！کول  و  ＄مکه  چ３  وخت  هغه  بلک３(  کوي،  سوچ  هغوى  چ３  نده  )داس３  هي）کله 

ورځ  هغه  په  او  صف(،  په  کتار)صف  په  کتار  راشي  پر＊ت３  فرمان(  په  پالونکي  د  او)ستا  سره،  ！کولو 

گ＂ه  ＇ه  ته  هغه  پند  دا  خو  اخلي(،  متذکرکي８ي)پند  انسان  چ３  ورځ  هغه  شي.  راوستل  دوزخ  چ３ 

په هغه ورځ هي）وک  نو  وای،  لي８الی  وړاندې  لپاره م３ ＇ه  ژوند  د دغه  به: کاشک３ چ３  وايي  لري؟! 

 څلور دېرشم لوست
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اى هوسا  کاږي.  را  نه  ته  بند  يو ＇وک  په ＇５ر  ده  د  او هي）وک  نه دى  په ＇５ر عذابوونکى  تعالى  اهلل  د 

ي３  خوشحاله  ＇خه  هغه  له  ته  چ３  ک３  حال  پداسى  راوگر＄ه،  لورته  پالونکي  دخپل  نفسه!  ډاډمن  او 

ته. زما جنت  ننو＄ه  او  ک３.  ډله  په  گانو  بنده  د  زما  ننو＄ه  نو  دی.  تا ＇خه خوښ  له  هغه  او 

اجمالي تفسير

د  پورې  دنيا  په  وغندل３،  ک７ن３  ناوړې  او  ويناوې  منفي  انسانانو  د  ک３  أيتونو  ت５رو  په  تعالی  اهلل  کله چ３ 

پايله  په  ت７او  ته وريادوي، چ３ د زړه د  ت７او، چ３ د أخرت دهيريدلو المل －ر＄ي، دوی  دوی د زړونو 

په  چ３  کوي،  برخ３  ب３  ＇خه  حقوقو  خپلو  له  هغوی  －２ي،  خپل  مالونه  ب５وزلو  او  يتيمانو  د  دوی  ک３ 

سوچ  په  را！ولو  مال  د  يوازی  او  پيژني  نه  حرام  او  حالل  کي８ي،  غافله  ＇خه  أخرت  له  دوی  سره  دې 

په هغه  فرمايي:  او  له ويرونکو حاالتو ＇خه ډاروي  تعالی دوی د أخرت  اهلل  أيتونو ک３  په دې  ک３ وي. 

پي＋ه  يوه  چ３  شي  ته  رامن＃  به  پ３＋５  مهم３  درې  شي،  و！کول  سخته  او  وخو＄ي８ي  ＄مکه  چ３  ورځ 

وخو＄وي؛  ＄مکه  ！وله  زلزله  سخته  به  بيا  دي.  ک５دل  ！و！ه  ！و！ه،  هغ３  د  يعن３  ！کول،  ＄مک３  د  ي３ 

به  ！ول م７ي  يو شان شي.  به  ！وله سطح  او د ＄مک３  له سطح３ سره هوار شي  به د＄مک３   ！ول غرونه 

کوي؛  پريک７ه  برخليک  د  گانو  بنده  د  به  جالله(  خداى)جل  ＄واکمن  او  يو  راوو＄ي.  ＇خه  قبرونو  له 

دې  په  چ３  ده  پي＋ه  دويمه  قيامت  د  دا  او  شي  حاضرې  صفونوک３  او  کتارونو  شم５ره  ب３  په  به   پر＊ت３ 

ورځ به رامن＃ ته کي８ي. بيا به دوزخ حاضرشي، تر＇و هغه کسان چ３ په دې ډگر ک３ را！ول شوي، هغه 

� à¼É åV ßRá¶= � åLßg ëfàE ßÆ� دي:  راغلي  ک３  سورت  په  )النازعات(  د  چ３  ＇رن／ه  لکه  وگوري  ＇خه  نژدې  له 

لپاره را＊کاره ک７ای شي. د دوزخ  به د ليدونکو د ليدن３  ۳٦(، يعن３: دوزخ  )النازعات:   �ÏßfßÈ�À ß»å¶
دې  په  انسان  نو  کي８ي؛  ته  رامن＃  به  ورځ  دې  په  ده، چ３  پ５＋ه  دريمه  قيامت  د  ＊ودل  او  ک５دل  ＊کاره 

ورته  پوه５دنه  دا  خو  را＄ي.  ي３  ياد  په  رسولي،  سرته  ک３  دنيا  په  ي３  چ３  ＇ه  هغه  پوهي８ي،  ＊ه  ورځ 

دى،  شوی  پوه  حقيقت  په  او  راغلى  هوښ  په  ک３  وخت  دې  په  چ３  انسان  يعن３  رسوي.  نه  گ＂ه  ＇ه 
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لپاره  ور３＄  دې  د  کاشک３  وايي:  سره  حسرت  او  پ＋５مان９  له  رسولی؛  نشي  گ＂ه  ＇ه  ورته  پوهه  دا  نو 

ک５دو  مخامخ  له  سره  ور３＄  داس３  له  درلودالى.  سره  ＄ان  له  تو ＊ه  ＇ه  يو  ＇خه  کارونو  ن５کو  له  م３ 

عذاب  ＇５ر  په  تعالى  اهلل  د  کوالى چ３  نشي  هي）وک  ورځ  دې  په  نو  واى.  رال８５الی  م３  ＇خه مخک３ 

په  او  رسولو  سرته  ＊وکارونو  د  انسانان  خبرتيا،  ډول  دا  چ３  وت７ي  زن％يرونو  په  السونه  ي３  يا  ورک７ي. 

تعالى  اهلل  بيا  ويروي.  ي３  عواقبو ＇خه  له  فرمان９  نا  او  کفر  د  ه）وي،  ته  راوړلو  ايمان  باندې  تعالى  اهلل 

دنيا  پر  ي３  ته  أخرت  او  منلي  دي  نه  ي３  غو＊تن３  نفس  د  چ３  بيانوي  حالت  راتلونکى  انسانانو  هغو  د 

خپل  د  نفسه!  من  ډاډ  او  هوسا  اى  فرمايي:  ته  انسان  مؤمن  ډول  دې  تعالی  اهلل  ده،  ورک７ې  ترجيح 

اوس３.  خوشحاله  او  خوښ  ＇خه  برخليک  خپل  د  چ３  راوگر＄ه  سره  حالت  داس３  له  لورته  پالونکي 

خپل  يعن３  ننو＄ه؛  ک３  ډله  په  بندگانو  غوره  د  زما  ته  لرې.  منزلت  او  قدر  وړاندې  په  پالونکي  خپل  د 

ته چ３ اهلل)جل جالله(  ننه)داخل( شه! هغه ＄اى  د  ته،  او زما جنت  له ډل３ ＇خه وشم５ره  ＄ان د هغو 

او خوشحال وي  ډاډمن  ک３  هغه  په  انسان  ته چ３  هغه ＄اى  ده.  ک７ې  وعده  هغه  د  گانو سره  بنده  خپلو 

اخلي. －＂ه  ＇خه  هغو  اوله  ت５روي  وخت  نعمتونوک３  تلپات３  په  او 

اطمينان سره  او  ډاډ  بشپ７  له  ترديد،  او  له شک  پرته  نفس دى؛ چ３  انساني  مراد  نفس ＇خه  ډاډمن  له 

ژوند  خپل  د  ي３  هغه  او  كوي  پر＄ای  فرمانبرداري  او  اطاعت  هغه  د  او  وي  ت７لی  پورې  اهلل  په  زړه  ي３ 

وي. گر＄ول３  ک７نالره 

د لوست ګټې

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

！و！３،  ش３.  و！کول  سره  ！کولو  سختو  په  به  ＄مکه  چ３  ده  دا  يوه  ن＋و＇خه  له  ور３＄  د  قيامت  د  �t

د  او  شي  هوار  سره  سطح３  له  ＄مک３  د  غرونه،  ！ول  به  ک３  پايله  په  ！کولو  دې  د  چ３  شي،  به  ！و！３ 

شي. رن，  يو  به  سطح  ！وله  ＄مک３ 
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لري. نه  گ＂ه  ＇ه  ورته  پ＋５مانتيا   دا  خو  پ＋５ماني８ي،  ورځ  دې  په  انسان  �t

نژدې  له  ي３  به  هغوی  او  شي  راوړل  شويدي،  را！ول  ډگرک３  په  د حشر  ته چ３  کسانو  هغو  به  �tدوزخ 

چ３  کوالی  نشي  ورځ  هغه  په  هي）وک  وي.  ک３  حالت  په  تره３  او  ويرې  د  به  خلک  وگوري.  ＇خه 

وت７ي. ＄ن％يرونو  په  السونه  يا  او  ورک７ي  عذاب  ＇５ر  په  تعالى  اهلل  د 

وي. خوشحاله   او  خوښ  مسلمانان  وړونکي  فرمان  او  مطيع  به  ورځ  په  قيامت  د  �t

پوښتنې

کي８ي؟ مخامخ  سره  برخليک  کوم  له  ډل３  کافرانو  او  مؤمنانو  د  به  ورځ  په  قيامت  د   -١

ته  رامن＃  به  ورځ  په  قيامت  د  چ３  دي  ک７ې  گوته  په  را  پ３＋５  مهم３  ＄ين３  أيتونو  لوست  دې  د   -٢

ک７ئ. بيان  پ３＋５  هغه  کي８ي، 

کورن９ دنده

د )الفجر( سورت د مفهوم لن６يز په اتو کر＊و ک３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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د البلد سورت
برخه( )لوم７ۍ 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ß¿á̄ ß· ß] � ábß̄ß¶ �>/@ � ßbß¶ ßÆ �>ßº ßÆ � æbå¶= ßÆ ßÆ �>.@ � åbß·ßFá¶= �= ßdßÃåE � ȩ̂ åU � ßK¾ß? ßÆ �>-@ � åbß·ßFá¶= �= ßdßÃåE � à¼ åjá®à? � ß×@ �
�>2@ �= âbßFè¶ � â×>ßº � àK á³ß· áÂß? � à¹Çà̄ßÈ �>1@ � ãb ßUß? �åÄáÉß· ß¢ �ße åbá̄ßÈ �Àç¶ �Áß? � àG ßj áVßÈß? �>0@ � æbßF ß² �Êåª � ßÁ> ßj¾åáÝ=

���>�>3@� ãb ßUß?�àÅ ßfßÈ� á¼ç¶�Áß?� àG ßj áVßÈß?

د کلمو معنا 

دمک３ مکرم３ ＊ار.    { åbß·ßFá¶=}
پالر )ادم عليه السالم(.   { æbå¶=Æ}

زوى، د ادم & زامن.    { ßbß¶ßÆ}

په رن＃ او رب７ک３.   { æbßF ß²�Êåª}
ايا －ومان کوي.   { àG ßj áVßÈß?}

ژباړه

سوگند  او  ＊ارك３.  دې  په  ي３  )مقيم(  استو－ن  ته  او  باندې.  ＊ار)مک３(  دې  په  خورم  )قسم(  سوگند 

ک７ى  پيدا  ک３  سخت９  په  انسان  موږ  ك３  حقيقت  په  دی.  ي３  زي８ولی  چ３  ＇ه  هغه  په  او  پالر  په  دى 

السه  له  شتمني  ډ４ره  ما  چ３  وايي  نشي؟  برالسى  ده  پر  به  هي）وک  چ３  کوي  －ومان  هغه  ايا  دى. 

دى؟ نه  ليدلى  هغه  هيچا  چ３  هغه  کوي  گومان  ايا  ده.  ورک７ې 

 پنځه دېرشم لوست



104

د سورت پېژندنه 

رديف  په)٩٠(  مخ３  له  ترتيب  د  مصحف  دعثمانى  او  لري  أيتونه   )٢٠( دى،  مکي  سورت  د)البلد( 

په  تعالى  اهلل  چ３  ＄که  دى.  شوى  اخيستل  ＇خه  أيت  لوم７ي  له  نوم  سورت  دې  د  لري.  ＄اى  ک３ 

هغه  د  ورځ  په  قيامت  د  او  انسان  موضوع،  د دې سورت  دى.  ک７ى  ياد  باندې سوگند  ＊ار(  البلد)مک３ 

ده. ناکامي  يا  بريا 

له مخکيني سورت سره يې ت７او  

يتيم  د  امله،  له  لرلو  مين３  او  حرص  د  سره  مال  له  چ３  کسان  هغه  تعالى  اهلل  ک３  سورت  په  الفجر  د 

حق خوري او خلك د ب５وزلو مرست３ او خوړو ته نه ه）وي، غندلي دي. په دې سورت ک３ اهلل تعالى 

قحط９  د  ازادول،  مريانو  د  لکه  دي،  وړ  سره  انسان  ب６اى  او  شتمن  يو  له  چ３  بيانوي،  مکلفيتونه  هغه 

په ورځ  د أخرت  نور. همدارنگه مخکينی سورت  داس３  او  پر مهال خلکوته خواړه ورکول  تنگس３  او 

ډاډمن  د  ک３  سورت  دې  په  ورس５د،  ته  پاى  سره  بيانولو  په  )حالت(  ＇رنگوالي  د  نفس  مطمئن  د  ک３ 

له من％ه  او ن５کمرغي  له هغو ＇يزونو ＇خه، چ３ ډاډ  او  يادونه شوې ده  نفس د حاصلولو د الرو چارو 

راغلى دى. ذکر  او ＄ان ساتن３  د حذر  وړي، 

اجمالي تفسير 

استوگن  ک３  په هغ３  استازى  د خداى)جل جالله(  معظمه چ３  مکه  په  تعالى  اهلل  ک３  پيل  په  د سورت 

مشقت  او  سخت９  پس３  پرله  په  انسان  چ３  دى،  ک７ى  ياد  سوگند  باندې  زامنو  په  هغه  د  او  ادم  په  و، 

لپاره  تاکيد  د  قسم  د  او  زايد  تورى  د«الم»  ک３  په جمله  اْلبَلَِد�  بَِهَذا  ْقِسُم  آُ �َال  د  دى.  شوى  پيدا  ک３ 

سوگند  هغه  پر  تعالى  اهلل  چ３  ＊ار＇خه  هغه  له  وايي.  سوگند  مؤکد  ته  سوگند  ډول  دا  چ３  دى  راغلى 

له  ＊ار  د مک３  تعالى  اهلل  دي:  راغلي  ک３  عليه حديث  متفق  يو  په  ده.  مراد  مکرمه  مکه  دی،  ک７ى  ياد 
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هغ３ ور＄３ ＇خه چ３ اسمانونه او ＄مکه ي３ پيدا ک７ل، د قيامت ترور＄３ پورې په خپل حکم حرام وگر＄او، 

نه دې د هغه بو！ي ووهل شي، او نه دې هم د هغه وا＊ه او ون３ پرې ك７ل３ شي. پ５غمبر )صلی اهلل عليه وسلم( 

او  شوه  وگر＄ول  حالله  ماته  لپاره  ساعت  يو  د  خوا  له  ور＄ي  د  مكرمه(  ＄مکه)مكه  دا  دي:  فرمايلي 

چ３  ده  فتح  مک３  د  مراد  ＇خه  گر＄ون３  حالل  دې  له  وگر＄يدله.  ته  حرمت  مخکيني  خپل  بيرته  بيا 

ي３  ＄ان  او  مال  مسلمانانو  او  استازي  د  تعالى  ＇＋تن  د  او  ک７  الندى  پ＋و  تر  حرمت  هغ３  د  مشرکينو 

اهلل  ک３  مقابل  په  ت５ري  او  ظلم  دې  د  مشرکينو  د  چ３  وايستل،  ＇خه  مک３  له  ي３  هغوى  وگا１ه،  مباح 

اتم  په  هجرت  د  او  وگر＄وله  حالله  لپاره   Uپ５غمبر دخپل  مكرمه  مکه  ک３  أيت  مبارک  دې  په  تعالى 

باندې چ３  توکمونو)نسلونو(  هغو  په  او   )Xپه)ادم ي３  ک３  أيت  ورپس３  په  شوه،  فتح  مكرمه  مکه  کال 

فرمايلي  تعالى  اهلل  ک３  ＄واب  په  سوگندونو  دې  د  بيا  دى.  ک７ى  ياد  سوگند  راغلي  ته  ن７ۍ  ＇خه  ده  له 

همدې  په  ک７؛  پيدا  ک３  ک７اوونو  او  رب７ونو  په  انسان  موږ  يعن３:   .� æbßF ß² �Êåª � ßÁ> ßj¾åáÝ= �>ß¿á̄ ß· ß] � ábß̄ß¶�:دي

اي＋ی  قدم  ي３  ک３  ن７ۍ  په  شيب３ ＇خه چ３  هغ３  له  يعن３:  وي،  مخامخ  سره  ستونزو  او  د سختيو  دليل 

غندنه  او  ر！نه  انسان  د  تعالى  اهلل  ورپس３  دى.  مخامخ  سره  پ５＋و  ډول  ډول،  او  ستونزو، سختيو  د  دی؛ 

انسان چ３ له داس３ سختيو  أيا دا  �.�يعن３:  ãb ßUß?�åÄáÉß· ß¢� ße åbá̄ßÈ�Àç¶�Áß?� àG ßj áVßÈß?��:او داس３ فرمايي كوي 

نشي؟ برالسى  ده  پر  به  کوي چ３ ＇وک  －ومان  پيدا شوی،  سره  رب７ونو  او 

＇وک  هغه  دى؛  شوى  نازل  هکله  په  الجمحي   کلدة  بن  االسد  آبي  د  أيت  دا  چ３  دى  شوى  روايت 

په د＊من９  وينا هغه د رسول اهلل  په  ابن عباس)رضی اهلل عنه(  د  او قوت مغرور و،  په خپل ＄واک  چ３ 

أيت  دا  دي چ３  ويل شوي  ک３  تفسير  په   �= âbßFè¶ � â×>ßº � àK á³ß· áÂß? � à¹Çà̄ßÈ� د� وې.  لگول３  پيس３  ډ４رې  ک３ 

په هکله چ３  پ５غمبرU ＇خه د هغ３ کفارې  له  نازل شوى دی چ３ كله هغه  په هكله  بن عامر  د حارث 

له  هغه سره  ورک７ي،  دې  کفاره  ورک７، چ３  دستور  ورته   Uپ５غمبر او  وپو＊تل  درلوده،  اړه  ي３  پورې  ده 

کفارو  او  په صدقو  م３  شتمني  ！وله  �6$â=bF¶ �â×>º � àK³·Â? �b¯¶% ک７ه چ３   ＇رگنده  ملن６و  او  سرغ７ون３ 

له  به  ورځ  په  قيامت  د  او  شي  شامل  ته  هرانسان  أيت  مبارک  دا  چ３  ش３  ک５داى  خو  ده!  لگيدل３  ک３ 
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وياړنو،  د  و(  رواج  او  دود  ک３  وخت  په  جاهليت  د  چ３  ＇نگه  )لکه  م３  مالونه  ډير  وايي:  سره  ＄ان 

او جهل  ناپوه９  انسان د  تعالى  لپاره پر خلکو ولگول. ورپس３ اهلل  او د شهرت د تر السه کولو  مکارمو 

دى  نه  هيچا  هغه  لري چ３  －ومان  هغه  أيا   :� ãb ßUß? �àÅ ßfßÈ � á¼ç¶ �Áß? � àG ßj áVßÈß?� فرمايي:� او  مالمتوي  امله  له 

دي،  لگولي  ي３  کومو الروک３  په  په هکله، چ３  شتو  د  هغه  د  او  هغه ＇خه  له  به  تعالى  ليدلی؟ خداى 

ونک７ي؟ پو＊تنه 

د لوست گټې

لري: الر＊وون３  او  گ＂３  الندې  ＄ين３  أيتونه  مبارک  پورتني 

او  مقام  د   Uپيغمبر د  او  لوي９  د  تعالى  اهلل  د  يادول،  سوگند  باندې   Uپ５غمبر او  مکرمه  مکه  په  �t

دى. بيانونکى  منزلت 

وي. اخته  ک３  ک７اوونو  او  ستونزو  په  پورې  م７ين３  تر  ＇خه  وخت  له  زي８يدن３  د  انسان  �t

لري،  مالمتي  او  پ＋يماني  ک３  پای  په   ، ل／ول  دولت  او  پيسو  د  ک３  الر  په  د＊من９  د  سره  دين  له  �t

. ورکوي  بدله  به  ته  ＊منانو  د  او  دى  نه  ناخبره  هي）کله  ＇خه  ک７نو  داس３  له  تعالى  اهلل 

پوښتنې

دى؟ شوى  ياد  قسم  لپاره  د＇ه  او  ＇يزونو  کومو  په  أيتونوک３  مبارکو  لوم７يو  په  سورت  د   -١

مراد دى؟ � ＇خه ＇ه  ßbß¶ ßÆ �>ßº ßÆ � æbå¶= ßÆ ßÆ� له� أيت ک３  مبارک  په   -٢

لري؟ مفهوم  ＇ه  أيتونه  الندې   -۳

*{= âbßFè¶� â×>ßº� àK á³ß· áÂß?�)� ãb ßUß?�åÄáÉß· ß¢� ße åbá̄ßÈ�Àç¶�Áß?� àG ßj áVßÈß?�)� åbß·ßFá¶=�= ßdßÃåE� ȩ̂ åU� ßK¾ß? ßÆ}
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د البلد سورت
)دويمه برخه(

�ßÍßFß̄ ß£á¶= � ß¼ ßVßJá®= � ßØßª>-,@ � åÀáÈ ßb áRç¿¶= �àÅ>ß¿áÈ ßb ßÂßÆ>5@ � åÀáÉßJß« ßmßÆ �>â¾> ßjå¶ ßÆ �>4@ � åÀáÉß¿áÉ ß¢ �àÄç¶ �¸ß£ áRß¾ � á¼ß¶ß?@
�=ßc �> â»ÉåJßÈ>-0@ �æÍßF ß§ ájßº�Ëåc �æ½áÇßÈ �Êåª �ã½> ß£ á{åC � áÆß? �>-/@ �æÍßFß®ße � è́ ßª �>-.@ �àÍßFß̄ ß£á¶= �>ßº � ßµ=ßeáaß? �>ßº ßÆ>--@
�=áÇ ßq=ßÇßI ßÆ �åfáF çr¶>åE �=áÇ ßq=ßÇßI ßÆ �=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= � ßÀåº � ßÁ>ß² � ç¼àM>-2@ �æÍßEßfáJßº �=ßc �>â¿É å³ ájåº �áÆß?>-1@ �æÍßEßfá̄ ßº
�åÍßºß@ án ß»á¶= � àH> ßV áqß? � á¼ àÂ �>ß¿åI>ßÈBåE �=Æ àfß«ß² � ßÀÈådç¶= ßÆ>-4@ �åÍß¿ ß»áÉ ß»á¶= � àH> ßV áqß? � ß́ åÒß¶ áÆà?>-3@ �åÍ ß» ßUáf ß»á¶>åE

���>>.,@�ãÌ ßb ßqáÖèº�ãe>ß¾� á¼åÃáÉß· ß¢>-5@

د کلمو معنا 

دوه الرې )خير او شر(.   { åÀáÈ ßb áRç¿¶=}
نو هغه ت５ر نشو، تر سره  ي３ نک７.   { ß¼ ßVßJá®=� ßØßª}

－７ن，، د غره سخته او ستونزمنه الره.   {ßÍßFß̄ ß£á¶=}
د غاړې )مريي( ازادول.  {æÍßFß®ße� è́ ßª}

æÍßF}  لوږه. ß§ ájßº}

خپلولي، خپلوان.   {æÍßE ßfá̄ ßº}

په خاورو ناست مسكين، سخت ژوند.     {æÍßE ßfáJßº}

سرپوښ ك７ای شوی، خپريدونکى.    {ãÌ ßb ßqáÖèº}

ژباړه

ايا موږ هغه ته دوه سترگ３ نه دي ورک７ي؟ او يوه ژبه او دوه شون６ې؟ او هغه ته مو د دوو )خير او شر( الرو 

＊ودنه وک７ه؛ نو هغه له سخت －７ن， )غون６ى(＇خه ت５ر نشو. او ＇ه ＇يز ته وپوهول３ چ３ هغه سخت －７ن， 

 شپ８ دېرشم لوست    
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)عقبه( ＇ه دی؟ ازادول د مريي او يا د لوږې په ورځ خواړه ورکول، خپلوان يتيم ته يا په خاورو ناست )کک７( 

مسكين ته. بيا وي )دغه أزاد کوونکی طعام ورکوونکی( له هغو کسانو چ３ ايمان ي３ راوړی دی او يو بل ته 

په زغم)صبر( او مهربان９ کولو توصيه كوي. دا ډله اصحاب اليمين )چ３ عملنامه به ورته په ＊ي الس ورکول 

کي８ي( دي. او هغه کسان چ３ زموږ پر أيتونو باندې کافرشويدي، دوى بد او شوم)د کي０ اړخ ＇＋تنان( دي. 

او پر دوى به له هرې خوا گرد چاپير اور وگمارل شي )هغه اور چ３ دوی په خپله ولكه ک３ راولي او بيا دوی 

د ت５＋ت３ الر نلري(.

اجمالي تفسير 

خداى تعالى په مخکينيو أيتونوک３ انسان د ناوړو عادتونو له امله د رت３２ او توبيخ الندې ونيوه. په دې أيتونوک３ 

ي３ پر دې، خبروي چ３ د هغو مادي او معنوي نعمتونو پر وړاندې چ３ مهربان پالونکي هغه ته په وړيا توگه 

ورپه برخه ك７ي دي، د اهلل تعالی مننه او شکر پر ＄ای ک７ي او په ن５کو کارونو، لکه: د مريانو په أزادولو، له 

او اړوکسانو سره په مرسته کولو پيل وک７ي. په صبر او زغم، خير او ＊３２／５، نرم９ او مهربان９ سره  يتيمانو 

خلک راوبلي. لکه ＇نگه چ３ اهلل تعالى فرمايي: أيا موږ دې مغرور او ＄ان منونکي انسان ته چ３ د نوم او 

شهرت لپاره خپله شتمني مصرفوي، دوه سترگ３ او يوه ژبه او دوه شون６ې نه دي ورک７ي؟ بلک３ موږ د دې 

انسان لپاره د ليد او خبرو کولو وسيله چمتوک７ې ده او هغه ته مو د ＊و او بدو ترمن＃ د توپير کولو نعمت ورک７ى 

دی، د خير او شر دواړه الرې مو ورته په رو＊انه او ＇رگند ډول ＊ودل３ دي. هغه ته مو روغ فطرت او د عقل 

تر  ناوړې نفسي غو＊تن３  ！ول３  له شر＇خه جال ک７ي، خپل３  نعمت ور وبا＊ه، تر＇و وکوالى شي چ３ خير 

پ＋و الندې ک７ي او د شيطان الره پر８４دي، نو اهلل تعالی فرمايي: ول３ په دغه انسان ک３ بدلون را من＃ ته نشو او 

هغه ＇ه چ３ د اهلل تعالى لورته د ده د رس５دو خن６ گر＄５ده؟! ول３ ي３ هغه  له خپل３ الرې ＇خه لرې نه ک７ او 

د خپل شيطاني نفس غو＊تن３ ي３ مهار نه ک７ې؟! همدارن／ه ول３ ي３ انساني عظمت ته د رس５دو لپاره ه）３ 

ونه ک７ې او له خپل نفس سره ي３ جهاد ونه ک７؟!
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 بيا اهلل تعالی د دې سخت３ او ستونزمن３ الرې د وهلو )سرته رسولو( په هکله فرمايي:�فَكُّ َرقَبٍَة...�. يعن３: 

ده  ازادونه  مريي  د  قيد ＇خه  له  بند  د  د ژغورن３ الر،  او هالکت ＇خه  لوړو ژورو  －７ن／ونو،  له دغو سختو 

چ３ د ازادۍ له نعمت ＇خه خوند واخلي او يا ل８ترل８ه د هغه په ازادۍ ک３ مرسته وک７ي او برخه  واخلي، 

همدارنگه ب５）وکه يتيمانو او تش السو غريبانو ته چ３ د قحط９ او لوږې په ور＄و ک３ له ستونزو سره مخامخ 

وي؛ خواړه ورک７ي او هغوى د لوږې له رن＃ او ک７او ＇خه وژغوري.

د مبارکو أيتونو په پاى ک３ فرمايي: ＇وک چ３ داس３ کارونه سرته رسوي؛ د هغوکسانو له ډل３ ＇خه به وي 

چ３ پر خداى>ايمان راوړي؛ په زغم، لورين３ او ترحم سره يو بل ته توصيه کوي، چ３ د اهلل تعالى د شفقت 

او ترحم وړ به وگر＄ي، او اهلل تعالى فرمايي: د دې اوصافو درلودونکي خلک )اصحاب اليمين( دي، يعن３: 

د  او زموږ  ناشکرۍ الر غوره ک４７ده  او  د کفر  او هغو کسانو چ３  په ＊ي الس اخلي  به  پا３１  دخپلو عملونو 

قدرت په أيتونو او ن＋و کافر شوي دي، دوی )اصحاب الشمال( دي، چ３ د دوزخ لمب３ به ي３ له هرې خوا 

＇خه را－يروي او له هغ３ ＇خه به خالصون ونه مومي.

د لوست گټې 

د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

له  بايد  انسان  کوي چ３  غو＊تنه  دې  د  نعمتونه  الهي  ورته  د４ته  او  پ５ژندل  کول،  اور４دل، خبرې   ، ��tليدل 

دغو نعمتونو ＇خه د حق پ５ژندن３ په برخه ک３ گ＂ه واخلي او د خداى>شکر پر＄اى ک７ي، باطل پر８４دي، 

او د ايمان او ن５كو اعمالو الره خپله ک７ي.

�tد اهلل تعالى پيرزوين３ د دې غو＊تنه کوي چ３ انسان د ايمان او بندگ９ الره غوره ک７ي او د شيطان له پيروۍ 

او د نفس  له ناوړو غو＊تنو ＇خه ډډه وک７ي، تر＇و پر صبرکولو او له يوبل سره د ترحم ثواب ومومي.
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پوښتنې

١- الندني مبارک أيتونه معنا ک７ئ:

�áÆß?�)�æÍßF ß§ ájßº�Ëåc�æ½áÇßÈ�Êåª�ã½> ß£ á{åC� áÆß?��)�æÍßFß®ße� è́ ßª��)�ßÍßFß̄ ß£á¶=� ß¼ ßVßJá®=� ßØßª��)� åÀáÈ ßb áRç¿¶=�àÅ>ß¿áÈ ßb ßÂßÆ�
*�æÍßEßfáJßº�=ßc�>â¿É å³ ájåº

٢-  يتيم او ب５وزلو ته د مرست３ او کومک الس ورغ％ول، ＇ه ارز＊ت او ثواب لري؟

۳- له اصحاب اليمين او اصحاب الشمال ＇خه مراد کوم کسان دي؟ او هغه صفتونه چ３ هغوی يو له بل 

＇خه  جال کوي، كوم دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې هغه مهم کارونه چ３ په دې مبارک سورت ک３ د انسان د ژغورن３ لپاره ياد شوي دي، په 

خپلو کتابچوک３ د ياد＊ت په تو－ه وليکي.
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د الشمس سورت
برخه( )لوم７ۍ 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�> ßÂ> ßná§ßÈ�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ>/@�> ßÂ çØ ßQ�=ßcåC� åe>ßÃç¿¶= ßÆ�>.@�> ßÂ ßØßI�=ßcåC� åf ß»ß̄á¶= ßÆ�>-@�> ßÂ> ßV àußÆ� åká» çn¶= ßÆ@
�> ßÃ ß»ßÃá¶ß@ßª �>3@ �> ßÂ= çÇ ßi �>ßº ßÆ � æká«ß¾ ßÆ �>2@ �> ßÂ> ßV ß{ �>ßº ßÆ � åzáeßáÙ= ßÆ �>1@ �> ßÂ>ß¿ßE �>ßº ßÆ �Ð> ß» çj¶= ßÆ �>0@

���>�>-,@�> ßÂ> çißa�Àßº� ßH> ß]� ábß® ßÆ�>5@�> ßÂ>ç²ßg�Àßº� ßXß·áªß?� ábß®�>4@�> ßÂ= ßÇá̄ßI ßÆ�> ßÂßeÇ àRàª

د کلمو معنا 

او د هغه په رو＊نايي)ر１ايي(.   {> ßÂ> ßV àußÆ}

هغه پس３ راشي.   {> ßÂ ßØßI}
هغه ＇ر－ند او ＊كاره ک７ي.   {> ßÂ çØ ßQ}

هغه پ ک７ي، وپو＊ي.   {> ßÂ> ßná§ßÈ}
هغه ي３ هواره او غوړول３ ده.   {> ßÂ> ßV ß{}

هغه ي３ برابر ک７.   {> ßÂ=çÇ ßi}

نوهغه ته ي３ الهام وک７،  هغه ته ي３ وروپ５ژندل.   {> ßÃ ß»ßÃá¶ß@ßª}
<}  نفس ي３ پاک ک７. ßÂ>ç²ßg}

هغه ي３ الندې پ ک７، هغه ي３ کک７ ک７.   {> ßÂ> çißa}
ژباړه

سوگند په لمر او د هغه په ر１ا، او په سپوږم９ كله چ３ د لمر پس３ راشي، او په ورځ كله چ３ لمر ＊کاره ک７ي، 
او په شپه كله چ３ ＄مکه و پو＊ي، او قسم دی په اسمان او د هغه په پيداکوونکي، او سوگند دی په ＄مکه 
او په هغه چا چ３ هواره ک７ې ي３ ده. او سوگند دی په انساني نفس او د هغه په برابروونکي )منظموونكي(؛ بيا 

 اووه دېرشم لوست 
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ي３ ن５کي او بدي هغه ته ورو پ５ژندله)الهام ک７ه(. په ري＋تيا سره بريمن شو هغه ＇وک چ３ نفس ي３ پاک ک７، 
او زيانمن شو هغه ＇وک چ３ هغه ي３ )په معصيت او گناه(کک７ ک７.

د سورت پېژندنه  

د الشمس سورت مکي دى، )١۵( أيتونه لري او د عثماني مصحف له ترتيب سره سم په )٩١( رديف ک３ 

＄اى لري. د دې سورت موضوع د انساني نفس د هدايت او گمراه９ بيان دى. دا سورت د هغه په لوم７ي لفظ 

يعن３ الشمس )لمر( سره نومول شوی دى.

له مخکيني سورت سره يې ت７او:

١- د )البلد( سورت د اصحاب اليمين او اصحاب الشمال په ＇ر－ندولو سره پاى ته ورس５د او دا سورت د 

دواړو ډلو ک７ن３ بيانوي.

٢- د مخکيني سورت په ورستنيو أيتونو ک３ د کفارو پايله او برخليک بيان شو چ３ د أخرت په ورځ ک３ به 

ورسره مخامخ كي８ي. د دې سورت په پاى ک３ هم د ＄ينو کفارو دک７نو او د هغو پايلو يادونه شو４ده چ３ دوی 

به ورسره  مخامخ کي８ي.

اجمالي تفسير 

د دې سورت په پيل ک３ اهلل تعالى په خپلو ＄ينو لويو مخلوقاتو سوگند يادک７ى دی چ３ په کايناتو ک３ د ډ４ر 

ارز＊ت لرونکي دي. هغه مخلوقات چ３ د انسان، حيوان، نبات او نورو مخلوقاتو پر ژوند باندې اغ５زه لري 

او د اهلل تعالی د يووالي او ＄واکمن９ لپاره ＊کاره دليلونه دي. اهلل تعالی په دې مبارکو أيتونو ک３ په لمر او په 

ورځ ک３ د هغه په ر１ا، په سپوږم９ چ３ د لمر له پر４وتلو ＇خه وروسته د شپ３ راخيژي او همدارنگه په ورځ او 

هم په شپه چ３ كله ي３ تياره ＄مکه وپو＊ي، سوگند يادوي. او په اسمان او د هغه په پيداکوونکي، په ＄مک３ 
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او د هغ３ په خالق چ３ هغه ي３ د ژوندانه لپاره هواره ک４７ده، قسم يادوى. په پای ک３ په نفس او هغه ذات چ３ 

دغه نفس ي３ منظم او برابر پيداک７ى دی، سوگند يادوي. د انسان د نفس له برابرۍ او سمون ＇خه مطلب دا 

دى چ３ هغه ته ي３ هر ډول ＄واک، ظاهري او باطني حواس ورک７ي. دې نفس ته ي３ د ن５ک９، پاک９ او د فسق 

او بدکارۍ الرې ＊ودل３ دي. د دې دواړو الرو د توپير توان ي３ ورته ورک７ى دی.

بيا اهلل تعالى هغه الره چ３ نفس هغه غوره ك７ې، بيان ک７ه او فرمايي: په يقين سره هغه ＇وک بريالی شو چ３ 

په هغ３ روان  او  او ن５ک عمل الره ي３ غوره ک７ه  يعن３ د تقوى  او مهذب ي３ ک７؛  خپل ＄ان ي３ پاک وساته 

شو، هغه ＇وک ناکام او زيانمن شو چ３ نفس ي３ په تقوا او ن５ك عمل سره عادت نه ک７ او د هوا او هوس 

�> ßÂßeÇ àRàª�>ßÃ ß»ßÃá¶ß@ßª� په تالوت ک３ دې أيت Uکار شو. په حديث شريف ک３ راغلي دي: کله چ３ رسول اهلل＊

<��ته راورس５د، نو وي３ فرمايل:)اللهم أِت نفسي تقواها، آنت وليُّها وموالها وخيرمن زکَّاها(: اى زما  ßÂ=ßÇá̄ßI ßÆ
پالونکيه! زما نفس ته تقوا ورپه برخه ک７ه، ته د دې نفس چارې جوړوونکى او د هغه بادار ي３ او يوازې ته هغه 

غوره ＇وک ي３ چ３ هغه ته پاکي ورب＋３.

د لوست ګټې 

د پورتنيو مبارکو أيتونو ＄ين３ گ＂３ او الر＊وون３ په الندې ډول دي: 

مظاهرو  د  قدرت  د  تعالى  اهلل  د  يادول،  سوگند  تعالى  خداى  د  باندې  مخلوقاتو  ＄ينو  په  نظام  د  هست９  tد 

＇ر－ندونکی دى او د انسان پام د دې مخلوقاتو ارز＊ت ته را اړوي.

د  نفس  دغه  د  باندې  تقوا  او  ايمان  په  نو  دى،  ک７ى  منظم  ي３  هغه  او  پيداک７ى  نفس  انساني  تعالى  tخداى 

＊کال لپاره بايد د ن５کو اعمالو له الرې ه）ه او هاند وشي.

له کک７تيا ＇خه ي３  او د نفس  گناه  له شرک،  او  ته ه）وي  ايمان  او  انسان ن５ک عمل  أيتونه،  tدغه مبارک 

ويروي.

ن５غه الره د هغه په ت， پورې ！رلی دی، چ３ هغه ته د  په  او  برياليتوب د هغه د نفس په تهذيب  انسان  �tد 

نفس تزکيه وايي. د هغه ناکامي او مراد ته نه رس５دل، د هغه د نفس په غو＊تنو او ب３ باک９ ك３ نغ＋ت３ ده.
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پوښتنې

١- د الشمس سورت په لوم７نيو أيتونوک３ اهلل تعالى په کومو＇يزونو سوگند يادک７ی دى؟

٢- د اهلل تعالى سوگند يادول په دغو مخلوقاتو باندې، په ＇ه شي داللت کوي؟

۳- الندې أيتونه وژباړئ:

*>3@�> ßÂ=çÇ ßi�>ßº ßÆ� æká«ß¾ ßÆ�>0@�> ßÂ> ßná§ßÈ�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>/@> ßÂ çØ ßQ�=ßcåC�åe>ßÃç¿¶= ßÆ�>.@> ßÂ ßØßI�=ßcåC�åf ß»ß̄á¶= ßÆ
٤-د لوست په مبارکو أيتونو ک３ د انسان د بريا او ناكام９ معيار د نفس په ＇رنگوالي ک３ ！اکل شويدی، په دې 

اړه  مبارک أيتونه تالوت او توضيح ک７ئ.

کورن９ دنده

د انساني نفس د برياليتوب او ناکام９ الرې، په اتو کر＊وک３ په خپلو کتابچوک３ وليکئ.
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د الشمس سورت
)دويمه برخه(

�>-/@�> ßÂ>ßÉá̄ àißÆ�åç�=�ßÍß®>ß¾�åç�=� à¹Ç àiße� á¼ àÃß¶� ß¹>ß̄ßª�>-.@�> ßÂ>ß̄ ámß?� ßOß£ßFá¾=�åcåC�>--@�> ßÂ=ßÇá§ ßìåE�àaÇ à»ßM� áKßEçdß²@
���>�>-1@�> ßÂ>ßFá̄ à¢� à> ß̂ ßÈ� ß×ßÆ�>-0@�> ßÂ=çÇ ßjßª� á¼åÃåFá¾ßdåE� á¼ àÃèEße� á¼åÃáÉß· ß¢�ß½ßbáºßbßª�> ßÂÆàfß̄ ß£ßª�àÅÇàEçd ß³ßª

د کلمو معنا 
دهغوی د سر غ７ون３ له کبله.     {> ßÂ= ßÇá§ ßìE}

} �  پورته شو. ßOß£ßFá¾=}
تر ！ولو بدمرغه د هغوی.      {> ßÂ>ß̄ ámß?}

ژباړه
ثموديانو د خپل３ سركش９ له امله دروغ وگا１ه.  كله چ３ د هغه قوم تر ！ولو زيات بد مرغه قهرجن س７ى ورپس３ پا＇５ده. 
نو د اهلل رسول )صالح عليه السالم ( هغو خلكو ته وويل: چ３ پام  كوئ ، د اهلل او＊３ ته ) الس ورنه وړئ ( او د هغ３ د 
اوبو ＇＋لو ) مانع نشئ (. خو هغو د هغه خبره دروغ وگ２له او او＊ه ي３ ووژله ، په پای ک３ د هغو د گناه په بدله ک３ د هغو 
رب پر هغو باندې  داس３  افت  راكوز ك７، چ３ ！ول يو برابر له خاورو سره خاورې شول او اهلل تعالی د دوی د هالكولو 

له كوم３ پايل３ ＇خه ＇ه و４ره نه لري.
اجمالي تفسير 

د دې سورت په پيل ک３ اهلل تعالی په خپلو ＄ينو لويو مخلوقاتو سو－ند ياد ک７ چ３ که چ５رته يو ＇وک خپل نفس 
پاک ک７ي، ايمان او تقوا غوره ک７ي او د ن５کو اعمالو په سرته رسولو پيل وک７ي، بری او خالصون ي３ په برخه کي８ي. 
که چ５رته د ايمان راوړلو او ن５کو عملونو پر＄ای د نفس او شيطان غو＊تنو ته غاړه کي８دي، د ده  عاقبت او پايله پرته 
له زيان، ناکام９ او تاوان ＇خه بل ＇ه نه ده. نو اهلل >  په دې پن％و أيتونو ک３ د صالحXد قوم )ثموديانو( قصه 
د ب５ل／３ په تو－ه ياده ک７ې، چ３ دې قوم د خدای>  د پيغمبر صالح Xد نصيحتونو پرخالف د او＊３ په وژن３ 
پيل وک７، په دې تو－ه دوی د ن５ک９ او ايمان الر پر４＋وده او د شيطان او خپل نفس غو＊تن３ ３４ ومنل３، نواهلل تعالی 
وفرمايل: د صالح  X  قوم د خپل３ سرغ７وني او عصيان پر بنس، صالح X دروغجن و－ا１ه او هغه ي３ تکذيب 
ک７. كله چ３ د دوی يو بد بخت او شرير شخص د )ُقدار بن سالف (په نامه د دوی له من％ه را پا＇５ده او هغه او＊ه 
ي３ چ３ د هغ３ د اوبو ＇＋لو لپاره يوه  ورځ ！اکل شوې وه، ووژله او دا عمل ي３ په ر１ا ورځ د خپل قوم په مخک３ د 
هغوی له مالت７او رضا سره سم ترسره ک７، پداس３ حال ک３ چ３ د دوی پيغمبر حضرت صالح X  دوی ته ويلي 
وو: دغه او＊ه د اوبو ＇＋لو له وار ＇خه مه منع کوئ. دا هغه او＊ه وه  چ３ اهلل تعالی د يوې تي８ې له من％ه را وويسته 
او د معجزې په ډول ي３ صالح X  ته ورک７ه . نو ا هلل  > دوی د دغ３ سرغ７ون３ او －ناه په مقابل ک３ په دردوونکي 
عذاب اخته ک７ل. داس３ ويرونکی او سخت اواز ي３ پرې نازل ک７ چ３ ！ول ي３ و！کول او له خاورو سره ي３ خاورې 

 اته دېرشم لوست 

د اهلل تعالی او＊ه.            {åç�=�ßÍß®>ß¾}
نو هغه ي３ ووژله.    {> ßÂÆ àfß̄ ß£ßª}

نو قهر اوغوسه وک７ه.   {ß½ ßbáº ßbßª}
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ک７ل. دغه الهي عذاب په دې دليل د ثمود د قوم غ او واړه هالک ک７ل چ３ )قدار بن سالف( چ３ د ثمود د قوم 
يوله هغو شريرو او  بدبختو و－７و ＇خه و او د دې ناوړې ک７ن３ د سرته رسولو لپاره راپا＇يده، نو！ول په دې سال شول او 
غ او واړه دهغه په جرم ک３  شريک شول، نو د ثمود قوم خپل پيغمبر دروغجن وباله او دهغه معجزه چ３ او＊ه وه 
هغه ي３ په توره ووهله او م７ه ي３ ک７ه، د دې نا فرمان９ او －ناه په مقابل ک３ اهلل تعالی دوی ！ول له يوې مخ３ واخيستل 

او له ＄مک３ سره ي３ برابر ک７ل.
 Xپه دې سورت ک３ له ناق３ ＇خه مراد هغه او＊ه ده چ３ اهلل>   هغه د لوي３ تي８ې له من％ه د معجزې په ډول صالح 
ته ＇ر－نده ک７ه. صالح X هغوی ته  وويل: دا د خدای ناقه ده دا پري８دئ چ３ د ＄مک３ په هر ＄ای ک３ چ３ غواړي 

و＇ري８ي او دا چ３ يوه ＄ان／７ې ورځ د دې  د اوبو ＇＋لو  حق دی او يوه ورځ ستاسو د نورو حيواناتو لپاره ده.

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د ثمود دقوم، د هغه پيغمبرچ３ هغوی ته رال８５ل شوی و 
فعاليت

او د دغه قوم د استو－ن３ د ＄ای په هکله له يوبل سره بحث او خبرې وک７ي. 

د لوست ګټې 
د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tد ثمود، د قوم پي＋３ د هغو کسانو لپاره د پند او عبرت درس دی چ３ د نفس دپاک９ او مهارولو پر＄ای نفساني 
غو＊تنو ته غاړه ږدي او د دې پر ＄ای چ３ ايمان او تقوا ته مخه ک７ي او غوره کارونه سرته ورسوي، د نفس او شيطان 

غو＊تنو ته لبيک وايي.
�tد اهلل تعالی عذاب د ثمود د قوم ！ول غ او واړه ونيول، دا ＄که چ３  دوی د يو شقي او بد بخته و－７ي په جرم 

او －ناه سال او راضي شول او د هغه مخه ي３ ونه نيوله. 
tهغه کسان چ３ د ظالمو، سرغ７وونکو او －ناه／ارو انسانانو پرپل قدم ږدي، الهي عذاب به دوی ！ولو ته شاملي８ي.

�tاهلل تعالی د جزا ورکولو پر مهال له هيچا ＇خه ويره نلري او نه د خپل３ جزا ورکون３ له پايل３ ＇خه ويري８ي، خو 
مخلوق د خپل کار له عاقبت ＇خه ويري８ي. اهلل تعالی چ３ د هر ＇يز اراده وک７ي هغه تر سره کوي او هي）وک هم ترې 

د پو＊تن３ حق نلري. 

پوښتنې

١- د الندينيو أيتونو مفهوم بيان ک７ئ: 
�> ßÂÆàfß̄ ß£ßª�àÅÇàEçd ß³ßª�)�> ßÂ>ßÉá̄ àißÆ�åç�=�ßÍß®>ß¾�åç�=� à¹Ç àiße� á¼ àÃß¶� ß¹>ß̄ßª�)�> ßÂ>ß̄ ámß?� ßOß£ßFá¾=�åcåC�)�> ßÂ=ßÇá§ ßìåE�àaÇ à»ßM� áKßEçdß²�

.�> ßÂ=çÇ ßjßª� á¼åÃåFá¾ßdåE� á¼ àÃèEße� á¼åÃáÉß· ß¢�ß½ßbáºßbßª
٢ـ کوم پيغمبر د ثمود قوم ته رالي８ل شوی و؟ او دا قوم د کوم３ －ناه له امله د کوم عذاب په واسطه هالک شو؟

۳ـ د صالح X معجزه ＇ه وه؟ او د ثمود د قوم ډ４ر بدبخته و－７ی چ３ او＊ه ي３ ووژله، ＇ه نوم５ده ؟
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د اللَّْيل سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@�ÎçJ ßnß¶� á¼ à³ßÉá£ ßi� çÁåC�>/@�ÎßNá¾àáÙ=ßÆ�ßfß²çd¶=� ß°ß· ß]�>ßºßÆ�>.@�Îç· ßRßI�=ßcåC�åe>ßÃç¿¶= ßÆ>-@�Î ßná§ßÈ�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ@
�Îß¿á§ßJ ái=ßÆ� ß̧ å̂ ßE� áÀßº�>çºß?ßÆ�>3@�Ïßf ájàÉá·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�>2@Îß¿ áj àVá¶>åE� ß±çb ßqßÆ�>1@�Îß̄çI= ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª

���>�>--@ÏçaßfßI�=ßcåC�àÄà¶>ßº�àÄá¿ ß¢�Êå¿á§àÈ�>ßºßÆ�>-,@�Ïßf áj à£á·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�>5@�Îß¿ áj àVá¶>åE� ßHçdß²ßÆ�>4@

د کلمو معنا 

كله چ３ پ ک７ي.     {Î ßná§ßÈ�=ßcåC}
كله چ３ رو＊انه شي.   {�Îç· ßRßI�=ßcåC}

ډول، ډول او جال، جال دي.    {ÎçJ ßnß¶}
àÅ}   نو ژر به ي３ أسان ک７و. àf ëjßÉà¿ ßjßª}

Ïßf}  د أسان９ لپاره. ájàÉá·å¶}
د سخت９ لپاره .   {Ïßf ájà£á·å¶}

{ÏçaßfßI�=ßcåC}  كله چ３ هالک شي، تباه شي.
ژباړه

سو－ند په شپه چ３ کله )په خپل３ تيارې سره هر＇ه( پ ک７ي، او سو－ند په ورځ چ３ کله ر１ا او رو＊انه شي، او 
سو－ند پر هغه ذات چ３ نر او ＊％ه ي３ پيدا ک７ي دي، پرته له شکه ستاس３ کو＊（ او زيار يوشانته نه دى، نو چا 
چ３ خپل مال )د خدای په الر ک３( ورک７ او پرهيز－اري ي３ وک７ه، او ن５ك９ ي３ ر＊تين３ و－２له،  هغه ته به موږ د 
اسان３ الرې لپاره اسانتيا  ورك７و . او هغه چا چ３ بخيلي وک７ه او )د اهلل له الرې ＇خه( ب３ پروا شو او ن５ك９ ي３ 
دروغ و－２له. نو موږ به ده ته سخته )د دوزخ( الره چمتو ک７و او كله چ３ )هالک شي اوجهنم( ک３ ولوي８ي، نو 

مال او شتمني به ي３ ده ته ＇ه －＂ه ونه رسوي.

 نه دېرشم لوست
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د سورت پېژندنه 

سورت اللَّْيل مکي دى، )٢١( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )٩٢( سورت دى. د دې سورت 
بنس＂يزه موضوع پر دوو ډلو يعن３ مؤمنانو او کافرانو باندې د انسانانو و４ش او د هغوى د هر يو د برخليک بيانول دي. د 
دغه سورت نوم د سورت له لوم７ي أيت ＇خه اخيستل شوى دى. د دې سورت ت７او له مخکيني سورت سره داس３ 
دى: كله چ３ اهلل تعالى په مخکيني سورت ک３ و فرمايل: چا چ３ خپل نفس له گناهونو ＇خه پاک ک７، نو له عذاب 
＇خه ي３ خالصون وموند او چا چ３ هغه په －ناهونو کک７ او پ ک７، زيانمن شو، نو په دې سورت ک３ هم د ＄５نو 

هغو صفاتو يادونه شوې ده چ３ د انسان د بريا او خالصون ، يا د هغه د ناكام９ او زيان بيانوونکي دي.

د نزول سبب

  Wد مبارکو أيتونو په شان نزول  ک３ روايت شوى دی، چ３ کله ابوبکر صديق�w*******�Îß̄çI= ßÆ�Î ßìá¢ß?�Àßº�>çºß@ßªy د
هغه غالمان چ３ اسالم  ته ي３ مخه ک７ې وه، أزادول، نو د هغوى له ډل３ ＇خه ي３ د ＊％و او سپين ږيرو أزادول 
غوره －２ل،  يوه ورځ ي３ پالر )ابو قحافه( ده ته وويل: زويه! زه تا وينم چ３ کمزوري خلک ازاد وې! که  قوي او 
پياوړي خلک دې ازاد ک７ي واى ＊ايي چ３ دوى له ستا ＇خه مالت７ ک７ی واى. ابوبکر صديقW   په ＄واب ک３ 
وويل : پالره! زه له دې امله هغوی أزادوم چ３ د اهلل تعالى ثواب او رضا تر السه ک７م، همغه و چ３ نوموړي أيتونه 

****.� أيتونه د اميه بن خلف په هكله نازل شوي دي. ß̧ å̂ ßE�Àßº�>º@ª�د سورت تر پايه  نازل شول. د�

اجمالي تفسير

په دې سورت ک３ اهلل تعالى په شپه او ورځ ، په نر او ＊％ه سو－ند ياد ک７ى، فرمايي :
سو－ند په شپه چ３ کله ！ول ＇يزونه په خپله توره لمن کى راونغاړي، سوگند په ورځ چ３ کله ي３ ر１ايي خوره 
شي، سوگند په هغه ذات چ３ نر او ＊％ه ي３ پيدا ک７ي دي چ３ ستاسو زيار او کو＊（ ډول، ډول دى؛ يعن３ ＄ين３ 
هغه کسان  دي چ３ په نيک９ او ＊ي／３２ پس３ روان او د هغ３ په ل＂ه او سرته رسولو ک３ دي او ＄５ن３ هغه کسان 
دي چ３ بدوكارونو او －ناهونو پس３ روان دي، چ３ د دغه زيار او کو＊（ وروست９ پايله دا ده چ３ ＄ين３ به جنت 
ته ＄ي او د ＄ينو نورو جزا به دوزخ وي. دغه دوې ډل３ په خپل کو＊（ او زيار ک３ سره يو شان نه دي او له يو 
�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?�ËåÇßJ ájßÈ� ß×� :بل ＇خه تو پيرلري، لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالى د )الحشر( په سورت ک３ فرمايي
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� يعن３:  دوزخيان او جنتيان هي）کله يوشانته نه دي، همدا  ßÁÆàhåÑ>ß«á¶=� à¼ àÂ�åÍç¿ ßRá¶=� àH> ßV áqß?�åÍç¿ ßRá¶=� àH> ßV áqß?ßÆ
جنت ته تلونكي خلك په اصل ك３ بريالي دي.

په ورپس３ أيتونوک３ اهلل تعالى د دواړو ډلو )نيکانو او بدکارانو( صفات بيان ک７ي دي چ３ فرمايي: هغه ＇وک 
چ３ خپل مال په خير او نيکو کارونو ک３ مصرفوي، خپل ＄ان له ناوړو کارونو ＇خه  ژغوري او د اهلل تعالى پر 
وعده يقين او باور لري، موږ به هغه کارونه چ３ هغه ته مو پرې امرک７ى دى، د هغه لپاره اسانه ک７و، د نيک９ هغه 
الره چ３ ي３ غوره ک７ې ده د هغه لپاره أسانه ک７و، خو چا چ３ بخل او شومتيا وک７ه ، خپل مال ي３ د خير په الرو 
ك３ مصرف نه ك７ او ＄ان ي３ له خپل پروردگار ＇خه مستغني وگ２لو او ب３ پروايي ي３ غوره ک７ه، نو ژر به پرې د 
خالصون الره تياره ک７و او پايله به ي３ د دوزخ اور وي چ３ مال او شتمني به ي３ هم له تباه９ او نابودۍ سره مخامخ 

شي او هي＆ گ＂ه به ترې پورته نك７ي.
بخاري او مسلم له علی بن ابي طالبW ＇خه روايت ک７ى دى چ３ موږ له رسول اهلل U سره په يوه جنازه ک３ 
وو، رسول اهلل U  و فرمايل: د تاسو له جمل３ ＇خه به ＇وک نه وي چ３ ＄اى ي３ په جنت او دوزخ ك３ نه وي. 
بيا ول３ توکل ونه ک７و؟ پيغمبرU وفرمايل:  صحابه وو )رضوان اهلل عليهم( وفرمايل: چ３ دارن／ه حال وي نو 
عمل وك７ئ د هرانسان لپاره هغه عمل أسان شوى دى چ３ د هغه لپاره پيدا شوى دى او وروسته ي３ بيا دغه أيت 
� ßHçdß²ßÆ�(Îß¿á§ßJ ái=ßÆ� ß̧ å̂ ßE� áÀßº�>çºß?ßÆ�(Ïßf ájàÉá·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�(Îß¿ áj àVá¶>åE� ß±çb ßqßÆ�(Îß̄çI= ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª� :ولوست

.�Ïßf ájà£á·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�(Îß¿ áj àVá¶>åE

فعاليت

دغه مبارک سورت انسانان پر دوو ډلو و４شلي دي. زده کوونکي دې د مبارکو أيتونو په ر１ا ک３ د دې ډلو د 
اوصافو او برخليک په هکله بحث او خبرې وک７ي.
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د لوست ګټې 
د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tپر ＄ينو موجوداتو د اهلل تعالى قسم کول چ３ د هغه د قدرت ＊کارندوی دي، د دغو موجوداتو ارز＊ت او 
اهميت راپه －وته کوي.

او  توپير لكه د شپ３  ترمن＃  او ＊３％  نر  د  او  او تكذيب كولو  لرلو  باور  اسان９،  او  او بدۍ، سخت９  �tدن５ک９ 
ور＄３ د توپير، په ＇ير دى.

�tپورتني مبارک أيتونه پر دې داللت کوي چ３ سخاوت او ورک７ه  له  ＊و اخالقو ＇خه او بخل له بدو اخالقو 
＇خه شم５رل ک８５ي.

پوښتنې

د الندنيو کلمو معنا بيان ک７ئ:
.} Îß¿á§ßJ ái=ßÆ��)�àÅ àfjÉà¿ ßjßª��)�Îìá¢ß?��)�ÎçJ ßm��)�Îç· ßRßI�)�Î ßn§È{

٢- په دې سورت ک３ په کومو ＇يزونو قسم ياد شوى دى؟ او د اهلل تعالى قسم پر دغو مخلوقاتو ＇ه مفهوم 
لري؟

=Îß̄çI***�  شان نزول په لن６ه تو－ه ＇ر－ند ک７ئ.  ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª� ۳- د دغو مبارکو أيتونو

کورن９ دنده

د لوست د أيتونو د مفهوم لن６يز وليکئ.
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د اللَّْيل سورت
)دويمه برخه(

� ç×åC�> ßÂ ßØ árßÈ� ß×�>-0@�Î ç�ß·ßI�=âe>ß¾� á¼ à³àIáeßdá¾ß@ßª�>-/@�Îß¶ÆàáÙ=ßÆ�ßÌßf å] áÜß¶�>ß¿ß¶� çÁåCßÆ�>-.@�Ïßb àÃá·ß¶�>ß¿áÉß· ß¢� çÁåC@�
�>ßºßÆ�>-4@Îç²ßhßJßÈ�àÄß¶>ßº�ÊåIáÖàÈ�Ëådç¶=�>-3@�Îß̄áIßáÙ=�>ßÃàFç¿ ßRàÉ ßißÆ�>-2@�Îç¶ßÇßIßÆ� ßHçdß²�Ëådç¶=�>-1@�Îß̄ ámßáÙ=

���>�>.-@�Î ßuáfßÈ� ßáÇ ßjß¶ßÆ�>.,@Îß· á¢ßáÙ=�åÄëEße�åÄ áQßÆ�ßÐ> ß§åJáE=� ç×åC�>-5@�Ïßh áRàI�æÍ ß»á£å¾� áÀåº�àÅ ßbá¿ å¢�æb ßUßåÙ

د کلمو معنا 
هغه اور چ３ لمب３ وهي.     {Î ç�ß·ßI�=âe>ß¾}

هغه ته نه ورننو＄ي.     {> ßÂ ßØ árßÈ� ß×}
بدمرغه، بدبخت.    {Îß̄ ámßáÙ=}

ژباړه
په يقين سره هدايت کول پرموږ باندې دی، او أخرت او دنيا دواړه زموږ په واک ک３ دي، نو ويره درکوم تاس３ ته له لمب３ 
وهونکي اور ＇خه، نه به ننو＄ي هغه ته م／ر لوی بد بخت، هغه چ３ د اهلل دين ي３ دروغ －２لى او مخ ي３ اړولی دی، نو ژر 
به ＄ان په ＇ن， ک７ي له هغه نه ډ４ر ＊ه پره５ز－ار. هغه ＇وک چ３ د سپ５）لتيا لپاره خپل مال د اهلل په الر ک３ ل／وي، او د 
هي＆ ن５ک کار او ＊３２／５ له کولو ＇خه ي３ مقصد دا نه وي چ３ د چا د ＊３２／５ بدل ورک７ي، پرته له دې چ３  د خپل لوړ 

رب خو＊ي تر السه ک７ي، او ډ４ر ژر به ي３ د رب خو＊３ په برخه شي ) ډ４ر ژر به له خپل رب ＇خه خوشحاله  شي(.
اجمالي تفسير

په دغو مبارکو أيتونو ک３ اهلل تعالى فرمايي: هدايت زما پر غاړه دى، يعن３ موږ ＊ه او بد دواړه  درته بيانوو او  دواړه 
الرې در＊يو، وروسته به هر چاته  د هغه له عمل سره سم )چ３ د خپل ＄ان لپاره ي３ غوره ک７ى دى( سزا او جزا 
ورک７م، د دنيا او أخرت مالك اهلل تعالى دی، له همدې امله اهلل تعالى انسان د دوزخ له لمبه وهونکو شغلو ＇خه 
ويروي او فرمايي: هر ＇ه چ３ په دنيا او أخرت کى دي، هغه زما دي، نو ＄که هر ＇وک چ３ له دنيا او أخرت ＇خه 
برخه غواړي، نو زه ي３ هغه چا لره ورکوم چ３ زما خو＊ه وي، که ＇وک د هدايت سمه الره پري８دي ماته کوم ضرر 
او تاوان نشي رسوالى او نه د چا هدايت او الرموندنه د اهلل تعالی  ربوبيت او الوهيت ته ＇ه －ـ＂ه رسوالی شي، بلک３ 

－＂ه او تاوان خپله تاسو ته متوجه ده.
وروسته اهلل تعالى فرمايي: زه تاس３ د دوزخ له لمبه وهونکي اور ＇خه ويروم، بد مرغه هغه ＇وک دی چ３ حق دروغ 
گ２ي او له هغه نه مخ اړوي او دوزخ ته ننو＄ي، يعن３ د انبياوو )عليهم الصالة والسالم( له الرې چ３ کومه الهي وح３ 

هغوى ته ابالغ شوې ده، پر هغ３ ايمان نه راوړي او د شرعي احكامو له منلو ＇خه مخ اړوي. 
يوازې هغه ＇وک له اور＇خه لرې پات３ ک５دای شي چ３ د اهلل تعالی په الره ک３ د مال په مصرفولو سره خپل نفس پاک 

 څلوېښتم لوست 

او له هغه نه به هرومرو په ډډه شي، ＄ان －و＊ه ک７ي.      {> ßÃàFç¿ ßRàÉ ßißÆ}
ډ４ر ＊ه پرهيز －ار.    {Îß̄áIßáÙ=}
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ک７ي او د اهلل تعالى د رضا د حاصلولو لپاره ه）ه او هاند کوي او د خپل دغه ن５ک عمل لپاره له هيچا ＇خه بدله ) عوض( 
نه غواړي، بلك３ خپل اجر او بدله له اهلل تعالى ＇خه غواړي او لکه ابوبکر صديقW د اهلل تعالى د رضا د حاصلولو 
 W خه روايت کوي چ３ ابوبکر صديق＇ W لپاره خپل مال او شتمني لگوي. په دې هکله ابن ابي حاتم له عروه
اوه تنه مريان په خپلو پيسو أزاد ك７ل او دا غالمان داس３ کسان وو چ３ د اسالم قبلولو له امله ي３ د مشرکانو له لوري په 
  .�Îç²ßhßJßÈ�àÄß¶>ßº�ÊåIáÖàÈ�Ëådç¶=�Îß̄áIßáÙ=�>ßÃàFç¿ ßRàÉ ßißÆ� :ستونزو او تکليفونو ك３ ژوند ت５راوه، هماغه و چ３ دغه أيت نازل شو
  Wله خوا د غالمانو د أزادولو په اړه ډ４ر احاديث راغلي دي چ３ د هغو له جمل３ ＇خه يو هم د بالل  Wد ابوبکر صديق
أزادول دي. لکه ＇رن／ه چ３ ابن عباس )رضي اهلل عنهما( روايت ک７ى دى چ３ كله ابوبکرصديق W بالل W أزاد ک７، 
نو مشرکينو به په خپل من＃ ک３ داس３ خبرې کول３ چ３ بالل له ابوبکرW سره ＇ه احسان ک７ى و چ３ له مشرکينو ＇خه 
�æÍ ß»á£å¾� áÀåº�àÅßbá¿ å¢�æb ßUßåÙ�>ßºßÆ� :ي３ په پ５ر４دلو سره د غالم９ له قيد ＇خه أزاد ک７! هماغه و چ３ دا مبارك أيت نازل شو
Ïßh***�.  او دا ي３ رو＊انه ک７ه چ３ د دې ＊３２／５ له کولو ＇خه ي３ مقصد دا نه و چ３ د چا د ＊３２／５ بدل ورک７ي،  áRàI

بلک３ يوازې د اهلل تعالى د رضا حاصلولو لپاره ي３ دا عمل ترسره ك７ او ژر ده چ３ اهلل تعالى له ده ＇خه راضي شي.

فعاليت

زده کوونک３ دې د ＊وونکي له الر＊وونو سره سم، د حضرت بالل  W د أزادۍ په اړه خبرې وک７ي.

د لوست ګټې
د پورتنيو مبارکو أيتونو ＄ين３ －＂３ او الر＊وون３ په الندې ډول دي:

�tد انسانانو د ＊５گ２و او بديو بيانول ، د سمو او ک８و الرو＊وودنه پر اهلل تعالى دي او دا چ３ انسان له دغو دواړو 
الرو ＇خه د يوې په غوره کولو سره  د ثواب يا عذاب وړ－ر＄ي.

�tد دنيا او أخرت يوازينی حقيقي مالک او متصرف اهلل تعالى دى.
�tد دوزخ اورته به يوازې هغه ＇وک ننو＄ي چ３ په اهلل تعالى ايمان او باور نه لري او د اهلل تعالى له حکمونو ＇خه 
سر غ７ونه کوي، هر بدكار انسان به له خپل عمل سره سم د دوزخ اور ته لوي８ي او په دردوونکي عذاب به اخته 
كي８ي، لکه ＇رن／ه چ３ په يوحديث ک３ راغلي دي، د دوزخ تر ！ولو أسانه عذاب هغه دى چ３ دوزخي ته د اور پ３２ 

په پ＋و شي او له دماغ ＇خه ي３ لو－ي  پورته کي８ي.

پوښتنې

١- د )الليل( په سورت ک３ اهلل تعالى انسانان په کومو دوو ډلو و４شلي دي چ３ له خپل عمل سره سم د ثواب او يا 
عذاب بدله ورکول کي８ي ؟

٢- د أخرت په ورځ چ３ انسانان پر دوو ډلو و４شل كي８ي، د هرې ډل３ برخليک به ＇رن／ه وي؟

کورن９ دنده
د الليل د سورت لن６يز په اتو کر＊و ک３ وليکئ.
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د الضحى سورت 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ßÀåº� ß́ ß¶�ãfáÉ ß]�àÌßf å] áÜß¶ßÆ�>/@�Îß·ß®�>ßºßÆ� ß́ èEße� ß́ ß¢çaßÆ�>ßº�>.@�Î ßR ßi�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>-@�Î ßV èv¶=ßÆ@
�ÏßbßÃßª� é×> ßu� ßµßb ßQßÆßÆ�>2@�ÏßÆBßª�> â»ÉåJßÈ� ßµáb åRßÈ� á¼ß¶ß?�>1@Î ßuáfßJßª� ß́ èEße� ß́ É åìá£àÈ� ßáÇ ßjß¶ßÆ�>0@�Îß¶ÆàáÙ=
�åÍ ß»á£å¿åE�>çºß?ßÆ�>-,@áfßÃá¿ßI� ßØßª� ß̧ åÑ> çj¶=�>çºß?ßÆ�>5@�áfßÃá̄ßI� ßØßª� ß¼ÉåJßÉá¶=�>çºß@ßª�>4@�Îß¿ á¦ß@ßª� âØåÑ> ß¢� ßµßb ßQßÆßÆ�>3@

���>�>--@ áPëb ßVßª� ß́ ëEße

د کلمو معنا 

قسم په ＇ا＊ت، په ر１ا ورځ.   {Î ßV èv¶=ßÆ}
كله چ３ خوره شي، ارامه شي.   �{Î ßR ßi�=ßcåC}

او نه )پر تا( غوسه شوى دی، نه ي３ د＊مني )در سره( ک７ې ده .   {Îß·ß®�>ßºßÆ}
نو پناه ي３ درک７ه، ＄ای ي３ درک７ .   {ÏßÆBßª}

فقير او ب５وزلی .   {ØåÑ> ß¢}
نو قهر )پرې( مه کوه.   {áfßÃá̄ßI� ßØßª}

نو مه )ي３( ر！ه.    {áfßÃá¿ßI� ßØßª}
نو بيان ك７ه.  �{ áPëb ßVßª}

ژباړه

سو－ند د ＇ا＊ت په وخت چ３ کله لمر راوخ５ژي، او ！ول ＄ايونه رو＊انه ک７ي. او قسم په شپ３ باندې چ３ کله ！ول ＄ايونه 
پ ک７ي، چ３ ستا پالونکي )اهلل تعاٰلى( ته نه ي３ پر４＋ودلى، او نه ي３ پر تا باندې قهر او غوسه ک７ې ده. په يقين سره أخرت 
ستا لپاره له دنيا ＇خه غوره دى. او ژر به ستا پرورد－ار تا ته دومره نعمتونه درک７ي، چ３ ته پرې خوشحاله  ش３. أيا ته ي３ 
يتيم نه ي３ موندالی، نو ＄اى ي３ درک７ ؟ او وي３ موندل３ ته چ３ نه پوه５دې )په شرع او احکامو د شريعت( نو تا ته ي３ 
شرعي احکام درو＊ودل ) نبوت ي３ درک７(. او ته ي３ محتاج او ب５وزلی وموندل３، نو شتمن او ب３ پروا ي３ ک７ې، نو پر يتيم 

باندې قهر او غوسه مه کوه، او سوال／ر مه ر！ه او د خپل رب ＊２／５ه او لورينه ＊کاره او بيان ک７ه.

 يوڅلوېښتم لوست
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د سورت پيژندنه

د )الضحى( سورت مکي دی، )١١( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ په )٩۳( رديف ک３ 
دى. د دغه سورت نوم د سورت له لوم７ي أيت ＇خه اخيستل شوى دى. اهلل تعالى په الضحى چ３ د ＇ا＊ت په 
معنا دى قسم يادک７ى دى. د الضحى سورت د رسول اهللU په باره ک３ نازل شوى دى او د دې سورت موضوع د 
رسول اهللU د حالت بيان دى چ３ اهلل تعالى هغه په دنيا ک３ يتم پيدا  ک７، وروسته بيا اهلل تعالی هغه د هدايت او 

شتمن９ ＇＋تن وگر＄اوه.
 د نزول سبب

كله چ３ پيغمبر)صلى اهلل عليه وسلم( باندې د ＇ه وخت لپاره د وح３ د نزول ل７ۍ و＄ن４６ده، نو مشرکانو دا 
اوازې او ب３ ＄ايه وينا－ان３ خپرې ک７ې، چ３ پرورد－ار خپل پ５غمبر حضرت محمدU پر４ي＋ى دى، هماغه و چ３ 

د الضٰحى سورت نازل شو او پ５غمبرU له ډ４رې خوشحال９ ＇خه د )اهلل اکبر( ناره پورته ک７ه.
اجمالي تفسير

 د سورت په پيل ک３ اهلل تعاٰلى د ور＄３ په ر１ا چ３ د لمر وړان／３ ي３ ！ول ＄ايونه رو＊انه کوي، په شپه باندې چ３ 
کله أرامي شي او په خپل３ تيارې سره ！ول ＄ايونه پ ک７ي، قسم ياد ک７ى دى چ３ خپل پ５غمبرU ي３ يوازې نه 

دی پر４＋ی او نه پر هغه باندې غوسه شوى دی.
د مک３ د مشرکانو د غرضي خبرو او پروپاگن６و پر خالف د ＇ه وخت لپاره د وح３ ＄ن４６دل پردې داللت کوي 
چ３ دغه کتاب )قرأن کريم( د اهلل> له لورې دى، ＄که که چ５رې قرأن کريم د رسولU په خپل الس جوړ شوى 
کتاب وی، نو وح３ به له هغه ＇خه د ＇ه وخت لپاره نه وای ＄ن４６دل３ او نه به هغه U نارامه او پر４شانه وای. بيا 
اهلل تعالی پ５غمبرU ته ز４ری ورکوي چ３ راتلونکى وخت به دې له ت５ر شوي وخت ＇خه ＊ه او ډ４ر  رو＊انه وي او 
ستا د أخرت ژوند به د دنيا د ژوند په پرتله ډ４ر ＊ه وي. له دې امله په دغو أيتونو ک３  پ５غمبرU ته له يوې ور３＄ 

＇خه تر بل３، د عزت او مرتب３ د زيات والي خبر ورکول ک８５ي.
له عبداهلل بن مسعودW ＇خه روايت دى چ３ يوه ورځ رسول اهللU پر يوه پوزکي ويده و، كله چ３ له خوب ＇خه 
پا＇５ده وي３ ليدل، چ３ د پوزي د پ＂يو ن＋３ د ده په مبارک بدن وې او وي３ غو＊تل، چ３ د پوزي د پ＂يو ن＋３ له 
خپل بدن ＇خه لرې ک７ي، په دغه وخت ک３ موږ ورته وويل. اى د اهلل رسوله! أيا  اجازه راکوئ، چ３ د دغه پوزي 
پر مخ يو فرش هوار ک７م؟ رسول اهللUوفرمايل: زما له دې دنيا سره ＇ه کار؟ زما او د دې دنيا مثال د يو مسافر 
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دى، چ３ د لن６ وخت لپاره د يوې ون３ تر سيوري الندې ويده شي او بيا ور＄ن３ الړ شي او خپله الر وهي.
وروسته بيا اهلل تعاٰلى د خپل پ５غمبرU د تسل９ او اطمينان لپاره د خپلو هغو نعمتونو يادونه کوي چ３ هغه U ته 
ي３ د ماشومتوب او يتيم９ له زمان３ ＇خه د پ５غمبرۍ تر زمان３ پورې ورک７ي وو، د اهلل تعالی نعمت، احسان او 
مهرباني هر وخت دده په برخه وه، د ماشومتوب اوش５دو خوړلو په زمانه ک３ د مهربان نيكه عبدالمطلب په غ８５ 
ک３ او همدارن／ه د زړه سوونکي تره ابوطالب په کور ک３ و. بيا اهلل تعاٰلى فرمايي: ته له حق ＇خه ناخبره وې، د 
حق او شريعت په پل＂نه ک３ ح５ران او سر－ردان －ر＄５دل３، د دين او شريعت په درل８５لو م３ درته الر＊وونه وك７ه. 
همدارن／ه اهلل تعاٰلى هغه ته د دې احسان يادونه كوي، چ３ ته م３ دنيا ته فقير او ب５وزلی راوستی وې، خو د بي بي 

خديج３ )رضي اهلل عنها( د مال او دولت په تجارت سره م３ د مال او شتو ＇＋تن ک７ې.
ابن جرير او ابن ابي حاتم له قتادة W ＇خه روايت ک７ى دى، چ３ په پورتنيو دريو أيتونوک３ له نبوت ＇خه مخک３ 

د پ５غمبرU حال بيان شوى دى. 
د سورت په وروستن９ برخه ک３ اهلل تعاٰلى خپل پ５غمبرU د ！ولن３ ＄ينو ！ولنيزو اخالقو ته دعوت ک７ى دى او ده 
ته )د ده د امت د تعليم لپاره( داس３ فرمايي، چ３ پر يتيم باندې ظلم او ت５ری مه کوه، سوال／ر له ＄ان ＇خه مه 
ش７ه، که هغه له تا ＇خه د علم او يا د مال غو＊تنه وک７ي ، نو په دواړو حاالتو ک３ بايد له هغه سره په سمه تو－ه 

ك７نه وشي او هغه ته ＄واب وويلی شی. 
په وروستني أيت ک３ اهلل تعاٰلى فرمايي: هغه نعمتونه چ３ اهلل تعالی پر تا د هغو لورينه ک７ې ده، هغه ＊کاره ک７ه، 
يعن３ هغه بيان ک７ه او د هغو شکر ادا ک７ه، هغه دا چ３ اهلل تعاٰلى تا ته د قرأن كريم او هم د نبوت نعمتونه درک７ي 

دي. 
ابو داؤد او ترمذي له ابو هريره W ＇خه روايت ک７ى دى، چ３ پ５غمبرU فرمايلي دي: ))ال يشکر اهللَ من اليشکر 

الناَس((: هغه ＇وک، چ３ د خلکو شکر ادا نه ک７ي، د اهلل> شکر ي３ نه دى ادا ک７ى.
 نو په دې مبارک سورت ک３ اهلل تعاٰلى له يوې خوا خپل پ５غمبرU ته د سختو او ستونزمنو حاالتو، د يتيم９  
حالت، هدايت، شتمن９ او ب６اي９، لوړمقام او د خپلو نعمتونو يادونه ک７ې ده او له بل３ خوا ي３ له پ５غمبرU ＇خه 
  U دا غو＊تنه ک７ې ده چ３ يتيمانو سره ＊ه سلوک او پر هغو باندې زړه سوی او مهرباني ولري. همدا راز پ５غمبر
ته ي３ ارشاد ک７ی دی، چ３ د خپل حالت په كتلو سره بايد پر نورو خلکو مهربانه واوس３، له هغوی سره ＊ه چلن 

وک７ې او هي）وک له ＄ان ＇خه خوابدی نک７ې او د اهلل تعاٰلى د نعمتونو مننه وک７ې.
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فعاليت

زده کوونکي دې د پيغمبرU د يتيم والي په هکله او دا چ３ په وړکتوب ک３ چا د ده سرپرستي کوله، په خپلو 
من％ونو ک３ په لن６ه تو －ه مباحثه وک７ي.

د لوست ګټې
د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tپه دې سورت ک３ د ＇ا＊ت او شپ３ پر وختونو له  قسم يادولو ＇خه موخه، د دغو وختونو د اهميت او ارز＊ت 
بيانول دي او دا دواړه وختونه د اٰلهي قدرت ب５ل／３ او مثالونه دي.

�tد دې مبارک سورت أيتونه د وخت پر ارز＊ت داللت کوي، چ３ بايد مسلمانان هغه ته ډ４ره پاملرنه وک７ي.
�tد اهلل تعاٰلى په وړاندې د پيغمبرU د مرتب３ او مقام بيان او له پ５غمبرU سره د اهلل تعاٰلى مينه، محبت او هغه  

ته ډاډ ورکول.

پوښتنې

١_  الندې کلم３  وژباړئ: 
*{Îß·ß®�>ßºßÆ _� ß́ ß¢çaßÆ�>ßº _�Î ßR ßi�=ßcåC _� å̧ áÉç·¶= _�Î ßV èv¶=}

َحى( د سورت د نزول سبب بيان ک７ئ. ٢_ د )الضُّ
َحى( د سورت بنس＂يزه موضوع په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ. ۳_ د )الضُّ

کورن９ دنده

َحى( د سورت ت７او  له ت５ر شوي سورت سره په اوو کر＊و ک３ وليکئ. د )الضُّ
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د االنشراح سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ß́ ß¶�>ß¿á£ßªßeßÆ�>3@� ßµßfáÃ ß�� ßxß̄á¾ß?�Ëådç¶=�>۲@� ßµßeágåÆ� ß́ á¿ ß¢�>ß¿á£ ßußÆßÆ�>-@� ßµßeáb ßq� ß́ ß¶� á\ßf ánß¾� á¼ß¶ß?@
�Îß¶åCßÆ�>۷@� áG ßrá¾>ßª� ßKá¦ßfßª�=ßcåDßª�>۶@�=âf ájàÈ�åf áj à£á¶=� ß¤ßº� çÁåC>۵@�=âf ájàÈ�åf áj à£á¶=� ß¤ßº� çÁåDßª�>۴@� ßµßfá²åc

���>�>8@� áGß¦áe>ßª� ß́ ëEße

د کلمو معنا 

أيا موږ نه ده پراخه ک７ې)پرانستل３(؟   {� á\ßf ánß¾� á¼ß¶ß?}
او موږ لرې ک７، ＊کته ک７، سپک ک７.   {�>ß¿á£ ßußÆßÆ}

ستا پ５＂ی، بوج.   {� ßµßeágåÆ }
}            درنده ک７ې وه. ßxß̄¾ß?}

ستا)نوم( يادول.   {� ßµßfá²åc}
سختي ، تن／سه.   { åf áj à£á¶=}
اسانتيا، پراختيا.   {�=âf ájàÈ}

نو ＄ان ست７ى ک７ه، هل３ ＄ل３ کوه.   {� áG ßr¾>ßª}
�}          رغبت کوه، په مينه مخ اړوه.  áGß¦áe>ßª }

ژباړه
أيا موږ نه ده پرانستل３ تا لره ستا سينه؟ او ستا ＇خه مو دروند پ５＂ی لرې ك７. هغه چ３ ستا شا ي３ درنه ک７ې وه.  او 
پورته ک７ى دى موږ ستا لپاره ستا ياد. نو ب５شكه چ３ له سخت９ سره اسانتيا هم وي. يقيناً له سخت９ سره اسانتيا هم وي؛ 

نو كله چ３ ته وز－ار )فارغ( شوې؛ نو په عبادت ك３ ＄ان ست７ى ک７ه او د خپل رب لوري ته رغبت )مخه( کوه.
د سورت پېژندنه 

د )االنشراح( سورت مکي دى، )٨( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ په )٩٤( رديف ک３ ＄ای 
لري. د دې سورت موضوع د رسول اهلل U د عزت، رتب３ او لوړ مقام بيان دى. په )االنشراح( سره د دې سورت 

دوه څلوېښتم لوست
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د نومولو المل دا دی چ３ دا لفظ د سورت د پيل أيت ک３ راغلی دی.
  د نزول سبب 

روايت دى چ３ د �فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا... � أيت هغه وخت نازل شو، چ３ د مک３ مشرکانو مسلمانانو ته د فقر او 
ب５وزل９ پ５غور وركاوه او دا ي３ د هغوی لپاره ستر عيب او نيم／７تيا －２له. ابن جرير له حسن بصري )رحمهما اهلل( 
� ßGå·á§ßÈ� áÀß¶ ßÆ�(f ájàÉ¶=� à¼ à²>ßIß?�= áÆ àf ånáEß?� :وفرمايل Uخه روايت ک７ى دى، كله چ３ دغه أيت نازل شو، رسول اهلل＇

�. يعن３: تاس３ ته د أسان９ ز４ری درکوم، هي）کله به يوه ستونزه پر دوو اسانتياوو غالبه نه شي. ِÀáÈßf ájàÈ�ãf áj à¢
له مخکيني سورت سره د دې سورت ت７او 

َحى( سره د مضمون، شکل او جملو په اعتبار ！ين， ت７ون لري،  د االنشراح سورت له مخکيني سورت ) الضُّ
َحى ل７ۍ ده، ＄که چ３ په دې سورت  که چ５رې ژور فکر وشي داس３ تصور ک８５ي، چ３ دا سورت د سورة الضُّ
ک３ هم په پ５غمبرU باندې د اهلل تعاٰلى د نعمتونو او د هغو د شکر ادا کولو يادونه شوې ده، لکه ＇رن／ه چ３ په 
مخكيني سورت ک３ د پ５غمبرU د يتيمتوب يادونه شوې وه، او بيا اهلل تعاٰلى هغه د غنا او لوړ مقام ＇＋تن ک７. له 
دې کبله ＄ينو مخکينيو علماوو دغه دوه سورتونه د مضمون له مخ３ يو سورت گ２لى دى، چ３ يوازې د )بسم 

اهلل...( په واسطه له يو بل ＇خه جدا شوي دي.
اجمالي تفسير

 Uپه مخکيني سورت ک３ له يادو شويو نعمتونو ＇خه وروسته په دې سورت ک３ هم اهلل تعاٰلى په خپل پ５غمبر
� ß́ ¿ ß¢�>ß¿á£ ßußÆßÆ�� ßµßeáb ßq� ß́ ß¶� á\ßf ánß¾� á¼ß¶ß?� :باندې د درې نورو نعمتونو د لورين３ يادونه کوي او داس３ فرمايي
د  لپاره  نيولو  او  منلو  د  اٰلهي وح３  د  ي３  نعمت  لوم７نى   :� َµßfá²åc � ß́ ß¶ �>ß¿á£ßªße ßÆ � ßµßfáÃ ß�� ßxß̄¾ß? �Ëådç¶= � ßµßeágåÆ
پ５غمبرU د سين３ د پرانستلو ＇خه عبارت دى، دويم نعمت ي３ د نبي كريم U له اوږو ＇خه د دروند پ５＂ي 
لرې کول دي، دريم نعمت ي３ د پ５غمبرU د مقام )رتب３( او نوم لوړوالى دی، چ３ اهلل تعاٰلی دا ！ول ستر نعمتونه 
خپل －ران پ５غمبرU ته ورک７ي دي، دغه سورت په يوې پو＊تن３ سره پيل شوى دى، چ３ اهلل تعاٰلى د تقريري 
أيا موږ ستا سينه نه ده پرانستل３ او هغه مو  Uته خطاب فرمايلى دى:  اثباتي استفهام په ډول خپل پ５غمبر  او 
نه ده پراخه ک７ې؟ په يقين سره موږ ستا سينه پرانستل３ او په هغ３ ک３ مو ايمان، ن５ک اعمال، ＊ه  خوی او 

عادت او علم، حکمت اي＋ی دى.
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ابوحيان په خپل تفسير ک３ ليکي: له پرانيستلو ＇خه مراد د اٰلهي وح３ د قبلولو لپاره د سين３ پراخي او رو＊انه 
کول دي. ＄ينو نورو مفسرينو ويلي دي: دلته له پرانستلو ＇خه مراد، د معراج په شپه ك３ د نبي كريمU د سين３ 
پراخول دي، او ＄ين３ نور بيا د پ５غمبرU د سين３ پرانيستل د ش５دو خوړلو او ماشومتوب  وخت ته ＄ان／７ی کوي، 
كله چ３ ماليکو د رسولU سينه پرانيسته او زړه ي３ ورته ووين％لو. په دې ترتيب سره دا مبارک أيت ！ولو اقوالو 
ته شامل ک８５ي، لكه ＇رن／ه چ３ امام ترمذي ويلي دي: د رسول اهللU د سين３ د پرانستلو په ظاهري او معنوي 
ب２و ک３ کوم ضديت او منافات نشته. وروسته بيا اهلل تعاٰلى خپل پ５غمبرU ته  ز４ری ورکوي، چ３ مسلمانان به له 
دغه تکليف او زحمت ＇خه چ３ دوی په مکه مكرمه ک３ ورسره مخ دي، ډ４ر ژر خالصون ومومي او د دنيا او 

أخرت فتح او كاميابي به ي３ ورپه برخه شي. 
د لويو نعمتونو له بيان ＇خه وروسته، د سورت په أخر ک３ اهلل تعاٰلى د رسول اهللU له الرې مسلمانانو ته د ژوند 
� تر ＇و پ５غمبرU د ژوند  áGß¦áe>ßª� ß́ ëEße�Îß¶åC ßÆ� áG ßr¾>ßª� ßKá¦ßfßª�=ßcåDßª� : يو نظام برابر ک７ى دى او داس３ فرمايي
دا قانون د مسلمانانو په من＃ ک３ پلی ک７ي، او د دنيا او أخرت －＂ه او برياليتوب ي３ په برخه شي. د ژوند دغه قانون 
دا رن／ه دى، چ３ هر کله له عبادت ＇خه وز－ار شوې، نو په دنيوي چارو پيل وک７ه او هر كله چ３ د دنيا له کار 
＇خه وز－ار شوې نو د عبادت او اخروي چارو په لور ه）ه کوه، د مثال په تو－ه هر كله چ３ د لمان％ه له ادا کولو 
＇خه فارغ شوې، په ذکر او دعا پيل وک７ه، بيا د دنيا دکارونو په لور روان شه او زيار وباسه، او كله چ３ له جهاد 
＇خه وز－ار شوې د حج په ادا کولو او نورو وظايفو او مکلفيتونو پيل وک７ه، په دې ترتيب سره قرأن کريم د يو 
مسلمان د ژوند قانون دا رن／ه منظم ک７ى دى، چ３ تل ترتله او هم５شه په سع３ ، کو＊（ او حرکت ک３ وې او 
 � áGß¦áe>ßª� ß́ ëEße�Îß¶åC ßÆ� ３هي）کله د وز－ارۍ ، لهو او لعب او ل＂９ لپاره وخت ونه لري. او د دې مبارک３ جمل
معنا دا ده چ３ د يو مؤمن س７ي ！ول عبادات، کاروبار، زيار او ه）３ او من６ې ترړې د اهلل> لپاره وي چ３ په دې 

سره د هغه رضا، اجر او ثواب حاصلوي.

فعاليت

زده کوونکي دې د پ５غمبرU د ياد او نامه د لوړوالي په هکله له ＊اغلي ＊وونکي سره خبرې اترې وک７ي او 
خپله رايه دې ＇ر－نده ک７ي.
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د لوست ګټې

د انشراح سورت ＄ين３ الندن９ الر＊وون３ او نصيحتونه رانغاړي:
��tد اهلل تعاٰلى د هغو سترو نعمتونو بيان، چ３ پ５غمبرU ته ورک７ل شوي دي، لکه د هغه U  د سين３ پرانستل، 

پر ک７اوونو باندې د هغه د صبر او حوصل３ زياتول او د تل لپاره د هغه د نوم او مقام لوړول.
��tهر مؤمن وروسته له ستونزو او تکاليفو ＇خه اسانتيا مومي.

��tكله چ３ يو ＇وک د اهلل تعاٰلى له عبادت ＇خه فارغ شي، بايد د اهلل تعاٰلى له يادولو سره سره د ژوند نورو چارو 
ته هم دوام ورک７ي او هي＆ کله خپل وخت ب３ －＂３ ت５ر نه ک７ي.

��tد ن５ک９ بدله بايد ن５کي وي، له دې امله بنده لره ＊ايي چ３ د اهلل تعاٰلى د نعمتونو شکر ادا ک７ي.

پوښتنې

١_  الندن９ جمل３ وژباړئ:
.� َµßfáÃ ß�� ßxß̄¾ß?�Ëådç¶=�� ßµßeágåÆ� ß́ ¿ ß¢�>ß¿á£ ßußÆßÆ�* ßµßeáb ßq� ß́ ß¶� á\ßf ánß¾� á¼ß¶ß?�

٢_ د سورت په پيل ک３ اهلل تعاٰلى د پ５غمبرU لپاره درې نعمتونه بيان ک７ي دي، دغه درې اٰلهي نعمتونه ＇ر－ند 
ک７ئ.

âf=( مبارک أيت ＇ه مفهوم لري؟ په دې هکله نبوي حديث بيان ک７ئ. ájàÈ�åf áj à£á¶=� ß¤ßº� çÁåC( ۳_ د

کورن９ دنده
د مسلمان بنده د ژوندانه د نظم او قانون په هکله يوه مقاله وليکئ، چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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د التين سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� åÀ ßj áUß?�Êåª� ßÁ> ßjá¾åáÝ=�>ß¿á̄ ß· ß]�ábß̄ß¶�>/@� åÀÉåºßáÙ=�åbß·ßFá¶=�= ßd ßÂßÆ�>.@� ßÀÉå¿É åi�åeÇ à{ßÆ�>-@� åÁÇàJáÈçh¶=ßÆ� åÀÉëJ¶=ßÆ@
� àfáÉ ß¦�ãf áQß?� á¼ àÃß·ßª� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>1@� ßÀÉå·åª> ßi� ß̧ ß« áiß?�àÅ>ß¾áaßaße� ç¼àM�>0@� æ¼ÈåÇá̄ßI

���>�>8@ ßÀÉ å»å²> ßVá¶=� å¼ ß³ áUß@åE�àç�=� ßkáÉß¶ß?�>3@� åÀÈëb¶>åE� àbá£ßE� ß́ àE ëd ß³àÈ�> ß»ßª>2@�� æÁÇà¿ á»ßº

د کلمو معنا 

ان％ر .   { åÀÉëJ¶=}
د سينا غر، طور سينا.   { ßÀÉå¿É åi�åeÇ à{}

د امن ＊ار)مکه(.  { åÀÉåºßáÙ=� åbß·ßFá¶=}
ډ４ره ＊ه ب２ه، ＊کلی صورت.   { æ¼ÈåÇá̄ßI� åÀ ßj áUß?}
！ولو الندنيو ＇خه الندې. تر   { ßÀÉå·åª> ßi� ß̧ ß« áiß?}

ک５دونکی. پرې  نه  نه ختم５دونکی،    { æÁÇà¿ á»ßº� àfáÉ ß¦}
تر ！ولو حاکمانو ستر او ＊ه حاکم.  { ßÀÉ å»å²> ßVá¶=� å¼ ß³ áUß?}

ژباړه

سوگند په ان％ر او زيتون)＊وون(، او سوگند د سينا په غره، او سوگند د امن په دغه ＊ار)مکه(، چ３ موږ 
کسان  هغه  خو  الندې،  ＇خه  الندنيو  ！ولو  تر  هغه  و－ر＄اوه  مو  بيا  پيداك７،  )＇５ره(  ب２ه  ＊ه  ډ４ره  په  انسان 
دی؛  اجر  تمام５دونکى  نه  لپاره  هغوى  د  نو  دي،  ک７ي  سره  تر  ي３  ک７ن３  نيک３  او  راوړى  ي３  ايمان  چ３ 
انکار  ＇خه  ور３＄  له  جزا  د  دليلونو(  ！ولو)＊کاره  دې  له  وروسته  چ３  گر＄ي،  المل  دې  د  شى  نو＇ه 

دى؟ نه  کوونکى  ＊ه حکم  حاکمانو  ！ولو  تر  تعالى  خــداى  ايا  کوې؟ 

 دري څلوېښتم لوست
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د سورت پېژندنه 

رديف ک３  په )٩۵(  له مخ３  ترتيب  د  د عثماني مصحف  او  لري  أيتونو  التين سورت مکي دى، )٨(  د 
د  دې سورت  د  نوم  دې سورت  د  او  بيانوي،  سره سم  فطرت  له  پيداي＋ت  انسان  د  دا سورت  لري.  ＄اى 

يادک７ى دى. لوم７ن９  مبارک３ كلم３�َوالتِّيِن� ＇خه اخيستل شوى دی چ３ اهلل تعالى پرې سوگند 
له مخکيني سورت سره يې ت７او

په ！ول عالم  پ５غمبرU په خلقت ک３، چ３  انسان ＇رنگوالى د  او بشپ７  په مخکيني سورت ک３، د مکمل 
ک３  ب５سارى دى، بيان شو. په دې سورت ک３ د مطلق انسان د حالت يادونه شوې ده. نوکه چ５رته انسان د 
خپل خالق له فرمان ＇خه سرغ７ونه وک７ي او د خداى > او د هغه د رسول د ＊مني غوره ک７ي، ＄اى ي３ 
تر سره ک７ي، ＄اى  او ن５ک عمل  ايمان راوړي  باندې   Uپه رسول او د هغه  په اهلل  او که چ５رته  دوزخ دى 

ي３ جنت دى.
اجمالي تفسير

ي３  نور  او دوه  له م５وو  ي３  يادک７ی دی، چ３ دوه  په ＇لورو ＇يزونو سوگند  تعالى  پيل ک３ اهلل  په  د سورت 
له مکان سره ت７او لري، پر دغو دوو م５وو د اهلل تعالى سوگند يادونه، د دغو م５وو ارز＊ت  او گ＂ه  راپه گوته 
گ＂ور  او  پاسته  ان％ر  دي.  درمل  او هم  م５وه  ان％ر هم خواړه، هم  ده چ３  ثابته شوې  نظره  له  د طب  کوي. 
ورب＋ي.  قوت  او  وده  ته  بدن  او  کوي  لرې  شگ３  شوې  راپيدا  ک３  مثانه  په  پاکوي،  پ＋تور－ي  دي،  خواړه 
همدارنگه له زيتونو ＇خه د خوړو، م５وې، غوړو او درملو په توگه گ＂ه اخيستل ک５داى شي. په قرأن کريم 
�æÍ ß²ße>ßFèº �æÌ ßf ßR ßm�Àåº � àbß®ÇàÈ�:فرمايي تعالى  اهلل  لکه ＇رن／ه چ３  ياد شوی،  نامه  په  ون３  مبارک３  د  زيتون  ک３ 

æÍçÉåEáf� )النور:۳۵( .  ß¦� ß×ßÆ�æÍçÉå®áf ßm� ç×�æÍå¾ÇàJáÈßg
په برخه ک３ روايت ک７ى، راغلي دي:زيتون   ابونعيم د طب  يوه حديث ک３ چ３  په   Uپ５غمبر همدارنگه د 

وخورئ او له غوړو ＇خه ي３ گ＂ه واخلئ؛ ＄که چ３ زيتون يوه مبارکه ونه ده.
په ورپس３ أيت ک３ اهلل تعالى په �ُطوِر ِسينِيَن� باندى قسم يادک７ى دى. هغه غر چ３ اهلل تعالى هلته له خپل 
پ５غمبر موسىXسره خبرې ک７ې دي. همدارنگه اهلل تعالى له امن ＇خه ډک ＊ار باندې سوگند يادک７ى، 
په  او  راغلى  ته  ن７ۍ  ک３  هغه  په   Uعالم محمد مصطفى هغه ＄اى چ３ سردار  ده،  هغه مکه مکرمه  چ３ 
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نازله شوې ده. پ５غمبرۍ مبعوث شوى دى او د وروستني اسماني کتاب قرأنکريم لوم７ن９ وح３ هم هلته 
ک７،  پيدا  ک３  قالب  ＊کلي  په  انسان  موږ  يقيناِ  فرمايي:  تعالى  اهلل  وروسته  ＇خه  سوگندونو  مهمو  دې  له 
که چ５رې  ک５＋ودل.  －＂ور ＇５زونه  مو  په خ＂ه ک３  هغه  د  او  ک７  باطني ＊５گ２و سمبال  او  په ظاهري  مو  هغه 
انسان له فطرت سره سم چ３ اهلل تعالى هغه پرې پيدا ک７ى دى، عمل وک７ي، هغ３ درج３ ته به ورسي８ي 
او  د فطرت  او هركله چ３  ورته سالم وک７ي  به  پر＊ت３  او د خداى>  و  ادمX رس５دلی  ته چ３  کوم３ 
اهلل6  ولى  شاه  شي.  وروگر＄ول  ته  طبق３  ＊کت３  نه  ＊کتو  ډ４رو  له  به  هغه  شي،  منحرف  ＇خه  الرې  له  بندگ９ 
وايي:اهلل تعالى انسان د پر＊تو درج３ ته هسک ک７،خوکه چ５رې اهلل تعالى ونه پ５ژني او د هغه له اطاعت ＇خه ډډه 
انسانان چ３ خپل  هغه  تعالى  امله خداى  دې  له  وي،  ډ４ره ＊کته  ژوو)حيواناتو( ＇خه  له  به  مرتبه  هغه  د  نو  وک７ي، 
� ç×åC�:انونه ي３ په ايمان ＊ايسته ک７ي او نيک３ ک７ن３ ي３ تر سره ک７ې، له دې ډل３ ＇خه جال ک７ل او داس３ فرمايي＄
�، يعن３: پرته له هغو کسانو چ３ ايمان ي３ راوړ او ن５ک  æÁÇà¿ á»ßº� àfáÉ ß¦�ãf áQß?� á¼ àÃß·ßª� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ ßÆ�=Çà¿ßº?� ßÀÈ ådç¶=

پاى لري. به  نه  نه را＄ي،  به کم＋ت  او بدله وي چ３ په هغ３ ک３  به داس３ ثواب  ته  کارونه ي３ وک７ل، نو دوى 
� ß́ àE ëd ß³àÈ �> ß»ßª�:فرمايي او  －ر＄ولی  انکار مخاطب  او  ر！ن３  له  انسان، سره  تعالى  اهلل  ک３  پاى  په  د سورت 
�، يعن３: ＇ه ＇يز د دې المل وگر＄５د چ３ له دې ！ولو دليلونو سره د أخرت ورځ تکذيب ک７ې  åÀÈëb¶>åE� àbá£ßE
او هغه دروغ وگ３２؟! ايا اهلل تعالى تر ！ولو ＊ه او غوره حکم کوونکی نه دى؟ بلک３ يقيناً داس３ دی. ترمذي له 
� سورت  åÁÇàJáÈçh¶= ßÆ� åÀÉëJ¶=� فرمايلي دي: كله چ３ يو له تاسو د Uخه روايت ک７ى چ３ پ５غمبر＇ Wابوهريره
��پر هغه الزم دي چ３ ووايي: )بلی، و آنا على  ßÀÉ å»å²> ßVá¶=� å¼ ß³ áUß@åE�àç�=� ßkáÉß¶ß?�ولولي او دې أيت ته راورسي８ي

ذلک من الشاهدين(، يعن３: هو، همداس３ ده او زه  پرهغه د شهادت ورکوونکو له ډل３ ＇خه يم.

فعاليت

اړه، چ３  په  او اهميت  زده کوونکي دې د ＊وونکي له الر＊وون３ سره سم د هغو ＇لورو ＇يزونو دگ＂و 
＇＋تن تعالى پر هغو باندې سوگند ياد ک７ى، بحث او خبرې اترې وک７ي.
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د لوست ګټې
د دې لوست مبارک أيتونه يو شم５ر －＂３ لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

باندې  برکت  او  منزلت  مقام،  پر  اماکنو  دغو  د  يادول،  قسم  ＄ايونو  شويو  يادو  پر  ک３  سورت  دې  په  �t
داللت کوي.

پيدا ک７ی دی.  او صورت سره  په ＊ه شکل  تعالی هغه  اهلل  بيانول چ３  تکريم  او  د عزت  انسان  �tد 
＇＋تن  خپل  تر＇ن，  دې  د  هغه  چيرې  که  دی،  شوى  پيدا  سره  صورت  او  شکل  کوم  په  چ３  انسان  �t
تعالى و پ５ژني او د هغه اطاعت او فرمانبرداري وک７ي، نو په دې صورت ک３ دی د خداى تعالى په نزد له 

لوړ مقام ＇خه برخمن دى.
وړي. ي３  من％ه  له  او  پ＂وي  فطرت  دغه  کافر  ساتي، خو  فطرت  �tمؤمن س７ى خپل سليم 

> غوره حکم کوونکى دى او د اهلل تعالى پر４ک７ه د هرچا له پريک７ې ＇خه غوره ده. �tاهلل 

پوښتنې

١-  الندې کلم３ وژباړئ: 
�($ æÁÇà¿ á»ßº � àfáÉ ß¦% �($ ßÀÉå·åª> ßi � ß̧ ß« áiß?% �($ æ¼ÈåÇá̄ßI � åÀ ßj áUß?% �($ � åÀÉåºßáÙ= � åbß·ßFá¶=% �($ ßÀÉå¿É åi �åeÇ à{% �($ åÀÉëJ¶=%

*$ ßÀÉ å»å²> ßVá¶= � å¼ ß³ áU?%
٢-  په دې سورت ک３ اهلل تعالى پر کوموشيانو قسم ياد ک７ى دى؟ د دې ＇يزونو ارز＊ت بيان ک７ئ.

۳-  په دې سورت ک３  د يادو شويو سوگندونو ＄واب بيان ک７ئ.
��＇خه مراد ＇ه شى دى؟ ßÀÉå·åª> ßi� ß̧ ß« áiß?��Æ=�� æ¼ÈåÇá̄ßI� åÀ ßj áUß?� ٤- له
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د العلق سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ëådç¶=�>/@à½ßfá²ßáÙ=� ß́ èEßeßÆ�á?ßfá®=�>.@� æ°ß· ß¢� áÀåº� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� ß°ß· ß]�>-@� ß°ß· ß]�Ëådç¶=� ß́ ëEße�¼ ái>åE�á?ßfá®=@�
�>3@�Îß¿á§ßJ ái=�àÅAße� áÁß?�>2@�Îß§ áìßÉß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC� çØß²�>1@� á¼ß·á£ßÈ� á¼ß¶�>ßº� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� ß¼ç· ß¢�>0@�¼ß·ß̄á¶>åE� ß¼ç· ß¢

���>�>8@�Îß£ áQèf¶=� ß́ ëEße�Îß¶åC� çÁåC

د کلمو معنا 

ولوله.   {á?ßfá®=}
ستا د پالونکي په نوم.  { ß́ ëEße�¼ ái>åE}

د )علقه( جمع ده، د پرن６ې شوې وين３ ！و！ه، په رحم ک３ د انسان د پيداي＋ت دويمه مرحله.   { æ°ß· ß¢}
سرغ７ونه کوي.  {Îß§ áìßÉß¶}

ب５رته ت，.  {Îß£ áQèf¶=}

ژباړه

ولوله ) ای پ５غمبره !( د خپل رب په نوم هغه چ３ پيدا ي３ ك７. پيدا ي３ ک７ انسان د كلك３ شوې وين３ له يوې  ！و！３ 
＇خه.  ولوله ، اوستا رب ډ４ر مهربان دی. هغه چ３ د قلم په مرسته ي３ علم ＊ودلی.  انسان ته ي３ هغه علم ورك７ 
چ３ هغه پرې نه پوه５ده.  هي）كله داس３ نه ده، انسان سركشي كوي. هغه وخت چ３ خپل ＄ان ب３ پروا وويني. 

په يقين سره ي３ ب５رته ت， ستا د پالونکي په لور دی.

د سورت پېژندنه 

د العلق سورت مکي دى، )١٩( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ په )٩٦( رديف ک３ ＄اى 
لري. دا سورت د )اقرآ( او )القلم( په نامه هم يادي８ي. په دې سورت ک３ د انسان د خلقت او پيداي＋ت  په اړه 

＇ر－ندونه شوې ده او د پ５غمبرU د بلن３ پر وړاندې د مشرکينو د دري＃ بيان راغلی دى.

 څلور څلويښتم  لوست
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 له مخکيني سورت سره يې ت７او 

په مخکيني سورت ک３ په سمه او ＊کل３ ب２ه د انسان د پيداي＋ت او خلقت په اړه بحث وشو او په دې سورت 
ک３ د انسان د خلقت او جوړ＊ت له مادې ＇خه بحث شوى. په دې ډول دواړه سورتونه د انسان د خلقت او 

پيداي＋ت په اړوند ＇رخي.

اجمالي تفسير

پر  ک３  غار  په  حرا  د  ＄ل  لوم７ي  په  چ３  دي  أيتونه  پيل  د  وح３  الهي  د  أيتونه  پن％ه  لوم７ني  سورت  دې  د 
رسولUباندې نازل شول. 

د سورت په پيل ک３ اهلل تعالى خپل گران پ５غمبرU ته فرمايي: ولوله د هغه خداى> په نامه چ３ پيدا ک７ى ي３ 
دى. د اهلل تعالى د دې وينا مفهوم دا دى چ３: ولوله پداس３ حال ک３ چ３ دخپل پالونکي په نامه پيل کوې، او يا دا 
چ３: د خپل پالونکي په نامه مرسته غواړې، هغه پالونکی چ３ د ！ولو موجوداتو پيدا کوونکی دی، هغه پالونکی 
چ３ انسان ي３ له يوې ！و！３ پرن６ې )کلک３ شوې( وين３ ＇خه پيدا ک７ی دى. په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالى خپل 
＄ان په دې ستايي چ３ هغه انسان پيداک７ى دى. دا پيداي＋ت او خلقت د بني ادم لپاره يوه لويه پيرزوينه )نعمت( 

ده. 
مفسرين وايي: له دې ＇خه دوه حقيقتونه ＇رگندي８ي، يو دا چ３ رسول اهللU د وح３ له نزول ＇خه مخک３ خپل 
اهلل تعالى په يووالي پ５ژانده او د هغه عبادت ي３ کاوه، ＄که هغه U دې ته اړ نه شو تر ＇و دا وپو＊تي چ３ پالونکى 
ي３ ＇وک دى؟ بلک３ دا ورته وويل شول چ３ ته د خپل پالونکي نوم ياد ک７ه او ولوله! دويم دا چ３ کله ورته وويل 
شو: )اقرآ( يعن３ ولوله، هغه ＄واب ورک７: )زه لوستونکى نه يم(. د پ５غمبرU له ＄واب ＇خه دا ＇رگندي８ي چ３ د 
وح３ پر＊ت３ لفظونه او کلم３ ليکل３ وې او د هغهU مخ３ ته ي３ اي＋３ وې، تر＇و ي３ ولولي. که چ５رې د پر＊ت３ 
موخه دا وای چ３ ته ي３ زما په ＇５ر لوله، نو نور د دې ＄واب د ويلو اړتيا په دې لفظ ک３ چ３ )زه لوستونکى نه 

يم( نه ليدل ک５ده.
په لوم７ي أيت ک３ مخلوق نه دى ذکر شوى او د )خلق( لفظ په مطلق３ صيغ３ سره راغلی دى چ３ موخه ور＄ن３ 

د ！ولو کايناتو خلقت دی. او د هست９ له خلقت ＇خه ي３ وروسته د انسان خلقت په ＄انگ７ې توگه بيان ک７.
)علق( په عربي ژبه ک３ د )علقه( جمع ده چ３ د پرن６ې شوې وين３ په معنا ده او دا هماغه حالت دى چ３ جنين 
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له حمل ＇خه ＇و ور＄３ وروسته داس３ حالت ته را＄ي او بيا د غو＊３ په ！و！ه بدلي８ي چ３ په قرأن کريم ک３ د 
)مضغه( يعن３ د غو＊３ ژوول شوې ！و！３ په نامه ياده شوي ده. 

اهلل تعالى په دريم او ＇لورم أيت ک３ فرمايي:  ولوله! او ستا پالونکى خورا مهربان دى. هغه ذات چ３ د قلم 
په مرسته ي３ انسان ته داس３ پوهه ورزده ک７ه چ３ مخک３ پرې نه پوه５ده، يعن３ دغه نعمت د الهي له نعمتونو، 
پيرزوينو او مهربانيو ＇خه لويه پيرزوينه ده چ３ انسان ته ب＋ل شوې ده او له داس３ خوار پيل ＇خه د علم او پوه３ 
لوړ پ７او ته رسيدلى دى. علم او پوهه په مخلوقاتو ک３ له بارزو او ＇ر－ندو صفتونو ＇خه دي. اهلل تعالی انسان ته 
يوا＄３ پوهه نه ده ورزده ک７ې، بلک３ هغه ته ي３ د قلم په مرسته د ليکلو هنر هم ورو＊ود، تر＇و په دې وسيله پوهه 
پراختيا ومومي او انسان د پرمخت， او لوړتيا الره ووهي. که چ５رې اهلل تعالى د ليکلو او لوستلو استعداد او وړتيا 
د انسان په خ＂ه ک３ د الهام په ＇５ر په امانت نه واى اي＋ى، نو د هغه دا استعداد به جامد، ب３ ودې او منحصر پات３ 
شوى واى او په هغه صورت ک３ يقينا دا ممکن نه و، چ３ علم، پوهه او د بشري تمدنونو ميراث د انساني نسلونو 

تر من＃ لي８دول شوی وای.
او  او دا سرغ７اوى  لپاره سرغ７ونه کوي  انسان د تل  تعالى فرمايلي دي چ３  أيتونو ک３ ＇＋تن  په درې ورستيو 
نافرماني د هغه د خودبين９ او پر＄ان باندې د مغروره ک５دلو نتيجه ده چ３ خپل ＄ان له خداى تعالى ب３ نيازه 
او هغه خامخا د  تعالی لورته دی  ب５رته ت， د اهلل  نبايد دا ډول و اوسي، ＄که د هغه  انسان  احساسوي، يعن３ 
اهلل تعالی حضور ته مخامخ دري８ي، ＇رنگه چ３ اهلل تعالى پر خپلو بنده گانو ډير مهربان دى او پر هغوی ي３ ډيرې 
پيرزوين３ ک７ي دي، له دې ！ولو سره سره، د دې پر＄اى چ３ د خپل خالق اومنعم شکر او مننه پر＄اى ک７ي او د 
هغه د نعمتونو په ارز＊ت پوه شي،گناه ته مخ اړوي او لويي غوره کوي، او هغه وخت به پوه شي چ３ د دې گناه 

او سرغ７ون３ له پايلي سره مخامخ شي.

فعاليت

د  نازليدلو  د  د وح３  باندې   Uپ５غمبر پر ستر  اسالم  د  په الر＊وونه  د ＊اغلي ＊وونکي  کوونکي دې  زده 
＇رنگوالي په هکله، بحث او خبري اترې وک７ي.
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د لوست گټې 

پورتنی لوست يو شم５رگ＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي:
�tد الهي وح３ د نزول او د پيغمبرU د نبوت ثبوت.

الرحمن  اهلل  )بسم  د  پر مهال  لوستلو  د  قرأنکريم  د  يعن３  او مشروعيت،  اثبات  پيلولو  د  نامه  په  تعالى  اهلل  �tد 
الرحيم( ويل، له همدې کبله د قرأنکريم ！ول سورتونه پرته د )التوبه( له سورت ＇خه، په )بسم اهلل...( سره پيل 

کي８ي.
�tد انسان د خلقت د پ７اوونو بيان، له نطف３ ＇خه پيل، بيا په علق３ باندې د هغه بدلون او د انسان د خلقت 

وروستني پ７اوونه.
�tد اسالم دين د پوه３ اوزده ک７ې دين دى. او د دې مطلب غوره ثبوت دا دى، چ３ د قرأن نزول يا وح３ د 

)اقرآ( په کلم３ سره پيل شوی دی.
�tپه انسان باندې د اهلل تعالى له ＊کاره پيرزوينو ＇خه يوهم د اهلل تعالی له لوري هغه ته زدک７ه ورکول دي. 

�tدانسان په ژوندک３ قلم د اهلل تعالى له لويو پيرزوينو او مهمو اختراعاتو ＇خه گ２ل کي８ي.

پوښتنې

  ١-  الندې کلم３ او جمل３ وژباړئ.
} العلق - الذي علّم بالقلم - إن الإنسان ليطغی - آن رأه استغنی { 

.٢- د العلق سورت مطالب بيان ک７ئ.
۳- د العلق سورت پن％ه لوم７ي أيتونه په کوم ＄اى ک３ او ＇رنگه نازل شول؟

٤- د مبارک سورت لوم７ني أيتونه د علم او پوه３ په دوو اساسي عناصرو باندې داللت کوي. دا دوه عناصر کوم 
دي؟ او اهميت ي３ ＇ه دى؟

کورن９ دنده

د اسالم د مبارک دين له نظره او د پورتنيو مبارکو أيتونو په ر１ا ک３ د علم او زده ک７ې د ارز＊ت په اړه، يوه مقاله 
وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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د العلق سورت
$Ä]fE�Ä�Æa%

�ÏßÇá̄çJ¶>åE�ßfßºß?�áÆß?�>--@�Ïßb àÃá¶=�Îß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåC� ßKáÈß?ßeß?�>-,@�Îç· ßq�=ßcåC�= âbáF ß¢�>5@�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?@
�> â£ß« ájß¿ß¶ �åÄßJá¿ßÈ � á¼ç¶ �ÀåÒß¶ � çØß² �>-0@ �ÏßfßÈ �ßç�= � çÁß@åE � á¼ß·á£ßÈ � á¼ß¶ß? �>-/@ �Îç¶ßÇßIßÆ � ßHçdß² � áÁåC � ßKáÈß?ßeß? �>-.@
�àÄá£ åìàI� ß×� çØß²�>-4@�ßÍßÉå¾>ßEçh¶=� à¥ábß¿ ßi�>-3@�àÄßÈåa>ß¾� à¥ábßÉá·ßª�>-2@�æÍßÒ å{> ß]�æÍßEåc> ß²�æÍßÉ åq>ß¾�>-1@�åÍßÉ åq>ç¿¶>åE

���>�>-5@� áHåfßJá®=ßÆ�áb àR ái=ßÆ

د کلمو معنا 

منع کوي.       {ÎßÃá¿ßÈ }
كله چ３ لمون＃ کوي.       {Îç· ßq�=cC}
سمه او د هدايت الر.      {Ïßb àÃá¶= }

دروغ وايي، مخ اړوي.        {Îç¶ßÇßI}
ژباړه

)خبر راک７ه( ايا تا هغه کس ليدلی چ３ منع کوي،  يو بنده كله چ３ هغه لمون＃ کوي؟! ستا ＇ه －ومان دی که 
)هغه بنده( په سمه الره وي. او يا د تقوا په لور بلنه کوي. ستا ＇ه －ومان دی که چ５رې دا سرغ７وونکى شخص 
حق دروغ و－２ي او مخ واړوي؟ ايا هغه نه پوهي８ي چ３ اهلل تعالى )د ده ！ول عملونه( ويني؟ نه هي）کله داس３ نه 
ده )چ３ هغه ي３ گ２ي( که چ５رې هغه له دغه کار ＇خه ＄ان ونه ساتي، هغه به د وچولي ＇خه ونيسو او و به ي３ 
غور＄وو )د عذاب لورته به ي３ راکاږو(. دروغجن او ورانكاری وچولى. نوبيا دې خپل مالت７ي راوغواړي. موږ به 
هم ډير ژر د خپل عذاب پر＊ت３ راوغواړو.هي）کله داس３ نه ده )چ３ هغه سرغ７وونکى ي３ گ２ي( د هغه خبره مه 

منه او سجده وک７ه )خداى> ته( او ورته نژدې شه.
د نزول سبب

له ابوهريره W ＇خه روايت شوى، چ３ فرمايلي ي３ دي: ابوجهل له قريشو پو＊تنه وک７ه، چ３ ايا محمد ستاسو 
په مخ ک３ تندى پر ＄مکه اي＋ى دی؟ هغوی وويل: هو! ابو جهل وويل: په الت او عزى سوگند كه زه هغه پداس３ 
حالت )د لمون＃ په حالت( ک３ ووينم. خپله پ＋ه به د هغه په ورمي８ کي８دم او مخ به ي３ له خاروسره وسولوم. نو 

 پنځه څلويښتم لوست

وچولى، تندی.       {åÍßÉ åq>ç¿¶=}
نوغ８ دې ورته وک７ي، بلنه دې ورک７ي.       { à¥ábßÉá·ßª}

د عذاب پر＊ت３.       {ßÍßÉå¾>ßEçh¶=}
او نژدې شه، تقرب تر السه ک７ه .     { áHåfßJá®=ßÆ}
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بياي３ پ５غمبرU د لمون＃ کولو په حالت ک３ وليد او ＄ان ي３ ورنژدې ک７، تر＇و خپله پ＋ه د هغه په غاړه کي８دي، په 
دې وخت ک３ خلکو وليدل چ３ ابوجهل نا＇اپه راوگر＄５د او  ه）ه ي３ وک７ه، تر＇و خپل ＄ان له هغه ＇يز ＇خه 
وژغوري چ３ －واک３ د ده په مخک３ پروت دى. خلکو له هغه ＇خه پو＊تنه وک７ه چ３ ول３ دې داسي کار وک７؟ 
ابوجهل وويل: زما او د  محمد ترمن＃  د اور يوه کنده وه او يو ويرونکي مخلوق چ３ ډ４ر وزرونه ي３ درلودل زماپه 
لور يرغل وک７، رسول اهللU وفرمايل: که چ５رې هغه خپل ＄ان ماته را رسولى واى نو پر＊تو به ！و！ه، ！و！ه ک７ى 

. �Îç· ßq�=ßcåC�= âbáF ß¢�*�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?��:واى. نو بيا دا مبارک أيتونه نازل شول
 له مخکينيو أيتونو سره يې ت７او 

د سورت په پيل ک３ اهلل تعالى خپل قدرت بيان ک７ او انسان ته ي３ د لوستلو او ليکلو نعمت وروبا＊ه، چ３ دا خپله 
د انسان لپاره د اهلل تعالى د لطف او مهر بان９ ＊کارندوی دی. په دې أيتونو ک３ د کافر انسان سرغ７ونه بيانوي چ３ د 
دنيا په مال، متاع او د هغه په ډول او سينگار پورې زړه ت７ي او د اهلل تعالى په وړاندې په گناه اوسرغ７ون３ پيل کوي. بيا 
د انسان د سرغ７ون３ يوه ب５لگه بيانوي چ３ د اهلل تعالى بنده گان له لمون＃ کولو او د خداى له بنده گ９ ＇خه منع کوي. 
د سورت په پاى کي د الهي وعيد او دردوونکي عذاب يادونه شوې ده، كوم چ３ د دې ډول انسان د دغو کارونو 

لپاره مناسبه بدله ده.
اجمالي تفسير 

＇＋تن تعالى په دې أيتونوک３ د هغو کسانو حالت بيانوي چ３ د اهلل تعالى له حکم ＇خه سرغ７وي، لکه چ３ 
·Îç�،�يعن３: د هغه سرک（ او متمرد انسان په هكله چ３ له ابوجهل  ßq�=ßcåC�â=báF ß¢�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?� :فرمايي
او د هغه له يارانو ＇خه عبارت دي، ووايه: چ３ ＇رن／ه د اهلل تعالی بنده )محمدU ( له لمون＃ ＇خه منع کوئ؟! 
أيا دوی نه پوهي８ي چ３ اهلل تعالى د دوى دغه ناوړه عملونه ويني اوله هغو ＇خه خبردى؟ او د دغه بد عمل سزا 

به دوى ته ورک７ل شي؟
·Îç� أيت ک３ له بنده ＇خه مراد پ５غمبرU دى. له پ５غمبرU نه په دې او نورو أيتونوک３ په  ßq�=ßcåC�â=báF ß¢� په دې 
)عبد( سره تعبير او يادونه شوې ده چ３ دا له پيغمبرU سره د اهلل تعالى د ＄انگ７ې مين３ ＇ر－ندونه کوي. له مبارك 
أيت ＇خه دا مطلب هم تر السه كي８ي چ３ اهلل تعالی سربيره پر دې چ３  پيغمبرU ته ي３ نبوت ، منصب او لوړ 
مقام ورب＋لى او په دې ＄ان／７تيا سره ي３ د هغه مقام لوړ ک７ی دی، هغه ته ي３ د لمون＃ أداب ور＊ودلي دي. که ＇ه 
هم د لمون＃ د ادا کولو تفصيلي طريقه په پشپ７ه توگه په قرأن كريم ک３ نه ده راغل３، خود لمون＃ د ادا کولو طريقه 
د پ５غمبرU د سنتو په  واسطه بيان شوې ده. له دې مطلب ＇خه دا امر په ډاگه کي８ي چ３ الهي وح３ يوا＄３ هغه 
نه ده چ３ په قرأن کريم ك３ راغل３ ده، بلک３ د قرأن کريم له حدودو ＇خه بهر هم وح３ شتون لري، چ３ هغه د 
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پ＂３ )خف３( وح３ په نامه يادي８ي او له حديث ＇خه عبارت ده.
�Îç¶ßÇßIßÆ�: اى محمده! د دې کافر)ابوجهل(  په اړه راته ووايه! د توحيد  ßHçdß²� áÁåC� ßKáÈß?ßeß?� :بيا اهلل تعالی فرمايي
او الهي قدرت ＊کاره او ＄النده ن＋３ او وح３ چ３ پ５غمبرU ته راغل３، دروغ گ２ي او پرهغه باندې له ايمان 
راوړلو ＇خه ＄ان ساتي. ايا په هغه عقل سره چ３ خداى تعالى هغه ته ورک７ى دى، په دې نه پوهي８ى چ３ اهلل 

تعالى د هغه ！ول ناوړه اعمال ويني او د هغو جزا به ورک７ي.
مفسرينو ويلي دي:  سره له دې چ３ دا أيت د ابوجهل په هکله  نازل شوى دى، خو وعيد ي３ ！ولو هغوکسانو ته 

شاملي８ي، چ３ خلک د اهلل تعالى له اطاعت او الرې ＇خه منع کوي.
 د سورت په وروست９ برخه ک３ اهلل تعالى د دې سرغ７وونکي انسان د برخليک په اړه  فرمايي: هي）کله داس３ 
نده، که چ５رې هغه له دې ناوړه کار ＇خه الس وانخلي او له خپل３ سرغ７ون３ او كين３ ＇خه وانه وړي، موږ 
�æÍßEåc> ß²�æÍßÉ åq>ß¾� :يقيناً هغه د وچولي له وي＋تو ＇خه نيسو چ３ مراد ور＄ن３ هماغه شخص خپله دى. بيا فرمايي
æÍßÒ� يعن３: داس３ وچولي سره چ３ هغه )＇＋تن ي３( دروغجن او خطاکار دی.＄که چ３ دا ياغي انسان په  å{> ß]

ناحقه او د لوي９ په اساس قصداً د جرم او گناه مرتکب کي８ي.
راوغواړي،  مالت７ي  او  دوستان  ورکوي چ３ خپل  ته خبردارى  انسان  دې  كريم  قرأن  ک３  أيت  وروستي  په   
لکه ＇رن／ه چ３ )ابوجهل( د دې خبرې مدعي و، چ３ زه په مکه ک３ يوا＄نى کس يم، چ３ نسبت نوروته د 
ارگاه بارگاه او د لويو غون６و ＇＋تن يم او ډ４ر دوستان او ياران لرم چ３ هغوى را غواړم، يعن３ په خپله کورن９، 
او د هغه  ابوجهل  په قوت فخر كوي. د قرأن کريم دغه خطاب  او د هغوى  او دوستانو وياړي  خپلوانو، قوم 

يارانو ته سخت وعيد دى.
لپاره(  پ５غمبرU د مرست３  د)خپل  پر＊ته  د عذاب  ژر  ډ４ر  به  موږ  فرمايي:  ر！ن３ سره  له سخت３  تعالى  اهلل  بيا 
راوغواړو، چ３ دا سخت گيرې اوغ＋تل３ پر＊ت３ دي، چ３ ابو جهل او د هغه ياران به په سخت９ د اور لورته 

راکاږي او په هغه ک３ به ي３ اچوي.
�Øß²� په وروستي أيت ك３ د زجر اور！ن３ لپاره راغلی دی، تر＇و ابوجهل د هغو ناوړو عملونو له امله چ３ سرته 
ي３ رسولي دي، ور！ي. له دې امله اهلل تعالى فرمايلي دي: هي）کله داس３ نه ده چ３ هغه ي３ گ２ي. د هغه خبره مه 
منه! او خپله اړيکه له هغه سره پرې ک７ه او خپل پالونکي ته سجده وک７ه. تر＇و د دې کفارو زړونه ول７زي８ي او 

خپل ＄ان اهلل تعالى ته په اطاعت او پيروۍ سره نژدې ک７ه تر ＇و د تل لپاره مطمئن او هوسا ش３.

فعاليت

زده کوونکي دې د ابوجهل د سرغ７ونو او د پ５غمبرUپه مقابل ک３ د هغه د ناوړوك７نو په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ي.  
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د لوست ګټې 
پورتنی لوست يو شم５ر گ＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي: 

او  به دبدۍ، عناد  نو هرومرو  تقوا سره تهذيب ونه مومي،  او  ايمان  په  انسان فطرت  بيان چ３ كه د  ��tد دې 
 Uسرغ７ون３ لور ته ＄ي، لکه ＇رنگه چ３ ابوجهل د داس３ سرغ７ون３ او تمرد سره دې حد ته ورس５د چ３ پيغمبر

به ي３ د لمون＃ له اداکولو او د خپل پالونکي له عبادت ＇خه منع کاوه.
�tاهلل تعالى دخپلو پر＊تو په واسطه په مسجد الحرام ک３ د خپل پ５غمبرU مرسته وک７ه. 

�tد اهلل تعالى وعيد او تهديد د هغو سرغ７ونکو اومتکبرو انسانانو لپاره چ３ د اهلل تعالى له الرې ＇خه د خلکو په 
منع کولو سره د اهلل تعالی مقابل３ ته راو＄ي. دا پداس３ حال ک３ چ３ اهلل تعالى د دوى په تباه９، ！کولو او له من％ه 

وړلو په بشپ７ ډول قادر او توانا دى.
��tکه چ５رې کفار او سرغ７وونکي د خپلو دوستانو او يارانو په لرلو مغروره وي، خداى تعالى به هغوی ！ول تباه 

او برباد ک７ي.
�tد کفارو خبره منل ناروا ده، اهلل تعالى ته سجده کول هغه ته د تقرب او نژدې والي غوره وسيله گ２ل کي８ى.

 

پوښتنې

 ١- الندې کلم３ او جمل３ وژباړئ:
*{ áHåfßJá®=ßÆ –��ßÍßÉå¾>ßEçh¶= –ÄßÈåa>ß¾� à¥ábßÉá·ßª�)�åÍßÉ åq>ç¿¶>åE�> â£ß« ájß¿ß¶�)Îç¶ßÇßIßÆ� ßHçdß²�)�Îç· ßq�=ßcåC�)�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=}

بيان  لن６ ډول  په  أيتونو شان نزول  د مبارکو  ��Îç· ßq�=ßcåC �= âbáF ß¢�* �ÎßÃá¿ßÈ �Ëådç¶= � ßKáÈß?ßeß?� العلق سورت د� ٢- د 
ک７ئ.

۳- اهلل تعالی د دې سورت په مبارکو أيتونو ک３ ابوجهل په کوم ډول عذاب تهديد ک７ى دى؟
٤- د سورت په وروستي أيت ك３ اهلل تعالى رسول اهلل U ته د تقرب وسيله په ＇ه شي ک３ ＊ودل３ ده؟

کورن９ دنده

واړو  په درې  ده، د هغ３ مخاطب ＇وک دى؟  ياده شوې  کلمه  درې ＄ل３  �� ßKáÈß?ßeß?� په دې سورت ک３ د�
＄ايونوك３ ＇ه مطلب افاده کوي؟ په خپلو کتابچوک３ ي３ وليکئ.
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د القدر سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>/@�æfáÃ ßm� å¬á¶ß?� áÀåº�ãfáÉ ß]�åeábß̄á¶=�àÍß·áÉß¶�>.@�åeábß̄á¶=�àÍß·áÉß¶�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>-@�åeábß̄á¶=�åÍß·áÉß¶�Êåª�àÅ>ß¿á¶ßhá¾ß?�>ç¾åC@

���>�>1@åf áRß«á¶=� å¤ß· áìßº�ÎçJ ßU� ßÊ åÂ�ã½ ßØ ßi�>0@�æfáºß?� ȩ̈ à²� áÀåº� á¼åÃëEße� åÁácåDåE�> ßÃÉåª� à\Æèf¶=ßÆ�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=� à¹çhß¿ßI

د کلمو معنا 

}    د قدر شپه . åe ábß̄á¶= �åÍß·áÉß¶}
زرمياشت３.     { æfáÃ ßm� å¬á¶ß?}

.Xجبرائيل       { à\Æèf¶=}
سهار راختل.     { åf áRß«á¶= � å¤ß· áìßº}

ژباړه

زرو  له  شپه  قدر  د  ده؟  ＇ه  شپه  قدر  د  چ３  پوهي８ې.  ＇ه  ته  او  ک７.  نازل  ک３  شپه  په  قدر  د  )قرأن(  موږ 
مياشتو ＇خه  غوره ده. په دې شپه ک３ پر＊ت３ او روح )جبرئيلX( د خپل رب په اجازه هرحكم اخلي 

او را＊کته کي８ي. هغه شپه له سره تر پايه سالمتيا ده تر سهار ختلو پورې.

د سورت پېژندنه 

د القدر سورت مکي دى، )۵( أيتونه لري او د عثماني مصحف سره سم په )٩٧( رديف ک３ ＄اى لري. 
دا مبارک سورت د )القدر( د کلم３ د تکرار او د دې سورت د لوړ مقام او منزلت له امله د )القدر( په نامه 
نومول شوى دې. د دى سورت موضوع د قرأن کريم د نزول پيل، نسبت نورو شپو او مياشتوته د قدر د شپ３ 

فضيلت او منزلت او په دې شپه ک３ ترسهاره د الهي پر＊تو د راكوز４دلو بيان دى.

شپ８ څلويښتم لوست 



144

له مخکيني سورت سره يې ت７او 

يادولو سره د قرأن  د )العلق( په سورت ک３ اهلل تعالى خپل پ５غمبرU ته وفرمايل چ３ د اهلل تعالى د نوم په 
يادونه شوې وه، په دې سورت ک３  أيتونو  کريم په لوستلو پ５ل وک７ي او په هغه ک３ د الهي وح３ د لوم７نيو 
د قرأن د نزول د وخت خبره من＃ ته راغل３، چ３ د قدر له شپ３ ＇خه عبارت ده. په هغ３ ک３ د قرأن کريم 

د نزول او د هغه له عظمت او منزلت ＇خه يادونه شوې ده.
په دې شپه ک３ د قرأن کريم له نازليدلو ＇خه موخه دا ده، چ３ د قرأن کريم نزول په دې شپه ک３ پيل شوى 
دى. خو د قرأن نزول درويشت کاله وخت واخيست، او يا له هغه ＇خه مراد، د وح３ د نزول پيل دى، چ３ 
د قدر په شپه ک３ رامن＃ ته شو او يا له هغه ＇خه موخه دا ده چ３ قرأن په دې شپه ک３ له لوح محفوظ نه د ن７ۍ 
اسمان ته را ＊کته شوى دى او يا د وح３ پر＊ت３ ته سپارل شوى دى او دا مطلب  ابن عباس )رضي اهلل عنهما( 

بيان ک７ى دى.

اجمالي تفسير 

اهلل تعالى په دې سورت ک３ د قرأن کريم د نزول وخت او ورسره ي３ د قدر د شپ３ عزت او عظمت بيان 
ک７ى دی چ３ د نورو ！ولو شپو او ور＄و په پرتله له  ＄انگ７ې مرتب３ او فضيلت ＇خه برخمنه ده.

ک３  سورت  په  )البقره(  د  ده،  شوې  ＊ودل  شپه  قدر  د  وخت  نازليدلو  د  کريم  قرأن  د  ک３  أيت  لوم７ني  په 
�ÁAf¯á¶=�åÄÉåª��) البقرة: ١٨۵(، يعن３: د روژې مياشت هغه مياشت  ß¹åh¾à?� ßËådç¶=� ßÁ> ßvßºße� àfáÃ ßm� :راغلي دي
ده، چ３ په هغ３ ک３ قرأن نازل شوی دى. په دې أيت ک３ د روژې ！وله مياشت د قرأن د نزول مياشت ＊ودل 
شوې ده، نو مفهوم ي３ دا دى، كله چ３ په لوم７ي پ７اوک３ الهي پر＊ت３ پ５غمبرU ته د حرا په غارک３ وح３ 
راوړه نو دا وخت د روژې مياشت او د قدر شپه وه، چ３ دا شپه د )الدخان( په سورت ک３ د مبارک３ شپ３ په 
æÍ��)الدخان: ۳(،  ß²ße>ßF àº�æÍß·áÉß¶�Êåª�àÅ>ß¿á¶ßhá¾ß?�>ç¾åC� :نامه ياده شوې ده. لکه ＇رن／ه  چ３ اهلل تعالى فرمايلي دي
يعن３: موږ قرأن په مبارکه شپه ک３ نازل ک７ی دی. نو د قرأن نزول د قدر په شپه ک３ پ５ل شوى دى. او له هغه 

باندې نازل شوی دی.  U ＇خه وروسته د درويشتو کلونو په ترڅ ک３ په مختلفو ＄ايونوک３، پ５غمبر 
ته ＇ه ＇يز وپوهول３ چ３  او  او فرمايي:  بيانوي  او منزلت  أيتونوک３ اهلل> د قدر د شپ３ درجه  په ورپس３ 
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د قدر شپه ＇ه ده؟
دا استفهام د قدر د شپ３ د عزت او منزلت د ＇ر－ندولو په غرض کارول شوى دى، له همدې امله ي３ دا 
شپه د قدر او منزلت شپه گ２ل３ ده، دا له دې امله چ３ اهلل تعالى ！ول هغه کارونه، چ３ بايد د يوکال په ترڅ 
� ȩ̀ à²� à±ßfá«àÈ�> ßÃÉåª� ک３ سرته ورسي８ي، په دې شپه ک３ فيصله کوي. اهلل تعالى په يو بل ＄اى ک３ فرمايلي دي
� )الدخان: ٤(،  يعن３: په دې شپه ک３ هرکار په غور او ！ينگ＋ت سره جال ک８５ي. دقدر د شپ３  æ¼É å³ ßU�æfáºß?
مقام او منزلت په حقيقت ک３ له دې امله دى چ３ په دې شپه ک３ عبادت کول د نورو شپو له عبادت ＇خه 
�) يعن３: د قدر شپه له  æfáÃ ßm� å¬á¶ß?� áÀëº�ãfáÉ ß]�åe ábß̄á¶=�àÍß·áÉß¶�:غوره او لوړ دى. لکه چ３ اهلل تعالى فرمايلي دي
زرو مياشتو ＇خه غوره ده. په يوه حديث ک３ چ３ صحيحينو روايت ک７ى دى. رسول اهللU فرمايلي دي: 
د  په شپه ک３  د قدر  åÄåFá¾ßc�6 هغه ＇وک چ３  � áÀåº�ß½ çbß̄ßI �>ßº �àÄß¶ � ßfå« à¦�>âE> ßjåJ áU= ßÆ�>â¾> ß»ÈåC � åe ábß̄á¶= �ßÍß·áÉß¶ �ß½>ß® � áÀßº 

لپاره عبادت وک７ي، ت５رگنا هونه ي３ ب＋ل کي８ي. ايماندارۍ او د ثواب غو＊تن３ 
��د قدر د شپ３ قدر او منزلت دا هم دى چ３  æfáºß?� ȩ̈ à²�Àëº�¼åÃëEße� åÁácåDåE�> ßÃÉåª� à\Æèf¶= ßÆ�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=� à¹çhß¿ßI�
پر＊ت３ او جبرئيلX په دغه شپه ک３ د اسمان او ＄مک３ ترمن＃ داس３ صفونه ت７لي وي چ３ ！ول３ ＇ن６ې 
لوري  له  تعالى  اهلل  د  لپاره چ３  پر＄ای کولو  د  او حکم  امر  په دې شپه ک３ د هر هغه  نيولي وي، دوى  ي３ 

کي８ي. را＊کته  فيصله شي، 
بن صامت ＇خه  عباده  د  په خپل مسند ک３  احمد  امام  را رسي８ي،  اړه چ３ ＇ه وخت  په  د شپ３  قدر  د   
روايت ک７ی دى، چ３ پ５غمبرU فرمايلي دي: د قدر شپه د روژې د مياشت３ په وروست９ لسيزه ک３ ده. ＇وک 
چ３ په دغه شپه ک３ د ثواب ميندلو په موخه راپا＇ي８ي او عبادت وک７ي هغه گناوې چ３ پخوا له ده ＇خه 
ابن عباس  ويلي دي: رسول اهللU فرمايلي دي: د قدر شپه د روژې د مياشت３ په  شوې وي، ب＋ل کي８ي. 

وروست９ لسيزه ک３ ول＂وئ، كله چ３ د روژې نهه ور＄３ يا اوه ور＄３ او يا هم پن％ه ور＄３ پات３ وي.
عالمانو د پ５غمبرU دا وينا داس３ تعبير ک７ې ده، چ３ له دې ＇خه مراد تاق شپ３ دي. او په بل روايت ک３ 

تاقو شپوک３ هغه ول＂وئ  راغلي دي: په لسو وروستيو 
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د لوست ګټې 
پورتنی لوست يو شم５ر گ＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي: 

ک４７ده  غوره  مکرمه  مکه  ي３  ک３  ＄ايونو  په  دي،  ک７ي  غوره  پ５غمبران  من％ه  له  بندگانو  د  تعالی  خداى  �t
او د وختونو له من％ه ي３ د قدر شپه چ３ د روژې په مياشت ک３ ده غوره ک７ې.

ده. ثابته شوې  او قدر عقيده  د قضا  مبارک سورت ک３  �tپه دې 
�tد قدر د شپ３ عظمت او منزلت، چ３ قرأن کريم په هغ３ ک３ نازل شوی،  يوا＄３ اهلل> ته ＇ر－ند دی.

مؤمنان  تعالى  اهلل  په دې شپه ک３  او  ده.  ډکه  او عظمت ＇خه  برکت  له  پايه  تر  پ５ل ＇خه  له  قدر شپه  �tد 
او سالمت９ وړگر＄وي.  دخپل رحمت، مغفرت 

پوښتنې

١-  الندې کلم３ او جمل３ وژباړئ:
{ åf áRß«á¶=� å¤ß· áìßº�)� à\Æèf¶= –� æfáÃ ßm� å¬á¶ß?�)�åe ábß̄á¶=�åÍß·áÉß¶}

٢-  د قدر سورت ته ول３ د قدر سورت وايي؟ او دې شپ３ ته ول３ دا ！ول فضيلتونه ورک７ل شوي دي؟
۳- د قدر د شپ３ ل＂ه دنبوي احاديثو سره سم توضيح ک７ئ.

کورن９ دنده
د قدر د شپ３ او د روژې د  فضيلت په هکله يوه مقاله وليکئ چ３ له اتوکر＊و ＇خه کمه نه وي.
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د البينة سورت
)لوم７ۍ برخه(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ßÀåº� ã¹Ç àiße�>-@àÍß¿ëÉßFá¶=� à¼ àÃßÉåIá@ßI�ÎçJ ßU� ßÀÉ ë³ß«á¿ àº� ßÀÉå²åf án à»á¶=ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� åÀ à³ßÈ� á¼ß¶@
�>ßº�åbá£ßE� áÀåº� ç×åC� ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ß±çfß«ßI�>ßºßÆ�>/@ãÍ ß»ëÉß®� ãGàJ à²�>ßÃÉåª�>.@âÌßfçÃ ßìàº�>â« àV àq�Çà·áJßÈ�åç�=
�=ÇàIáÖàÈßÆ�ßÌ ßØ çr¶=�=Ç à»Éå̄ àÈßÆ�ßÐ>ß«ß¿ àU� ßÀÈëb¶=�àÄß¶� ßÀÉ årå· á̂ àº�ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æàfåºà?�>ßºßÆ�>0@àÍß¿ëÉßFá¶=� à¼ àÃáIßÐ> ßQ

���>�>1@åÍ ß»ëÉß̄á¶=� àÀÈåa� ß́ å¶ßcßÆ�ßÌ> ß²çh¶=
د کلمو معنا 

�}        مراد ور＄ن３ يهود او نصارا دي.  åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß? }
�}        له اهلل نه پرته دنورو شيانو عبادت کوونکي.  ßÀÉå²åf án à»á¶= }

را－ر＄５دونکي، جال ک５دونکي، بيل５دونکي.         {� ßÀÉ ë³ß«á¿ àº  }
حجت، ＇ر－ند دليل.             {�àÍß¿ëÉßFá¶= }

�âÌ}        له باطل ＇خه پاک３ او سپ）ل３ صحيف３ )د قرأن کريم اجزاوو او برخو، لکه سورتونو ته ßfçÃ ßìàº�>â« àV àq }
    صحيف３ ويل کي８ي(. 

�ãÍ}     يعن３ په هغو صحيفو ک３ سم او محکم الهی احکام ليکل شوي دي.  ß»ëÉß®� ãGàJ à²�>ßÃÉåª }
)له ！ولو غلطو اديانو ＇خه د اسالم سپ）لي دين ته( ميالن کوونکي.            {�ßÐ>ß«ß¿ àU }

�åÍ}          سم او صحيح دين.  ß»ëÉß̄á¶=� àÀÈåa }
ژباړه

له اهل کتابو او مشرکانو ＇خه چ３ کوم خلک کافر وو )هغوی له خپل کفر ＇خه( را－ر＄５دونکي نه وو، تر＇و 
چ３ هغوی ته ＇ر－ند دليل رانه شي.  )يعن３( د اهلل له لوري يو رسول چ３ سپي）ل３ صحيف３ لولي . چ３ په هغو 

ک３ د احکامو سم３   ليکن３ شوي دي. 
کومو پخوانيو خلکوته چ３ کتاب ورک７ی شوی و په هغو ک３ ب５لتون رامن＃ ته نشو، م／ر وروسته له هغه چ３ 

هغوی ته )د سم３ الرې( ＇ر－ند بيان راغی. 
او امر نه و شوی هغوی ته م／ر دا چ３ هغوی د اهلل تعالی بند－ي له خلوص سره په داس３ ډول وک７ي چ３ خپل 

اووه څلوېښتم لوست  
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دين د هغه د الر＊وونو په ر１ا ک３ سنبال ک７ي، د حق پالن３ په لور مايل او لمون＃ قايم ک７ي او زکات ورک７ي او 
همدا ډ４ر غوره او روغ دين دی. 

د سورت پيژندنه 

سورة البنية مدني سورت دی، )٨( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ ) ٩٨( سورت دی. د 
دې سورت نوم د أيت له لوم７ني لفظ ＇خه اخيستل شوی دی او له دريو مهمو شيانو ＇خه بحث کوي چ３ په 

الندې ډول ورته اشاره کي８ي: 
١- اهل کتاب )يهود ، نصارا( او مشرکين د هدايت غو＊تونکي وو، خو د هدايت او الر＊وون３ له رات， وروسته 

ي３ کفر غوره ک７، په ＄ان／７ې تو－ه اهل کتابو دا ک７ن３ ترسره ک７ې. 
٢- دا چ３ د دين بنس＂يزه موخه په اخالص سره د اهلل تعالی عبادت، د لمان％ه اداء کول او د زکات ورکول دي 

او اهل کتابو ته په همدې امر شوی و، خو هغوی پرې عمل ونه ک７. 
۳- د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( په دين او کتاب باندې د مؤمنو او کافرو د برخليک او پايلو بيان. 

د سورت فضليت او غوره والی 

امام احمد، بخاري، مسلم، ترمذي او نسايي د انس بن مالک )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت ک７ی چ３ رسول اهلل 
�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� åÀ à³ßÈ� á¼ß¶� ３صلی اهلل عليه وسلم( ابی بن کعب )رضي اهلل عنه( ته وفرمايل: اهلل ماته امر ک７ی چ(
****��سورت تاته ولولم. اُبی وويل: په ＄ان／７ي او ！اکل３ تو－ه ي３ زما نوم درته ياد ک７ی دی؟  åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم وفرمايل:هو. همغه و چ３ حضرت اُبی په ژړا شو. 
 اجمالي تفسير  

د سورت پيل په دې شوی دی چ３ د اهل کتابو )يهودو او نصاراو( او مشرکانو کافر ک５دل پر اهلل او رسول ي３ د 
کفري عقيدې د ميراث په تو－ه ترهغه پورې دوام درلود او دوی له هغ３ عقيدې ＇خه را－ر＄５دونکي نه وو، تر＇و 

چ３ دوی ته ＇ر－ند او رو＊انه دليل نه وای راغلی، چ３ هغه د رسول او اسماني کتاب له رالي８لو نه عبارت و. 
يهوديان د اسالم د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( له بعثت ＇خه مخک３ د يوه داس３ پيغمبر راتلو ته ستر－３ په الر 
وو او د عربو مشرکان به ي３ د ده له رات／ه ويرول او هغوی ته به ي３ ويل چ３ که دا پيغمبر را ولي８ل شي نو موږ به 
په ده  ايمان راوړو او د ده په مالت７ به د عربو مشرکينو سره جن／ي８و، خو كله چ３ پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( 
راولي８ل شو او قرأن پرې نازل شو اوداس３ الر＊وون３ ي３ له ＄انه سره راوړې چ３ د پخوانيو کتابونو )تورات او 
انجيل( سره ي３ سمون درلود، نودوی ترې انکار وک７ اود اسالم د پيغمبر له پيغمبرۍ او نبوت ＇خه ي３ په دې 
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دليل چ３ دی د عربو له ！بر ＇خه رالي８ل شوی دی، سرغ７ونه وک７ه. 
�=��åç******��د دې سورت دويم او دريم أيت دا ＇ر－ندوي چ３ د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( رالي８ل  ßÀåº� ã¹Ç àiße�
د اهلل تعالی له لوري ＇خه دي کوم چ３ د ！ول３ انساني ن７ۍ لپاره خير، برکت او رحمت دی او أسماني صحيف３ 
ي３ چ３ له قرأن کريم او د هغه له سورتونو ＇خه عبارت دي د خلکو لپاره راوړل په داس３ حال ک３ چ３ دا کتاب 
له باطلو، دروغو، شبهاتو، کفر او تحريف ＇خه سپ５）لی او پاک دی، بلک３ حق په رو＊انه تو－ه بيانوي او باطل 

خلکو ته ＇ر－ندوي. 
*********� دا أيت را＊يي چ３ د دې دليل او حجت له رات／ه وروسته، سره له  ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ß±çfß«ßI�>ßºßÆ�
دې چ３ له اهل کتابو ＇خه د ايمان راوړو هيله کيده خو دوی اختالف او د＊مني غوره ک７ه او پرته له کم شم５ر 
خلکو نورو ي３ ايمان رانه ووړ. د دې مبارک سورت لوم７نی أيت دې ته اشاره کوي چ３ يهود، نصارا او مشرکين 
د４ته ستر－３ په الر وو، ＇و يو بشپ７ دليل من＃ ته راشي، همغه و چ３ دويم أيت د دې دليل موخه ＇ر－نده ک７ه 
چ３ هغه د رسول رات， او د کتاب راوړنه وه. دريم أيت د کتاب په ستاينه ک３ راغی، خو دا أيت پايله بيانوي چ３ 
د دليل له رات， وروسته  ډ４رو اهل کتابو اختالف پيل ک７ چ３ تر نن ور＄３ پورې دوی د محمد )صلی اهلل عليه 

وسلم( در＊تيني رسالت سره د مخالفت الره خپله ک７ې ده. 
�àÄß¶� ßÀÉ årå· á̂ àº�ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æ àfåºà?�>ßº ßÆ� :بيا اهلل تعالی اهل کتاب په دې أيت سره غنـــدي چ３ فـــرمايي
********��يعن３: اهل کتابو ته که هغه يهود دي او که نصارا، امر نه و شوی م／ر دا چ３ هغوی د اهلل تعالی  ßÀÈëb¶=
عبادت او بند－ي په داس３ ډول وک７ي چ３ همده ته اخالص کوونکي، د حق دين په لوري ميالن کوونکي 
واوسي او دا چ３ لمون＃ اداء  ک７ي او زکات ورک７ي، يعن３ يهودو او نصاراوو ته په تورات او انجيل ک３ امر 
شوی و چ３ د حنيف دين پيروي وک７ي، نو  په دې أيت ک３ پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( ته تسليت او ډاډينه 
ده، يعن３: ای پيغمبره! د دين له منلو ＇خه د دوی سرغ７ونه او کوم اختالف چ３ دوی ي３ په خپلو من％ونوک３ 
لري، نه ＊ايي چ３ تا خواشينی او غمجن ک７ي؛ او＇رن／ه چ３ د دوی دا دري＃ د هغه حجت او دليل پر تقصير 
نو دا دري＃ د دوی  پايله ده  او سرغ７ون３  ته ي３ وړاندې کوې، بلک３ دا د دوی د د＊من９  نه دی کوم چ３  بنا 
پخوانی عادت دی چ３ د پلرونو او نيکونو ＇خه ورته پات３ دی لکه ＇رن／ه چ３ د دوی پلرونو او نيکونو په 
داس３ حال ک３ د خوسي عبادت ته مخه ک７ې وه، چ３ پيغمبر ي３ په ＇ن， ک３ موجود وو. د أيت په پای ک３ 

اشاره ده چ３ اسالم د ژوندانه لپاره يو صحيح دين او غوره ک７نالره ده. 
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د لوست گټې

پورتنی لوست ډ４رې گ＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي:
�tد اسالم له سپ５）لي دين ＇خه د مخکينيو او له هغه سره د معاصرو اديانو د انحراف بيان او له شرک اوبت 

پرست９ سره د يهوديت او نصرانيت همغ８ي  . 
�tد اهلل له لوري د پيغمبرU راتلو ته د خلکو او په ＄ان／７ې تو－ه د اهل کتابو منتظر پات３ ک５دل. 
�tد رو＊ان او ＇ر－ند دليل له راتلو وروسته د ډ４رو اهل کتابو د اختالف اود＊من９ ＇ر－ند４دل. 

�tد هغو کسانو د ک７نو او اعمالو غندنه چ３ په اسمانی کتابونو ک３ ورته په اخالص سره د اهلل د عبادت، لمان％ه 
ادا ء کولو، زکات ورکولو او له هر ډول شرک ＇خه د ＄ان ژغورلو امر شوی و، خو دوی په هغه ＇ه چ３ اسالم 

ورته راوړي وو، عمل ونک７. 
�tد اهلل د پيغمبرU د لوړ مقام ثبوت، ＄که چ３ هغه د اهلل حجت او د ر＊تيني کتاب راوړونکی معرفي شوی دی. 

�tدا بيانول چ３ حق ملت اور＊تينی دين هغه دی چ３ د توحيد او مخلصانه عبادت پربنس والړ وي. 

فعاليت 

زده کوونکي دې د خپل ＊وونکي په مرسته د هغو ＇يزونو په هکله له يو بل سره بحث اوخبرې وک７ي کوم 
چ３ يهوديان او نصرانيان په خپلو أسماني کتابونو ک３ پرې مامور شوي وو او بيا هغوی ＇ه وک７ل؟ 

پوښتنې

١. الندې کلم３ وژباړئ: 
}منفکين{ }مطهرة{ }قيمة{ }البينة{ }حنفاء{.

٢. د البينة سورت له بنس＂يزو موضوعاتو ＇خه يوه موضوع بيان ک７ئ. 
۳. د اهل کتابو د اختالف غوره کولو المل ＇ه و؟ 

کورن９ دنده

د )البينة( سورت د الر＊وونو په هکله پن％ه کر＊３ معلومات وليکئ. 
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د البينة سورت
)دويمه برخه(

�>2@åÍçÈåfßFá¶=�èf ßm� á¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?�> ßÃÉåª� ßÀÈåbå¶> ß]� ß¼ç¿ßÃ ßQ�åe>ß¾�Êåª� ßÀÉå²åf án à»á¶=ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
�Ëåf áRßI� æÁáb ß¢� àL>ç¿ ßQ� á¼åÃëEße�ßbá¿ å¢� á¼ àÂàÕ=ßh ßQ�>3@åÍçÈåfßFá¶=� àfáÉ ß]� á¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� çÁåC

���>�>4@àÄçEße� ßÊ ån ß]� áÀß»å¶� ß́ å¶ßc�àÄá¿ ß¢�=Ç àußeßÆ� á¼ àÃá¿ ß¢�àç�=� ßÊ åuße�=âbßEß?�> ßÃÉåª� ßÀÈåbå¶> ß]�àe>ßÃá¾ßáÙ=�>ßÃåJ áVßI� áÀåº

د کلمو معنا 
تر ！ولو مخلوقاتو ناوړه خلک.   {åÍçÈåfßFá¶=�èf ßm}
تر ！ولو مخلوقاتو غوره خلک.   {åÍçÈåfßFá¶=� àfáÉ ß]}

ژباړه
له اهل کتابو او مشرکانو ＇خه چ３ کوم خلک کافر شوي دي، هغوی به ارومرو د دوزخ اورته الړشي اود تل لپاره 
به پک３ اوسي８ي، دا خلک تر ！ولو مخلوقاتو ډ４ر بد دي. کومو خلکو چ３ ايمان راوړی او ＊ه عملونه ي３ ک７ي دي، 
هغوی په ر＊تيا سره تر ！ولو خلکو ډ４ر غوره دي. د هغوی بدله د دوی د رب په وړاندې په هميشنيو جنتونو ک３ 
اوس５دل دي چ３ د هغو الندې به ويال３ بهي８ي، په هغو ک３ به د تل لپاره ژوند کوي، اهلل تعالی له هغوی نه راضي شوی 

او هغوی له اهلل نه راضي شوي دي، دا ！ول د هغه چا لپاره دي چ３ هغه له خپل رب نه ويره ک７ې وي. 
اجمالي تفسير  

*****� په دې مبارکو أيتونو ک３ د کافرانو او ن５کو بند－انو لپاره بدله بيان شوې  åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂ=� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC�
ده چ３ له دې دوو ډلو ＇خه به هر يو له ＄ان／７ي برخليک سره مخامخ شي، نو ＄که اهلل تعالی فرمايي: پرته له شکه 
د اهل کتابو او مشرکانو ＇خه هر ＇وک چ３ د کفر الره غوره ک７ي اود اهلل تعالی له الر＊وونو ＇خه چ３ په أسمانی 
کتابونوک３ راغلي دي مخالفت وک７ي، نو بدله به ي３ د دوزخ اور وي چ３ د هميش لپاره به پک３ سو＄ي８ي او دا خلک 
به تر ！ولو ډ４ر ناوړه خلک وي، ＄که چ３ دوی حق پري＋ود او دکين３، رخ３ او د＊من９ له مخ３ ي３ په پيغمبر )صلی 
اهلل عليه وسلم( باندې ايمان رانه وړ، نو دا سپکاوی او دا سزا دوی په خپله ＄ان ته غوره ک７ې ده او په خپله خو＊ه ي３ 

له رو＊انو او ＇ر－ندو داليلو وروسته حق ته شاک７ه او د زړه له کومي په کفر، شرک او باطل راضي شول. 
·Çà=***� خو هغو کسانو چ３ هغوی ايمان راوړ او ＊ايسته عملونه ي３ تر سره ک７ل يعن３ په  å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºß?� ßÀÈådç¶=� çÁåC�
خپل زړه ک３ ي３ د توحيد عقيدې ته ＄ای ورک７ او په خپلو غ７و ي３ ＊ه کارونه وک７ل د داس３ خلکو بدله هماغه تل 
پات３ باغونه دي چ３ تر ونو الندې ي３ ويال３ بهي８ي او د تل لپاره به هلته نه مرګ را＄ي اونه به ＇ه ک７او او رن＃ مومي، 
بلک３ اهلل تعالی د دوی ک７ن３ په خپل دربار ک３ قبلوي او په پايله ک３ به له دوی ＇خه راضي وي او دوی به له اهلل ＇خه 

اته څلوېښتم لوست  

تل پات３ او هميشني باغونه.   { æÁáb ß¢� àL>ç¿ ßQ}
ويره ي３ ک７ې وي، ډاريدلی وي.   { ßÊ ån ß]}
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راضي اوسي. 
داس３ خلک د اهلل له غوره مخلوقاتو ＇خه －２ل کي８ي، ＄که دوی پرته له ＄ن６ه حق قبول ک７ اود حق په وړاندې 
ي３ کبر او لويي غوره نه ک７ه، بلک３ ！ول３ هل３ ＄ل３ ي３ په کار واچول３، تر ＇و خپل ژوند له هغه سره برابرک７ي.  په 
دې مبارک أيت سره حضرت ابو هريره )رضي اهلل عنه( او ډ４رو علماوو استدالل ک７ی چ３ د ن５کو مؤمنانو مرتبه له 

پر＊تو ＇خه لوړه ده.
 

فعاليت

＇رن／ه کوالی شو اهلل تعالی له ＄انه راضي ک７و او له بنده ＇خه د اهلل د رضا ک５دو پايله ＇ه ده؟ زده کوونکي دې 
په دې هکله له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي. 

د لوست گټې
  د دې مبارک سورت دويمه برخه ډ４رې گ＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي:

�tد هغه چا د ＄ای او برخليک بيان چ３ کفر ي３ پراسالم غوره ک７ی، يعن３ د هغه ＄ای د تل لپاره د دوزخ اور دی. 
�tد اهلل په وړاندې تر ！ولو ناوړه خلک کافران او مشرکان دي. 

�tد هغه چا د ＄ای او مقام بيان چ３ اسالم ي３ منلی اود هغه په احکامو ي３ عمل ک７ی، يعن３، د تل لپاره د جنت 
باغونه اود اهلل رضا. 

�tد اهلل په ！ولو مخلوقاتو ک３ غوره خلک د اهلل ر＊تيني مؤمنان دي. 
�tله اهلل ＇خه د ويرې غوره والی، البته هغه ويره چ３ انسان د نبوي سننو مطابق د الهی امرونو پيروۍ ته ه）وي. 

پوښتنې

١. الندې عبارتونه وژباړئ: 
           }شر البرية{ }خير البرية{ }جنت عدن{ }ورضوا عنه{ }خشي ربه{.

٢. ول３ د کافرانو استو－ن％ی د دوزخ اور ！اکل شوی او دوی د اهلل په وړاندې ر！ل شوي او منفور دي؟ 
۳. په کوم دليل مؤمنان د اهلل د غوره خلکو په ＇５ر پيژندل شوي دي؟ 

¿àÄá� تفسير ک７ئ.  ß¢�=Ç àußeßÆ� á¼ àÃá¿ ß¢�àç�=� ßÊ åuße� ٤. دا جمله
۵. د دې لوست له －＂و او پندونو ＇خه درې －＂３ بيان ک７ئ. 

کورن９ دنده
د ايمان او کفر د پايلو په هکله چ３ د البينه سورت په دويمه برخه ک３ بيان شوي دي، ＇و کر＊３ وليکئ. 
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د الزلزال سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�ædåÒßºáÇßÈ>/@> ßÃß¶�>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=� ß¹>ß®ßÆ�>.@> ßÃß¶>ß̄áMß?� àzáeßáÙ=� åK ßQßf á]ß?ßÆ>-@> ßÃß¶=ßhá¶åg� àzáeßáÙ=� åKß¶åhá¶ àg�=ßcåC@
� áÀ ß»ßª�>2@ á¼ àÃß¶> ß» á¢ß?�=áÆßfàÉå¶�>âI>ßJ ámß?� àl>ç¿¶=� àe àb árßÈ�ædåÒßºáÇßÈ�>1@> ßÃß¶�Î ßUáÆß?� ß́ çEße� çÁß@åE�>0@> ßÂße>ßF á]ß?� àPëb ßVàI

���>�>4@àÅßfßÈ�=éf ßm�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ� áÀßºßÆ>3@àÅßfßÈ�=âfáÉ ß]�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ

د کلمو معنا 

وخو＄وله شي.     { åKß¶åhá¶ àg}
خپل درانه شيان او پ بارونه )خزان３ او م７ي(.     {> ßÃß¶>ß̄áMß?}

＇ه دي ＄مک３ لره )يعن３ انسان به تعجب وک７ي چ３ په دې ＄مکه ＇ه شوي دي (     {> ßÃß¶�>ßº}
بيانوي.     { àPëb ßVàI}

خپل حاالت ) کوم خ５ر او شر چ３ په هغ３ ک３ پ５（ شوی دی(.    {> ßÂße>ßF á]ß?}
امر ي３ ک７ی دی، دې ＄مک３ ته.     {> ßÃß¶�Î ßUáÆß?}

} وبه －ر＄ي، وبه و＄ي خلک. àl>ç¿¶=� àe àb árßÈ}
جال جال، ډله ډله.   {>âI>ßJ ámß?}

په وزن ديوې ذرې )ذره واړه مي８تون ته هم ويل کي８ي(.    {æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº}

ژباړه

كله چ３ ＄مکه په خپل ！ول قوت سره وخو＄وله شي. اوخپل ！ول درانه شيان)پي＂ي( راوباسي او د باندې ي３ 
وغور＄وي. او انسان ووايي چ３ په دې)＄مکه( ＇ه شوي دي؟ په هغ３ ورځ به هغه خپل )مخ باندې ت５ر شوي( 
حاالت بيان ک７ي. ＄که چ３ ستا رب به ورته )د داس３ کولو( حکم ک７ی وي. په هغ３ ورځ به خلک ډل３ ډل３ 
ک７ای شي، تر＇و هغو ته د هغوی عملونه و＊ودل شي. نو ＇وک چ３ يوه ذره  ن５کي وک７ي وبه ي３ －وري )د هغه 

پايله(. او ＇وک چ３ يوه ذره  بدي وک７ې وبه ي３ －وري )د هغه پايله(. 

 نه څلوېښتم لوست 
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 د سورت پيژندنه  

 د زلزال سورت مدني سورت دی، )٨( أيتونه لري اود عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )٩٩( سورت دی، 
دغه سورت د زلزله يا زلزال په نامه ＄که نومول شوی چ３ په هغه ک３ د لوي３ زلزل３ د  پ５＋يدو بيان راغلی دی 
چ３ د هغ３ په رامن＃ ته کيدو سره به د کايناتو او موجوداتو نظام له من％ه ＄ي، د قيامت ورځ به پيل کي８ي او د 

＊و او بدو جزا او پايله به ＇ر－ندي８ي. 

د دې سورت غوره والی  

په هغه حديث شريف ک３ چ３ ترمذي له حضرت انس بن مالک )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت ک７ی، راغلي 
دي چ３ د اهلل رسول )صلی اهلل عليه وسلم( فرمايلي دي: د زلزال سورت د قرأن کريم د ＇لورم３ برخ３ )ربع３(

په اندازه فضيلت او ارز＊ت لري. 
   

اجمالي تفسير 

！کان  تل ک３ سخت  په خپل  كله چ３ ＄مکه   :�****> ßÃß¶=ßhá¶åg � àzáeßáÙ= � åKß¶åhá¶ àg �=ßcåC� فرمايي:  اهلل جل جالله 
وخوري او په خپل ！ول قوت وخو＄ي８ي. له ＄مک３ ＇خه مراد د ＄مک３ ！وله ُکره ده او د «زلزالها» لفظ د 
＄مک３ د سخت３ خو＄يدن３ بيانوونکی دی. او كله چ３ ＄مکه د همدې ！کان خوړلو په وجه خپل داخلي بارونه 
راوباسي او ب３ باوره انسان به د حيران９ په حالت ک３ چغ３ ک７ي چ３ په دې ＄مک３ باندې ＇ه شوي دي او ＇ه 
حال ي３ پيل ک７ی دی، په دغه وخت ک３ به ＄مکه د اليزال اهلل په قدرت په خبرو راشي اود بشريت په －ردو 
ک７نو به －واهي ورک７ي. ＄ين３ مفسرين له دې زلزل３ ＇خه د ＄مک３ لوم７ن９ زلزله مرادوي چ３  په  هغ３ سره د 
قيامت لوم７نی پ７او پيل کي８ي او ＄ين３ نور ور＇خه دويمه زلزله چ３ په هغ３ سره ＄مکه د خپل３ خي＂３ م７ي بهر 
ته راغور＄وي او د محشر ميدان ته ي３ استوي، مراد ک７ې ده. او دا دويم تفسير چ３ وروستني أيتونه پرې داللت 

کوي راجح او صحيح په نظر را＄ي. 
د دې مبارک سورت أيتونه ＇و مطلبونه په ＄ان ک３ رانغاړي، يو دا چ３ ＄مکه ！ول هغه انسانان )له حضرت 
أدم )عليه السالم( ＇خه نيولی د بشر تر وروستني و－７ي پورې( چ３ په خپله خ５＂ه ک３ ي３ ساتلي ！ول بهر ته 
راباسي، وراسته شوي ه６وکي له يوبل سره ن＋لول کي８ي او خپله اصلي ب２ه چ３ مخک３ ي３ درلوده بيا مومي. 
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دويم مطلب دا چ３ د بند－انو ！ول ک７ه وړه کوم چ３ په دنيا ک３ ي３ په مختلفو حاالتوک３ درلودل، کوم３ خبرې 
ي３ چ３ ک７ي دي، کوم کارونه ي３ چ３ ترسره ک７ي، د هغوی ناسته او والړه، وي＋ه او خوبونه او نيکي او بدي، 
چ３ پي７ۍ پي７ۍ پرې ت５رې شوې دي، ＄مکه ي３ يوه يوه ＇ر－ندوي او له هغه ＇خه خبر ورکوي. دريم مطلب 
دا دی چ３ ＄مکه هغه زيرم３ چ３ په خپله خ５＂ه ک３ ي３ لري، لکه: سره زر، سپين زر، ډول ډول جواهرات 

او کانونه چ３ پي７ۍ پي７ۍ ي３ په خپل ＄ان ک３ ساتل３ دي بهر ته راغور＄وي. 
او ＇لورم مطلب دا دی چ３ د زلزل３ له را من＃ ته ک５دو او د خلکو له دوهم ＄ل３ پيداک５دو او د ＄مک３ له －واه９ 

ورکولو وروسته د اهلل د عدل تله قايمي８ي او له انسان سره د ذره ذره اعمالو په هکله حساب او کتاب کي８ي. 
 د نورو أيتونو او احاديثو په ر１ا ک３ مفسرين او علماء فرمايي: ک５دای شي چ３ کافر د خپل ن５ک عمل ثواب او 
بدله په همدې دنيا ک３ ومومي لکه ＇رن／ه چ３ فرعون، نمرود او نورو کفارو دنيوي خوندونه او سوکال９ وليدل３ 

خو په أخرت ک３ به له نعمتونو ＇خه ب３ برخ３ وي. 
د  بيانوي.  دي،  ترسره شوې  پرې  پي＋３ چ３  هغه  ！ول３  دی چ３ ＄مکه  دا  مطلب  نه  －واه９  له  د ＄مک３ 
پخوانيو خلکو لپاره د دې ادراک سخت وو، خو د ننن９ زمان３ د ！يکنالوژۍ پرمخت， د دې  مطلب قبلول 

د انسان لپاره  أسان －ر＄ولی. 

فعاليت

داچ３ قرأن کريم د قيامت د ور＄３ پي＋３ او په هغه ورځ ک３ ي３ د نيکو او بدو خلکو د ک７نو پايل３ ＇رن／ه 
ان％ور ک７ې دي، زده کوونکي دې دا موضوع په خپلو ک３ تربحث او ＇ي７ن３ الندې ونيسي. 

د لوست گټې

د دې لوست په مبارکو أيتونو ک３ يو شم５ر الر＊وون３ او پندونه شتون لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي: 
�tد بعث او جزا د عقيدې ثبوت. 

�tله هغه عجيب بدلون ＇خه خبرتيا چ３ په ＄مکه ک３ رامن＃ ته کي８ي. 
�tد قيامت د لويو ن＋و او عالمو ＇خه د يوې ن＋３ بيان. 
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�tد دې خبرې اثبات چ３ جمادات هم د اهلل تعالی په قدرت د قيامت په ورځ د خبرو کولو طاقت پيداکوي. 
�tد ن５کو اعمالو تر سره کولو ته د بند－انو ه）ونه او ترغيب که ＇ه هم دغه ن５ک کار د خلکو په نظر ک３ ډ４ر ل８ 

هم وي.

پوښتنې

١. الندې کلم３ وژباړئ: 
 {>I>Jm?} {>Ã¶�ÎUÆ?} {PbVI} {>Ã¶�>º} {>Ã¶>¯M?}

٢. د «الزلزال» سورت موضوع بيان ک７ئ. 
<�  تشريح ک７ئ.  ßÃß¶>ß̄áMß?� àzáeßáÙ=� åK ßQßf á]ß?ßÆ� :۳. دا مبارک أيت

٤. ＇رن／ه ممکنه ده چ３ ＄مکه په خبرو راشي؟ 
۵. رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د دې سورت د فضيلت په هکله ＇ه فرمايلي دي؟ 

کورن９ دنده
زده کوونکي دې د )الزلزال( سورت د مهمو موضوعاتو په هکله ＇و کر＊３ وليکي. 
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د العاديات سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�åÄåE� ßÀ áì ßißÇßª�>0@> â£á̄ß¾�åÄåE� ßÁáfßMß@ßª�>/@> âVáF àq� åL=ßfÉå§ à»á¶>ßª�>.@> âUábß®� åL>ßÈåeÇ à»á¶>ßª�>-@> âVáF ßu� åL>ßÈåa> ß£á¶=ßÆ@
� ßØßªß?�>4@ãbÈåb ßnß¶�åfáÉ ß̂ á¶=� ëG àVå¶�àÄç¾åCßÆ�>3@ãbÉåÃ ßnß¶� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÄç¾åCßÆ�>2@ãaÇà¿ ß³ß¶�åÄëEßfå¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC�>1@> â£ á» ßQ

���>�>-,@ãfÉåF ß̂ ç¶�ædåÒßºáÇßÈ� á¼åÃåE� á¼ àÃçEße� çÁåC�>-,@åeÆ àb èr¶=�Êåª�>ßº� ß̧ ër àUßÆ�>5@åeÇàF à̄á¶=�Êåª�>ßº�ßfåNá£àE�=ßcåC� à¼ß·á£ßÈ

د کلمو معنا 

تيز ＄غل５دونکي أسونه.   { åL>ßÈåa> ß£á¶=}
سا اخيستونکي )د أس د ＄غليدو پر مهال د هغه د سين３ غ８ ته ويل کي８ي(.   {> âVáF ßu}

د سپرغ９ او د اور د ب）رو غور＄وونکي أسونه.    { åL>ßÈåeÇ à»á¶=}
په خپلو سومونو سره تي８ې وهونکي.   {> âUábß®}

يرغل وړونکي أسونه .    { åL=ßfÉå§ à»á¶=}
د سهار پرمهال.   {> âVáF àq}

<}   －رد او دوړې. â£á̄ß¾}
ډ４ر ناشکره دی.   {ãaÇà¿ ß³ß¶}
مال او شتمني.   { åfáÉ ß̂ á¶=}

چ３ را پورته ک７ل شي )ژوندي شي(.   { ßfåNá£àE}
ژباړه

بيا د سهار ＇رک  الوزوي.  بيا په خپلو سومونو سره سپرغ９  په پر ش２هار ＄غلي.  قسم دی پر هغو أسونو چ３ 

)سپ５ده داغ( سره پر د＊من يرغل کوي. بيا په دې وخت ک３ دوړې او خ７－رد راپورته کوي. بيا په همدې حالت 

ک３ د د＊من ！ول９ ته ＄ان ننباسي )د د＊من ل＋کر ته ننو＄ي(. حقيقت دا دی چ３ انسان د خپل رب ډ４ر ناشکره 

 پنځوسم لوست 
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دی. او هغه په خپله په دې شاهد دی. او هغه د مال او شتمن９ په مينه ک３ په ناوړه تو－ه اخته دی. نو أيا دا انسان  

نه پوهي８ي چ３ کله له قبرونو ＇خه م７ي را پورته ک７ای شي. او د زړونو ！ول پ رازونه را＊کاره شي؟ ب５شکه د 

هغوی رب په هغه ورځ له هغوی ＇خه ＊ه خبردی.

 د سورت پيژندنه 

د )العاديات( سورت مکي دی، )١١( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３)١٠٠( سورت دی. 

په العاديات سره ي３ د نومولو وجه دا ده چ３ په دې سورت ک３ په العاديات قسم ياد شوی دی. او العاديات د 

مجاهدينو تيز ＄غل５دونکو أسونو ته ويل کي８ي چ３ د اهلل په الره ک３ ر＊تينی جهاد کوي چ３ د ＄ان／７ي شرف 

او غوره والي لرونکي دي. 

اجمالي تفسير 

<*********��د دې مبارک سورت په لوم７ي أيت ک３ اهلل )جل جالله( په هغو أسونو قسم يادوي  âVáF ßu� åL>ßÈåa> ß£á¶= ßÆ�
چ３ د جهاد په نيت د اهلل په الر ک３ په چابک９ سره قدمونه اخلي، د من６و له ډ４رې ست７يا ＇خه ي３ له سينو ＇خه 

يو ډول غ８ونه  پورته کي８ي او سا اخلي او پر تي８و باندې د دوی د سومونو د ل／５دو له وج３ ور＄ن３ د اور سپرغ９ 

الوزي. دا أسونه د سهار ＇رک سره پر د＊من يرغل کوي چ３ له امله ي３ د جهاد له   ډ－ره －رد او دوړې پورته کي８ي 

ان تردې چ３ د د＊من د ل＋کر په زړه ک３ دا －رد او دوړې ننو＄ي او له د＊من الره ورکوي او هغوی خواره واره 

کي８ي. 

که ＇ه هم د )العاديات( د لفظ اطالق په هر تيز ＄غليدونکي باندې کي８ي او ＄ينو مفسرينو ور＄ن３ ＄غل５دونکي 

تابعينو يوې لوي３ ډل３ ور＄ن３ يوازې د مجاهدينو ＄غل５دونکي  او＊ان مراد ک７ي دي.خو ډ４رو صحابه وو او د 

أسونه مراد ک７ي دي. 

� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC� :د دې الهي قسمونو په پای ک３ له يو بل شي ＇خه يادونه کي８ي چ３ قسم د هغه لپاره ياد شوی دی
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¿ãaÇà��پرته له شکه انسان د خپل پالونکي او د هغه د نعمتونو په وړاندې ناشکره دی، دلته د )انسان( لفظ  ß³ß¶�åÄëEßfå¶
عام ذکر شوی دی او دا مطلب ＇ر－ندوي چ３ مطلق انسان ناشکره دی. خو ډ４ر مفسرين په دې نظر دي چ３ دلته 

له انسان ＇خه مراد کافر انسان دی او د کافر انسان ناشکري دا ده چ３ د خپل پالونکي اهلل بند－ي نه پر＄ای کوي 

او د هغه له حکم  نه سرغ７ونه کوي. 

او همدا انسان په خپله ناشکرۍ باندې －واه دی، ＄که د سختيو په وخت ک３ اهلل   :� ãbÉåÃ ßnß¶� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÄç¾åC ßÆ�
يادوي او د سوکال９ پر مهال ي３ هيروي. او له بله پلوه د باطلو معبودانو عبادت کوي حال داچ３ که له دوی ＇خه 

پو＊تنه وشي چ３ د ＄مکو او أسمانونو پيداکوونکی ＇وک دی، اعتراف کوي چ３ يوازې اهلل دی، له دې －واه９ 

＇خه به ＇ر－نده بل ＇ه وي چ３ د اهلل پر خالقيت او رازقيت اعتراف کوي او سره له دې بيا هم د هغه عبادت نه 

کوي او يا په هغه ک３ غفلت او ب３ پروايي کوي. 

$�دا مبارک أيت د غفلت او ناشکرۍ يو بل المل ته اشاره کوي چ３ هغه د دنيوي  ãbÈ åb ßnß¶�åfáÉ ß̂ á¶=� ëG àVå¶�àÄç¾åC ßÆ%
مال او پان／３ په محبت ک３ افراط کول دي په داس３ تو－ه چ３ ！ول ناوړه کارونه، لکه: بخل، ظلم او فساد د همدې 

فاني دنيا لپاره ترسره کوي. 

� ß̧ ër àUßÆ�*�åeÇàF à̄á¶=�Êåª�>ßº�ßfåNá£àE�=ßcåC� à¼ß·á£ßÈ� ßØßªß?� :په پای ک３ اهلل تعالی د دوی د دې کار غندنه کوي او فرمايي

�ãfÉåF�: أيا انسان نه پوهي８ي كله چ３ دوهم ＄ل３ د قبرونو ＇＋تنان  ß̂ ß¶� ædåÒßºáÇßÈ� á¼åÃåE� á¼ àÃçEße� çÁåC�*�åeÆ àb èr¶=�Êåª�>ßº
را ژوندي او را پورته شي او ！ول هغه نيتونه او ارادې چ３ په سينو ک３ پ＂３ ک７ای شوي دي، ＇ر－ندې شي، نو 

يقينا په دغه ورځ اهلل چ３ وروسته له مر－ه د دوی ژوندی کوونکی دی د دوی په ！ولو پ＂و او ＊کاره وو اعمالو 

باندې ＊ه عالم او خبر دی نو هر چاته د هغه د ک７نو سره سم بدله ورکوي. 

فعاليت

زده کوونکي دې د جهاد د غوره والي او په دې الر ک３ دې د پرمختللو وسايلو د کارولو په هکله له يو بل سره 

بحث اوخبرې وک７ي. 
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د لوست گټې

د دې سورت په مبارکو أيتونو ک３ يو شم５ر الر＊وون３ او پندونه شتون لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي: 

��tجهاد ته د مسلمانانو ه）ول او د دې عصر په مختلفو وسلو سره د هغه لپاره تياري نيول. 

�tد انسان د ناشکرۍ بيان، په ＄ان／７ې تو－ه د کافر انسان. 

�tد دې خبرې ＇ر－ندول چ３ انسانان د مال له را ！ولولو سره ډ４ره زياته مينه لري، پرته له هغو کسانو چ３ خپل 

＄انونه ي３ په ايمان او توکل سنبال ک７ي دي. 

�tوروسته له مر－ه د بيا راژوندي ک５دو ثبوت او په زړونو ک３ د پ＂و رازونو ＇ر－ند４دل. 

�t د اهلل د بشپ７ او هر اړخيز علم ثبوت، چ３ پر ！ولو ＇يزونو باخبره او عالم دی. 

پوښتنې

١. الندې کلم３ وژباړئ: 

�*{ãaÇà¿ ß³ß¶} {> â£á̄ß¾} {ÁfM@ª} { åL=ßfÉå§ à»á¶=} { åL>ßÈåeÇ à»á¶=} { åL>ßÈåa> ß£á¶=}������
٢. په دې سورت ک３ اهلل تعالی په ＇ه شي قسم ياد ک７ی دی؟ 

۳. له قسم ＇خه وروسته ＇ه شی د قسم د ＄واب په تو－ه ذکر شوی دی؟ 

� مبارک أيت تفسيرک７ئ.  ãbÉåÃ ßnß¶� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÄç¾åC ßÆ�٤. د�

۵. د لوست له －＂و او الر ＊وونو ＇خه درې －＂３ بيان ک７ئ. 

کورن９ دنده
د )العاديات( سورت لن６يز په شپ８و کر＊و ک３ وليکئ. 



161

د القارعة سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@ åPÇàNáF ß»á¶=� åp=ßfß«á¶> ß²� àl>ç¿¶=� àÁÇ à³ßÈ�ß½áÇßÈ�>/@àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>.@àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº�>-@àÍ ß¢åe>ß̄á¶=@
�>çºß?ßÆ�>3@æÍßÉ åu=çe�æÍ ßnÉ å¢�Êåª�ßÇ àÃßª�>2@àÄà¿Èåg=ßÇßº� áKß· à̄ßM� áÀßº�>çºß@ßª�>1@ åpÇà«á¿ ß»á¶=� åÀáÃå£á¶> ß²� à¹>ßF åRá¶=� àÁÇ à³ßIßÆ

���>�>--@ãÍßÉåº> ßU�ãe>ß¾�>-,@áÄßÉ åÂ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>5@ãÍßÈåÆ> ßÂ�àÄèºà@ßª�>4@àÄà¿Èåg=ßÇßº� áKç« ß]� áÀßº

د کلمو معنا 

！کوونک３ )د قيامت له نومونو ＇خه يو نوم دی(.     {àÍ ß¢åe>ß̄á¶=}
د خورو ورو پتن／انو غوندې.      { åPÇàNáF ß»á¶=� åp=ßfß«á¶> ß²}

د ډان６س شويو وړيو په ＇ير.     { åpÇà«á¿ ß»á¶=� åÀáÃå£á¶> ß²}

æÍ}   په ژوندانه ک３.   ßnÉ å¢�Êåª}
نو د اوس５دو ＄ای د ده.       {àÄèºà@ßª}

ژوره کنده )د دوزخ نوم دی(.      {ãÍßÈåÆ> ßÂ}

－رم او سو＄وونکی اور.      {ãÍßÉåº> ßU�ãe>ß¾}
ژباړه

هغه ستره ！کوونک３ پ５＋ه! ＇ه ده هغه ستره ！کوونک３ پ５＋ه؟ ته ＇ه پوهي８ې چ３ هغه ستره ！کوونک３ پ５＋ه ＇ه 

ده؟ هغه ورځ چ３ کله خلک د خورو ورو پتن／انو غوندې شي. او غرونه د رن， په رن， ډان６س شويو وړيو په 

شان شي. بيا چ３ د چا تله درنه وي. هغه به په خوښ ژوند ک３ وي. اود چاچ３ تله سپکه وي. د هغو استوگن％ی 

به ژوره کنده وي. او ته ＇ه خبر ي３ چ３ هغه ＇ه شی دی؟ －رم او لمبه وهونکی اور دی. 

 د سورت پيژندنه 

د )القارعة( سورت مکي دی،  )١١( أيتونه لري د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠١( سورت دی. دا 

سورت د قيامت د هيبتناکو پ５＋و او د ن５کو او بدو کارونو د وروستن９ پايل３ او بهير ＇خه بحث کوي. په )القارعة( 

 يوپنځوسم لوست  
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سره د نومولو وجه ي３ دا ده چ３ د دې سورت پيل د )القارعة( په لفظ سره شوی چ３ د قيامت له نومونو ＇خه يو 

نوم دی. 

 اجمالي تفسير  

àÍ� کلم３ سره شوی دی. القارعة د قيامت له نومونو ＇خه يو نوم دی چ３  ß¢åe>ß̄á¶=� د دې مبارک سورت پيل په

د ！کوونکي په معنا دی، ＇رن／ه چ３ د قيامت د سختو حاالتو له ويرې زړونه او  غوږونه په ل７زه را＄ي او ！کول 

کي８ي، نو ＄که ي３ نوم ！کوونکی ا４＋ودل شوی دی. 

àÍ� «ما» د استفهام او د يو کار د اهميت او ارز＊ت لپاره  ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº� :بيا اهلل تعالی د پو＊تن３ په اسلوب فرمايي

àÍ�: أيا خبر لرې چ３ قارعه ＇ه ده ؟ لن６ه دا چ３ درې  ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ��３دی، بيا دويم ＄لي ！ين／ار کوي چ

＄ل３ د قيامت د نوم تکرارول د هغه عظمت او له هغه نه د انسانانو ويرونه را په －وته کوي، تر＇و د هغ３ ور３＄ 

له سختيو ＇خه د ژغورن３ لپاره چمتوالی ولري. 

 :� åPÇàNáF ß»á¶=� åp=ßfß«á¶> ß²� àl>ç¿¶=� àÁÇ à³ßÈ�ß½áÇßÈ� :په دوو وروستيو أيتونو ک３ د قيامت ＄ينو پي＋و ته اشاره شوې ده

)فراش( هغو پتن／انو ته ويل کي８ي چ３ د اور په شاوخوا ک３ －ر＄ي. او ＄ينو مفسرينو د ملخانو د ل＋کر په شورماشور 

او خوريدو سره تفسير ک７ی دی. په هر حال مقصد دا دی چ３ د انسانانو ډ４ر＊ت، حيرانتيا، ب５وسي، ذلت او خوريدنه 

ي３ د هغو ملخانو د حالت سره تشبيه ک７ی دی چ３ په يوه د＊ته ک３ د اور يا شمع３ په شاوخوا ک３ را！ولي８ي. 

يعن３  راغلی دی  معنا  «صار» په  د  «کان» فعل  د  په دې ＄ای ک３   � åpÇà«á¿ ß»á¶= � åÀáÃå£á¶> ß² � à¹>ßF åRá¶= � àÁÇ à³ßIßÆ�
－ر＄ي. او «عهن» وړيوته ويل کي８ي، خو د لغت ＄ين３ علما په هغه ک３ د رن／５دلو قيد زياتوي يعن３ هغه وړی 

چ３ رن， شوې وي. او )منفوش( له )نفش( ＇خه اخيستل شوی دی چ３ د جال، جال شوي په معنا را＄ي، 

لکه ＇رن／ه چ３ له نورو أيتونو ＇خه هم معلومي８ي. د قيامت په ورځ به غرونه د خورې شوې پمب３ )مالوچو( په 

＇５ر په حرکت را＄ي. 

دا مبارک سورت د دې لويو پ５＋و له بيانولو وروسته هغه ＇ه ته اشاره کوي چ３ د هغه له کبله قيامت من＃ ته را＄ي 

æÍßÉ�:�%موازين( د )ميزان( جمع ده،  åu=ße�æÍ ßnÉ å¢�Êåª�ßÇ àÃßª�*�àÄà¿Èåg=ßÇßº� áKß· à̄ßM� áÀßº�>çºß@ßª� :يعن３ د اعمالو د پايلو ليدنه

تل３ ته ويل کي８ي اود ډ４رو صحابه وو د وينا پر بنس په قيامت ک３ يوه تله درول کي８ي چی د دوو لويو پلو لرونک３ 
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وي اود انسانانو عملونه پرې تلل کي８ي. 

 د )موازين( د کلم３ جمع راتلل د اعمالو د اختالف او زياتوالي په اعتبار سره دي. په قرأن کريم ک３ د موازينو 

ثقل د ن５کيو د پل３ دروندوالي ته اشاره ده، نو د چا چ３ ن５ک عملونه د بدو عملونو په پرتله زيات شي داس３ کس 

�àÄà¿Èåg=ßÇßº�: خو هغه ＇وک چ３ د ن５کو اعمالو پله ي３ سپکه  áKç« ß]� áÀßº�>çºß?ßÆ� .د نعمتونو او ＊ه ژوند وړ －ر＄ي

شي يعن３ ＊ي／３２ ي３ د بديو په پرتله کم３ او سپک３ شي او يا ي３ د اعمالو په دفتر ک３ هي＆ نيکي نه وي چی په 

<ãÍßÈåÆ�:�نو د داس３ س７ي ＄ای او استو－ن％ی د دوزخ اور دی اود دوزخ اور به هغه  ßÂ�àÄèºà@ßª�پله ک３ ک５＋ودله شي�

داس３ په غي８ه ک３ ونيسي لکه مور چ３ خپل ماشوم په رحم ک３ ساتي او يا ي３ په خپل غي８ ک３ نيسي. 

د سورت په پای ک３ يو＄ل بيا د دې لپاره چ３ ＇وک د دوزخ په اور ک３ غور＄５دل أسانه ونه －２ي، اهلل تعالی 

áÄßÉ�: ته ＇ه پوهي８ې چ３ دا دوزخ ＇ه او ＇رن／ه دی؟ نو که نه پوهي８ې ＄واب له  åÂ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ� :پو＊تنه کوي

<ãÍßÉåº�: هغه －رم او سو＄ونکی اور دی.  ßU�ãe>ß¾�  :ما ＇خه واوره

د اهلل پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( د دې اور په هکله فرمايلي دي: د دنيا اور د دوزخ د اور اويايمه برخه ده، يعن３ 

د دوزخ اور د دنيا د اور په پرتله اويا درج３ －رم دی. او په ＄ينو احاديثو ک３ سل ＄ل３ －رم ＊ودل شوی دی. 

فعاليت

د قيامت د نومونو په هکله چ３ د قرأن کريم په مختلفو ＄ايونو ک３ په مختلفو نومونو ياد شوی دی، د ＊اغلي 

＊وونکي په مرسته له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ. 

د لوست ګټې

د دې مبارک سورت په أيتونوک３ يو شم５ر－＂３ او الر＊وون３ شته چ３ عبارت دي له: 

�tد قيامت له نومونو ＇خه د يوه بل نوم بيانول. 

�tد أخرت پر ورځ د عقيدې اثبات او په هغ３ ＄ان／７ې تل３ سره د اعمالو تلل چ３ په حقيقت ي３ يوازې اهلل 

تعالی پوهي８ي. 
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�tد قيامت د ور＄３ له حاالتو او له الهی عذاب ＇خه د خلکو ويرول. 

�tد قيامت پر ورځ دکايناتو په نظام ک３ د لوی تغير او بدلون رامن％ته ک５دل اود غرونو ！و！ه، ！و！ه ک５دل. 

�tد دوزخ د اور د －رم９ د قوت او زور بيانول. 

پوښتنې

١.الندې کلم３ وژباړئ: 

�*{ãÍßÉåº> ßU}{àÄèºà@ßª} {ÍÉu=e} { åpÇà«á¿ ß»á¶=} { åÀáÃå£á¶=} { åPÇàNáF ß»á¶=}
٢. د دې مبارک سورت دوه بنس＂يز مطلبونه بيان ک７ئ. 

۳. ول３ قيامت ته )قارعة( ويل شوی دی؟ 

��په لن６ه تو－ه تفسير ک７ئ.  åPÇàNáF ß»á¶=� åp=ßfß«á¶> ß²� àl>ç¿¶=� àÁÇ à³ßÈ�ß½áÇßÈ�٤. دا مبارک أيت�

۵. د قيامت د نوم تکرارول او د استفهام کارول ＇ه مطلب افاده کوي؟ 

٦. د کفارو لپاره په مور سره د دوزخ تشبيه کول، ＇ه را په －وته کوي؟ 

کورن９ دنده

د )القارعة( سورت پن％ه أيتونه سره له ژباړې وليکئ. 



165

د التکاثر سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@ ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²� ç¼àM�>/@ ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²�>.@ßfåE>ß̄ ß»á¶=� à¼àIáeàg�ÎçJ ßU�>-@ àfàM> ß³çJ¶=� à¼ à²>ßÃá¶ß?@
� çÀà¶ß@ ájàJß¶ � ç¼àM �>3@ åÀÉå̄ßÉá¶= � ßÀáÉ ß¢�>ßÃç¾ àÆßfßJß¶ � ç¼àM �>2@ ß¼É åV ßRá¶= � çÁ àÆßfßJß¶ �>1@ åÀÉå̄ßÉá¶= � ß¼á· å¢� ßÁÇ à»ß·á£ßI �áÇß¶ � çØß²

���>�>4@�¼Éå£ç¿¶=� åÀ ß¢�ædåÒßºáÇßÈ

د کلمو معنا 

تاسو ي３ غافله ک７ي ياستئ.     { à¼ à²>ßÃá¶ß?}
د مال او ډل３ په زياتوالي فخر او وياړ کول.    { àfàM> ß³çJ¶=}

وموليدل يا ورس５دئ.    { à¼àIáeàg}

قبرونه.     {ßfåE>ß̄ ß»á¶=}
{Øß²}    نه، داس３ نه ده.  

ژرده چ３ پوه شئ.   { ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi}

په يقيني علم سره چ３ په هغه ک３ شک نه وي.    { åÀÉå̄ßÉá¶=� ß¼á· å¢}

د يقين په ستر－و )ب３ شبه３ ليدنه(.     { åÀÉå̄ßÉá¶=� ßÀáÉ ß¢}

له ډ４رو نعمتونو ＇خه.     {¼Éå£ç¿¶=� åÀ ß¢}

ژباړه

 تاس３ د شتمن９ －＂لو او يو پر بل ＄ان غوره －２لو په غفلت ک３ اچولي ياست. تردې پورې چ３ )په دې فکر ک３( 

قبرونو ته ورسيدئ. هي）کله داس３ نه ده، ډ４ر ژر به تاس３ پوه شئ. بيا )واورئ چ３( هي）کله داس３ نه ده، ډ４ر 

ژر به تاس３ پوه شئ. هي）کله داس３ نده، که تاس３ د باوري پوه３ له مخ３ )د دې چلند په پايله( پوه５دالی )نو 

ستاس３ به دا چلند نه و( تاس３ به ارومرو دوزخ و－ورئ )بيا واورئ چ３( تاس３ به په ！ين， باور سره هغه و－ورئ. 

بيا به ارومرو په هغه ورځ له تاس３ نه د دې نعمتونو په هکله ＄واب وغو＊تل شي. 

 دوه پنځوسم لوست 
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د سورت پيژندنه 

د )التکاثر( سورت مکي سورت دی، )٨( أيتونه لري اود عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠٢(سورت دی. 

د دې سورت موضوع او محور د غفلت کولو او د دنيوي مال، رتب３، ＊％و، اوالدونو، قوم او قبيل３ د ډ４ر＊ت له 

امله پر نورو د ＄ان غوره －２لو ＇خه ويره ورکول دي. 

 د سورت د نازلېدلو سبب

ابن ابي حاتم له ابوبريده ＇خه روايت کوي چ３ دا سورت د دوو قبيلو)بني حارثه او بني مالک( چ３ په خپلو ک３ 

ي３ د شم５ر د زياتوالي په هکله يو پر بل ＄ان لوړ －ا１ه، نازل شوی دی. د کابلي تفسير مفسر وايي: په ＄ينو روايتونو 

ک３ راغلي دي چ３ کله به د عربو دوو قبيلو د نفوس په زياتوالي يو پر بل وياړن３ کول３، نو که د کوم３ قبيل３ شم５ر 

به د بل３ قبيل３ په پرتله کم５ده، ويل به ي３: زموږ ډ４ر کسان په جن／ونو ک３ وژل شوي دي را＄ئ چ３ هديرې ته الړ 

شو قبرونه وشم５رو ＇و زموږ زياتوالی تاس３ ته ＇ر－ند شي چ３ زموږ ＇ومره مخور ت５ر شوي دي، دا به ي３ ويل 

اود م７يو په شم５رلو ي３ پيل کاوه، بيا دا سورت نازل شو. 

اجمالي تفسير 

ßfåE>ß̄$� دا مبارک أيت په دوه ډوله تفسير شوی دی:  ß»á¶=� à¼àIáeàg�ÎçJ ßU�&� àfàM> ß³çJ¶=� à¼ à²>ßÃá¶ß?%
لوم７ی دا چ３ په دنيا فخر کولو او هغه پورې زړه ت７لو تاس３ داس３ غافله او ب３ پروا ک７ئ، ＇و مرګ تاس３ ته 

راغی او قبرونو ته مو انتقال وک７. دويم دا چ３ د و－７و د شم５ر زياتوالي تاس３ داس３ حريص ک７ئ ＇و يو اوبل ته 

مو د قبرونو په لور د تللو بلنه ورک７ه. د لوم７ي تفسير پر اساس د قبرونو له زيارت او ليدن３ ＇خه مراد په قبرک３ د 

حريص انسان اي＋ودل دي چ３ هغه وخت به د دنيا په بيوفايئ پوه شي. او د دويم تفسير پر اساس د قبرونو زيارت 

او ليدنه، هلته تلل اود م７و شم５رل دي لکه ＇رن／ه چ３ د نزول په سبب ک３ ور＄ن３ يادونه وشوه. خو مبارک 

أيتونه دواړه احتماالت رانغاړي. 

امام احمد، بخاري او مسلم له حضرت انس )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت کوي چ３ رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( 

فرمايلي دي: كله چ３ بني أدم دنيا ته راغی، نو دوه خويونه ي３ له ＄انه سره راوړل: يو حرص او بل هيله او اميد. 
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�: داس３ نده لکه چ３  ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²� ç¼àM�&� ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²� :بيا د تهديد په تو－ه اهلل تعالی فرمايي

تاس３ ي３ －２ئ، ژر ده چ３ پوه به شئ، بيا ژر ده پوه به شئ. د «کال» کلمه د ر！ن３ او توبيخ لپاره استعمالي８ي او 

په دې ＄ای ک３ ور＄ن３ موخه په دنيا پورې په بشپ７ه تو－ه د زړه ت７ل او له أخرت ＇خه د ب３ پروايئ مذمت او 

غندنه ده، د دې کلم３ تکرار د زيات３ ر！ن３ او د اهلل د ډ４ر قهر او غوس３ ＇ر－ندوونکی دی. وروسته ي３ وفرمايل: 

�:�داس３ نده، که چ５رې تاسو د خپل３ وياړن３ پايل３ په دنيوي چارو ک３ ＊３ درک  åÀÉå̄ßÉá¶=� ß¼á· å¢� ßÁÇ à»ß·á£ßI�áÇß¶� çØß²�
ک７ئ نو داس３ کار به ترسره نه ک７ئ. «لو» د شرط حرف دی او ＄واب ي３ مفسرينو محذوف －２لی دی، يعن３ 

«لما تفاخرتم بکثرة آموالکم»، يعن３: که چ５رې په باوري علم او پوه３ سره پوهيدلئ چ３ د قبر او له هغه ＇خه 

وروستنيو مراحلو سره به مخامخ کي８ئ نو هي）کله به مو د مالونو يا ډل３ په زياتوالي يو پر بل ＄ان لوړ نه －２لو. 

�:�لوم７ی أيت د مقدر قسم ＄واب دی، يعن３ زموږ په عزت  åÀÉå̄ßÉá¶=� ßÀáÉ ß¢�>ßÃç¾ àÆßfßJß¶� ç¼àM�&� ß¼É åV ßRá¶=� çÁ àÆßfßJß¶�
قسم، پرته له شکه تاس３ به د دوزخ اور وينئ، بلک３ پرته له کوم ډول پ＂والي به په خپلو ستر－و دوزخ －ورئ. لکه 

＇رن／ه چ３ په رواياتو ک３ راغلي چ３ د قيامت په ورځ به دوزخ د حشر ميدان ته راوړل کي８ي، مؤمن او کافر ！ول 

به هغه ويني خوپه پای ک３ به مسلمان خالصون مومي او مشرک او کافر به په هغه ک３ غور＄ي８ي. د عين اليقين 

درجه له علم اليقين ＇خه لوړه ده؛ ＄که په ليدلو شک او شبهه په بشپ７ه تو－ه له من％ه ＄ي.

 په پای ک３ اهلل تعالی خبر راکوي چ３ تاسو به حتماً د قيامت په ورځ له درک７ل شويو نعمتونو ＇خه پو＊تل کي８ئ. 

او دا نعمتونه ډ４ر دي، لکه: روغتيا، امنيت، ＄واني، ډول ډول خوراکونه، ＊％３ ، زامن او داس３ نور. په يوه 

حديث ک３ چ３ يوې ډل３ محدثينو روايت ک７ی راغلي دي: «ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسآل عن  آربع: 

عن عمره فيما آفناه؛ وعن شبابه فيم آباله؛ وعن ماله من آين اکتسبه وفيم آنفقه، وعن علمه ماذا عمل به»، يعن３: 

بنده به د قيامت په ورځ ترهغه مهاله په خپلو پ＋و والړ وي  )حرکت به ونک７ي( تر＇و ＇لور پو＊تن３ ور＄ن３ 

ونشي: له عمر ＇خه ي３، چ３ په ＇ه ک３ ي３ تير ک７ی، له ＄وان９ ＇خه ي３، چ３ په ＇ه ک３ ي３ ضايع ک７ې او له مال 

＇خه ي３، چ３ له کومه ي３ الس ته راوړی او په ＇ه ک３ ي３ ل／ولی دی او له علم ＇خه ي３، چ３ د هغه په مقتضا 

ي３ ＇ه عمل تر سره ک７ی دی. 
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فعاليت

زده کوونکي دې د انسان د غفلت او ب３ پرواه９ په هکله او دا چ３ ＇ه شيان د غفلت المل －ر＄ي، له يو  بل 

سره بحث او خبرې وک７ي. 

د لوست ګټې

د دې مبارک سورت په أيتونوک３ يو شم５ر－＂３ او الر＊وون３ شتون لري چ３ عبارت دي له: 

��tد اهلل له شکر او منن３ ادا کولو پرته، د مال له زياتولو ＇خه ويره ورکول. 

��tد قبر د عذاب اثبات، که له �fE>¯»¶=�¼Ieg� ＇خه په قبر ک３ د م７ي ا４＋ودل مراد شي. 

�tد الهي نعمتونو په هکله به له انسان ＇خه پو＊تنه کي８ي، نو که چ５رې شاکر وپيژندل شو کاميابي به ي３ په برخه 

شي او که ناشکره ثابت شو، په عذاب به اخته شي. 

�tد علم او پوه３ مختلفو پوړيو ته اشاره ده، چ３ تر ！ولو لوړه پوړۍ ي３ عين اليقين دی. 

 
پوښتنې

١.الندې کلم３ وژباړئ: 

*{¼Éå£ç¿¶=} { åÀÉå̄ßÉá¶=� ßÀáÉ ß¢} { åÀÉå̄ßÉá¶=� ß¼á· å¢}{Çi} {Øß²} {ßfåE>ß̄ ß»á¶=} { à¼àIáeàg} { à¼ à²>ßÃá¶=}
٢. د «التکاثر» سورت د نازل５دلو سبب بيان ک７ئ. 

۳. د "کال"  کلمه د ＇ه لپاره را＄ي؟ 

٤. ！ول انسانان ＇رن／ه په أخرت ک３ دوزخ ليدلی شي؟ 

۵. د سورت له －＂و او الر＊وونو＇خه دوې －＂３ بيان ک７ئ؟ 

کورن９ دنده

د )التکاثر( سورت د لوم７ي او دويم أيت په هکله د مفسرينو دوه راي３ په پن％و کر＊و ک３ وليکئ.
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د العصر سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>.@æf áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC�>-@åf árß£á¶=ßÆ@

���>�>/@åfáF çr¶>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ� ë° ßVá¶>åE
د کلمو معنا 

قسم په زمانه )وخت( .   { åf árß£á¶= ßÆ}

انسان جنس(. )د  انسان  ب５شكه   { ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC}
}  تاوان، زيان او نقصان . æf áj à]}

=}   يو او بل ته ي３ وصيت وک７. áÇ ßq= ßÇßI}
}  په حق )حق دين، حقه عقيده، حقه وينا، حق عمل(.  ë° ßVá¶>åE}

}   په صبر کولو )د حق په الرک３(. åfáF çr¶>åE}
ژباړه

په زمانه قسم دی. انسان په حقيقت ک３ په لوی تاوان ک３ دی. پرته له هغو کسانو چ３ ايمان ي３ راوړی او 

＊ه )ن５ک( عملونه ي３ ک７ي او يو تربله ي３ د حق او صبر وصيت ک７ی وي. 

د سورت پيژندنه  

 )١٠۳( مخ３  له  ترتيب  د  مصحف  عثماني  اود  لري  أيتونه   )۳( دی،  سورت  مکي  سورت  )العصر(  د 

پيژندنه ده. انسانانو  او ن５کمرغو  سورت دی، موضوع ي３ د بدمرغو )زيانکارو( 

د سورت غوره والی 

طبران３ له عبيداهلل بن حفص ＇خه روايت کوي فرمايي: کله به چ３ د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( له 

مل／رو ＇خه دوه تنه سره يو＄ای ک５دل، نو تر＇و به ي３ چ３ سورة العصر يو او بل ته نه و اورولی، له يو بل 

＇خه به نه جال ک５دل.   

  دري پنځوسم لوست  
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امام شافعي )رحمه اهلل( ويلي دي: که چيرې خلک د دې سورت په هکله فکر او غور وک７ي )يعن３ د دې 

له مفاهيمو سره أشنا شي( نو دوی ته به همدا سورت کافي وي. 

 اجمالي تفسير  

او  ارز＊ت  د  د هغه شي  دا  ک７ي  ياد  قسم  أسمانونو خالق  او  د ＄مک３  هر هغه ＇ه چ３  په  �6� åf árß£á¶= ßÆ�
ياد  باندې چ３ د ډ４ر ارز＊ت لرونک３ ده، قسم  اهميت ن＋ه ده. په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی په زمان３ 

ک７ی دی. ＇رن／ه چ３ وخت او زمانه د هغه چا لپاره چ３ په قدر ي３ پوهي８ي، د اهلل تر！ولو لوی نعمت دی او 

انسان ته غوره درسونه او عبرتونه ورکوي، د انسان عمر چ３ په دې زمانه ک３ داخل دی، دا د  هغه لپاره تر 

！ولو ارز＊تناکه پان／ه ده چ３ د هغه په مرسته انسان کوالی شي د دنيا او أخرت ن５کمرغي ترالسه ک７ي. 

ډ４ر  په  ک３  پای  په  ور３＄  د  دی، ＄که چ３  ک７ی  مراد  لمون＃  مازدي／ر  د  )عصر( ＇خه  له  مفسرينو  ＄ينو 

په حديث  حاصلوي.  ثواب  ډ４ر  ک７ي  اداء  لمون＃  دا  او ＇وک چ３  لري  شتون  ک３  وخت  مهم  او  حساس 

شريف ک３ راغلي: هر هغه ＇وک چ３ د مازدي／ر لمون＃ ور＄ن３ قضاشي －واک３ ！وله کورن９ ي３ لوټ شوې 

وي. 

 ＄ينو نورو علماوو ور＇خه د نبی کريم )صلی اهلل عليه وسلم( زمانه مراد ک７ې ده، ＄که په دې زمانه ک３ 

د ！ول بشريت لپاره ډ４ر لوی هدايت د ډال９  په تو－ه راغلی دی. 

�6 دا جمله د قسم ＄واب دی، يعن３: ！ول انسانان په تاوان او زيان ک３ دي، ＄که  æf áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC�
ارز＊ته  ب３  دنيوي  په  دوی  کمي８ي، خو  موده  ي３  ورځ  هره  او  من％ه ＄ي  له  )عمر(  پان／ه  ژوند  د  هغوی  د 

تيرې  بايد  لپاره  اثبات  د  د دې مطلب  لري.  نه  بقا  او  وفا  دنيا  دا  پوهي８ي چ３  نه  او  خوندونو ک３ ډوب دي 

زمان３ ته نظر وک７و؛ چيرې دي هغه کسان چ３ له مال، شتمن９، قدرت او دبدب３ ＇خه برخمن وو او د حق 

برالس９  د  دوی  هغه ＇ه چ３  أيا  پات３ شول؟  باقي  ورته  مزې  او  دنيا خوندونه  د  أيا  نو  پر４＋وده،  ي３  پيروي 

المل －２لو لکه دنيوي وسايل او امکانات، دوی ي３ له مرګ اود هغه له پايلو ＇خه وژغورل؟ سرب５ره پر دې 

�،�يعن３: موږ انسان په رن＃ او ک７او  æbßF ß²�Êåª� ßÁ> ßjá¾åáÝ=�>ß¿á̄ ß· ß]� ábß̄ß¶� :دن７ۍ انسانان په ک７اوونو ک３ ژوند کوي

ک３ پيداک７ی دی. که دا ب５وزلی انسان په دنيا ک３ ايمان رانه وړي او ن５ک عمل ترسره نه ک７ي، نو - خسر 
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الدنيا واألخرة- －ر＄ي يعن３ د دنيا او أخرت تاوان ي３ په برخه کي８ي. 

په هغ３  ده چ３  استثناه  له مخکين９ جمل３ ＇خه  دا جمله   6�*** åL> ßVå¶> çr¶= �=Çà· å» ß¢ ßÆ �=Çà¿ßºß? � ßÀÈ ådç¶= � ç×C�
ک３ د －رد بشريت لپاره د تاوان او زيان اعالن شوی و او په دې سره هغه کسان د هغوی له ډل３ ＇خه استثنا 

شوي دي چ３ د الندينيو ＇لورو صفاتو ＇＋تنان وي: 

باور لرل، د  په يووال３  ايمان لرل پرې فرض دي، لکه )د اهلل  لوم７ی دا چ３ پر ！ولو )مومن به( شيانو چ３ 

اهلل په پيغمبرانو، په أسمان３ کتابونو، په پر＊تو، د أخرت په ورځ، په قدر چ３ خير او شر ！ول د اهلل له لوري 

دي( ايمان راوړي. دويم دا چ３ غوره او ＊ه کارونه ترسره ک７ي، د اهلل اوامر او احکام پر ＄ای ک７ي او له 

ناوړو کارونو ＇خه ډډه وک７ي، يعن３ د زړه له کوم３ ايمان ولري او په خپلو اندامونو سره ＊ه او ن５ک عملونه 

تر سره ک７ي. دريم دا چ３ يو اوبل ته په حقه نصيحت او الر＊وونه وک７ي، يعن３ په هغو چارو ک３ چ３ اړين 

بلل کي８ي نبايد غفلت وشي او يو تر بله دې پر هغو د ثابت پات３ ک５دو نصيحت وشي. 

عبارت  او خير غو＊تن３ ＇خه  کار  ن５ک  هر ＊ه،  له  وايي: حق  ک３  تفسير  په خپل  اهلل(  )رحمه  زمخشری 

کتابونو عمل،  په  اهلل  د  اطاعت،  پيغمبرانو  د  هغه  د  اطاعت،  هغه  د  توحيد،  )جل جالله(  اهلل  د  لکه  دی، 

تقوی، پرهيز－اري او داس３ نور. 

او ＇لورم دا چ３ ＄ان په صبر، زغم او حوصله باندې عادت ک７ي. صبر پر درې ډوله دی: 

الف: صبر د اهلل د فرايضو او اوامرو په ادا کولو سره. 

ب: صبر له هغو چارو نه په ډډه کولو سره له کومو نه چ３ منع راغل３ ده. 

ج: صبر پر هغو ک７اوونو او ستونزو چ３ داعي ته د اسالمي دعوت پر مهال پيداکي８ي. 

دا چ３ قرأن کريم حق ته رابلل له تاوان ＇خه د ژغورن３ له اسبابو ＇خه －２ي، په دې سره دې ته اشاره کوي 

فکر  په  نيکمرغ９  د  نورو  د  بايد  بلک３  فکر ک３ وي،  په  ژغورن３  د  د خپل ＄ان  يوازې  بايد  نه  انسان  چ３ 

ک３ هم واوسي او دا کار د دعوت له الرې يعن３ په نيکيو امر او له بديو ＇خه په منع کولو سره ک５دای شي. 

＇رن／ه چ３ دعوت سخت او ستونزمن کار دی او په دې الر ک３  زحمتونه  －الل کي８ي، نو ＄که په صبر 

سره توصيه ورته اړينه بلل شوې ده. 
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فعاليت

د وخت د ارز＊ت او اهميت په هکله له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ. 

د لوست ګټې 

د دې مبارک سورت أيتونو يو ل７ مهم３ او ارز＊تناک３ الر＊وون３ رانغ＋تي دي چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي: 
اخيستل.  －＂ه  له هغه ＇خه سمه  او  ！ين／ار  ارز＊ت  پر  ��tد وخت 

دی.  اوزيان  تاوان  بيان چ３  د حالت  انسانانو  پيژندونکو  نه  �tد حق 
＇خه  اوبرالس９  کامياب９  له  أخرت  او  دنيا  د  چ３  بيان  ن５کمرغيو  د  کسانو  عملو  ن５ک  او  ايماندارو  د  �t

عبارت ده. 
نصيحت وجوب.  د  کولو  په صبر  په الرک３  د حق  او  په حق  ته  �tمسلمانانو 

اثبات.  بلن３ د وجوب  او  په الر ک３ د دعوت  �tد حق 

پوښتنې

١. الندې کلم３ وژباړئ: 
*{fFr¶>E} {°V¶>E} {=Çq=ÇIÆ} {fj]} {fr£¶=Æ}�����  

٢. د دې سورت غوره والی له ＇ه نه ＇ر－ندي８ي؟ 
�fr£¶=Æ� سورت بنس＂يزه موضوع بيان ک７ئ. ۳. د 

� تفسير ک７ئ.  æf áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC��:٤. دا مبارک أيت
۵. صبر په ＇و ډوله دی؟ بيان ي３ ک７ئ. 

کورن９ دنده
دا چ３ د �fr£¶=Æ� سورت د انسان برياليتوب او خالصون په ＇و ＇يزونو ک３ －２ي، په دې هکله پن％ه 

وليکئ.   مقاله  کر＊３ 
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د الهمزة سورت 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Êåª � çÁßdßFá¿àÉß¶ � çØß²>/@àÅ ßbß· á]ß? �àÄß¶>ßº � çÁß? � àG ßj áVßÈ �>.@àÅßa çb ß¢ßÆ� â×>ßº � ß¤ ß» ßQ�Ëådç¶= �>-@æÌßh ß»è¶ �æÌßh ß» àÂ� ȩ̈ à³ë¶ � ã̧ áÈßÆ@ �
� á¼åÃáÉß· ß¢�>ßÃç¾åC�>3@åÌ ßbåÒáªßáÙ=�Îß· ß¢� à¤å· çìßI�ÊåJç¶=�>2@àÌ ßbß®Ç à»á¶=�åç�=� àe>ß¾�>1@àÍ ß» ßì àVá¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>0@åÍ ß» ßì àVá¶=

���>�>5@åæÌßa çb ß»àº�æb ß» ß¢�Êåª�>4@ãÌ ßb ßqáÖàº

د کلمو معنا 

تباهي ) يوه کلمه ده چ３ عذاب پرې غو＊تل کي８ي او په دوزخ ک３ د يوې وادۍ نوم هم دی(.   { ã̧ áÈ ßÆ}
پ５غور ورکوونکی.   {æÌßh ß» àÂ}

عيب پل＂ونکی.   {æÌßh ß»à¶}
او هغه ي３ شم５رلی دی.   {àÅßa çb ß¢ßÆ}

هغه ته به تل پات３ ژوند ورک７ي.    {àÅ ßbß· á]ß?}
وبه غور＄ول شي.    { çÁßdßFá¿àÉß¶}

åÍ}  په ماتوونکي او ت３２ و３１ کوونکي ＄ای ک３.  ß» ßì àVá¶=�Êåª}
بل ک７ای شوی.   {àÌ ßbß®Ç à»á¶=}

رسي８ي او غلبه کوي.   { à¤å· çìßI}
پر زړونو باندې.   {åÌ ßbåÒáªßáÙ=�Îß· ß¢}

له هر لورې  بند او سر پوښ ک７ای شوی.  {ãÌ ßb ßqáÖàº}
اوږدې او لوړې ستن３.   {æÌßa çb ß»àº�æb ß» ß¢}

ژباړه

تباهي ده د هغه چا لپاره چ３ )مخامخ( خلکو ته د پ５غور ورکولو او )پس３ شا( د ع５ب ل／ولو په عادت اخته دي. 
هغه چا چ３ مال ي３ جمع ک７ی دی او په شمار شم５رلو ي３ اي＋ی دی. هغه ان／يري )－ومان کوي( چ３ د هغه مال 
به هغه ته تل پات３ ژوند ورک７ي. هي）کله داس３ نه ده، هغه به په ت３２ و３１ کوونکي ＄ای ک３ وغور＄ول شي. او 

 څلور پنځوسم لوست  
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ته ＇ه شي پوه ک７ی ي３ چ３ ＇ه دی هغه ت３２ و３１ کوونکی ＄ای؟  د اهلل اور، ＊ه لمبه ک７ای شوی. چ３ تر زړونو 
پورې به رسي８ي. هغه به ورباندې بند او سرپوښ ک７ای شي. )په داس３ حال ک３ چ３ هغه به( په لوړو او اوږدو ستنو 

ک３ )ايسار شوی وي(. 
د سورت پيژندنه 

په  أيتونه لري، د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠٤( سورت دی.  د )الهمزه( سورت مکي دی، )٩( 
دې مبارک سورت ک３ د هغو کسانو غندنه او ر！نه ده چ３ د غوره والي معيار او د تل پات３ ژوندانه المل، د مال 
راغون６ول او زياتول －２ي او پر دې اساس پر نورو ！وک３ او ملن６ې وهي.  د دې مبارک سورت نوم د دې سورت له 

لوم７ني أيت ＇خه اخيستل شوی چ３ د «الهمزه» لفظ پک３ راغلی دی. 
د نازلېدلو سبب

 يوه ډله مفسرين وايي چ３ دا سورت د اخنس بن شريق په هکله نازل شوی دی، چ３ د خلکو عيبونه به ي３ ل＂ول 
او په هغوی پورې به ي３ خندل، تردې چ３ د پ５غمبر)صلی اهلل عليه وسلم( په شان ک３ هم ور＇خه داس３ خطا－ان３ 
پ５＋５دل３. مقاتل )رحمه اهلل( وايي چ３ دا سورت د وليد بن مغيره په باره ک３ نازل شوی دی، چ３ پس３ شا به ي３ 
د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( غيبت کاوه. داس３ روايت هم راغلی دی چ３ اُميه بن خلف هم دا کار کاوه، 
همدارن／ه د يوشم５ر نورو کسانو نومونه هم ياد شوي دي چ３ د دې سورت نازليدل د هغوی په هکله احتمال 

لري. البته دا هم ک５دای شي چ３ دا سورت د دوی ！ولو په هکله نازل شوی وي. 
د نازل５دلو المل چ３ هر＇ه وي بيا هم دا سورت د هغو کسانو په هکله دی چ３ په دې اوصافو ستايل شوي دي، 

د تفسير اصولو ته په کتلو سره د سبب ＄ان／７تيا د لفظ له عاموالي سره کوم ضديت نه لري. 
اجمالي تفسير  

æÌßh�: )ويل( داس３ يوه کلمه ده چ３ پر بدۍ او ＊يرو داللت کوي  او د رسواي９، تباه９ او  ß»à¶�æÌßh ß» àÂ� ȩ̈ à³å¶� ã̧ áÈßÆ�
عذاب په معنا را＄ي. همدارن／ه د دوزخ د يوې وادۍ نوم هم دی. د )ُهَمَز او لَُمَز( لپاره －３２ معنا－ان３ ذکر شوي 

دي. چ３ الندې ورته اشاره کوو: 
د يو چا مسخره کول په ژب３ سره «همز» بلل کي８ي او په اشارې او داس３ نورو ته «لمز» ويل کي８ي.

 «همز» پ５غور ورکولو او «لمز» عيب ل／ولو ته ويل کي８ي. 
«همز» مخامخ عيب ل／ول دي او «لمز» پس３ شا عيب ل／ول دي.
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 وايي چ３ وليد بن مغيره هغه ＇وک و چ３ د اسالم تر ！ولو سرسخت د＊من －２ل کيده. هغه به په مسلمانانو او 
پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( باندې د مشرکانو پر وړاندې عيبونه ل／ول او ملن６ې به ي３ پرې وهل３ او خلک به ي３ 
په مسلمانانو پورې خندول، دې کافر ډ４رې پيس３ او پان／ه غون６ه ک７ې وه ، تر＇و په دې وسيله په دنيا ک３ تل پات３ 
ژوند ولري. دا أيتونه د وليد او د هغه په ＇５ر کسانو په هکله نازل شوي دي، اهلل تعالی فرمايي: د داس３ خلکو لپاره 
دې هالکت وي چ３ پر نورو عيبونه ل／وي او پر خپل مال او پان／ه غرور کوي، بلک３ دوی دا －مان کوي چ３ د 

دوی د مال او اوالد زياتوالی دوی ته تل پات３ ژوند ورب＋ي.
åÍ�: دا مبارک أيت د وليد اود ده په ＇５ر د نورو کسانو فکر او سوچ ردوي اوفرمايي: نه  ß» ßì àVá¶=�Êåª� çÁßdßFá¿àÉß¶� çØß²�
داس３ نده لکه چ３ دی فکر کوي، ＄ان عزتمن او نور سپک －２ي، ډ４ر ژر به داس３ شيبه را ورسي８ي چ３ د ر！ن３ او 
ذلت سره به مخ شي او دا به هغه وخت وي چ３ دی دوزخ ته واچول شي. )حطمة( له )حطم( ＇خه اخيستل شوی 
چ３ د ماتولو او له من％ه وړلو په معنا را＄ي او هغه د دوزخ له طبقو ＇خه يوه طبقه يا مطلقاً د دوزخ نوم دی او له دې 

امله د حطمة په نوم ياد شوی دی، ＄که که هر＇ه پک３ واچول شي د هغه شديده －رمي ي３ دړې وړې کوي. 
وروسته بيا اهلل تعالی د دې اور هيبت او ډار بيانوي او پو＊تنه کوي چ３ ته ＇ه پوه شوې چ３ دا ماتوونکی اور ＇ه 
�.�àÌ ßbß®Ç à»á¶=�åç�=� àe>ß¾� :دی؟ نو دلته اهلل تعالی په خپله ＄واب ورکوي او وايي:  هغه اور د اهلل تعالی بل شوی اور دی
＇ر－نده ده چ３ په کومه اندازه د اهلل عظمت دی، نو کوم اور چ３ هغه بل ک７ي هغه به هم ډ４ر سخت او قوي وي. 
بيا ورپس３ د اور درې صفتونه بيانوي: لوم７ی دا چ３ دا اور نه يوازې ＄ان )جسم( سو＄وي، بلک３ زړونو ته هم 
åÌ��د زړه يادونه ＄که شوې ده چ３ د نورو غ７و په پرتله ډ４ر درد احساسوي او  ßbåÒáªßáÙ=�Îß· ß¢� à¤å· çìßI�ÊåJç¶=� :رسي８ي
يا له دې امله دی چ３ زړه د کافرانو د باطلو عقيدو او ناوړه نيتونو او ارادو مرکز دی، نو ＄که ي３ په ＄ان／７ي ډول 
يادونه ک７ې چ３ دا اور به د دوی پر زړونو بل شي. دويم دا چ３ دا اور به له هر لوري پر مجرمانو داس３ راچاپيره 
�.�ãÌ ßb ßqáÖàº� á¼åÃáÉß· ß¢�>ßÃç¾C��:کي８ي لکه په تنور ک３ چ３ کوم شی ک５＋ودل شي او سرپوښ ي３ هم وربند ک７ای شي

 *�æÌ ßb ß»àº�æb ß» ß¢�Êåª� :دريم داچ３ شغل３ ي３ د لوړو لوړو ستنو په ＇ير ج／ي８ي

فعاليت

زده کوونکي دې نورو ته د پ５غور ورکولو، عيب ل／ولو او ملن６ې وهلو د بدۍ په هکله له يو بل سره بحث 
اوخبرې وک７ي. 
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د لوست ګټې 

د دې مبارک سورت أيتونه مهم３ او ارز＊تناک３ الر＊وون３ لري چ３ ＄ين３ ي３ دا دي: 
�tد خلکو له غيبت کولو او پر هغوی له عيب ل／ولو ＇خه ويره او انذار. 

�tد هغو کسانو شديده ر！نه او غندنه چ３ په مال او شتمن９ مغرور او دوکه شوي دي. 
�tد هغو کسانو د بدو او ناوړو پايلو بيانول چ３ د اهلل رسول او صحابه وو ته پيغورونه ورکوي. 

�tد دوزخ د اور د شدت او سخت９ بيانول. 
�tد دوزخ د اور د ＄ينو اوصافو بيانول. 

پوښتنې

١.الندې کلم３ وژباړئ: 
 *{æÌßa çb ß»àº�æb ß» ß¢} {ãÌ ßb ßqáÖàº} {àÌ ßbß®Ç à»á¶=} {åÍ ß» ßì àVá¶=} {æÌßh ß»à¶} {æÌßh ß» àÂ}

٢. د همزه سورت مهم مطالب بيان ک７ئ. 
۳. «ويل» د ＇ه کلمه ده او ＇ه معنا لري؟ 

٤. د دوزخ اورته ول３ حطمة ويل شوی دی؟ 
۵. د دوزخ له اوصافو ＇خه دوه صفتونه چ３ په دې سورت ک３ راغلي دي بيان ک７ئ. 

٦. د دې لوست له الر＊وونو ＇خه درې الر＊وون３ بيان ک７ئ. 

کورن９ دنده
د «الهمزة» سورت د نازل５دلو د سبب په هکله ＇و کر＊３ وليکئ.
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د الفيل سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� á¼åÃáÉß· ß¢� ß̧ ßiáeß?ßÆ�>.@ åæ̧ Éå· ávßI�Êåª� á¼ àÂßbáÉß²� á̧ ß£ áRßÈ� á¼ß¶ß?�>-@ åå̧ Éå«á¶=� åH> ßV áqß@åE� ß́ èEße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI� á¼ß¶ß?@

���>�>1@ æ¹Ç à²á@çº� æ¬ árß£ß²� á¼ àÃß·ß£ ßRßª�>0@ åæ̧ É ëR åi� áÀåº�æÌße> ßR åVåE� á¼åÃÉåºáfßI�>/@ åß̧ ÉåE>ßEß?�=âfáÉ ß{

د کلمو معنا 

أيا تا ونه ليدل.     {ßfßI� á¼ß¶ß?}
تدبير، دسيسه، چل ول د هغوی.      { á¼ àÂßbáÉß²}
په －مراه９ ک３، بی －＂３ او بابيزه.      { æ̧ Éå· ávßI�Êåª}

ډل３ ډل３، سيلونه.       { ß̧ ÉåE>ßEß?}
له پخ３ شوې خ＂３ نه.      { æ̧ É ëR åi� áÀåº}

لکه د ＇ارويو شخوند وهلي)ژوول شوي( وا＊ه.     { æ¹Ç à²á@ßº� æ¬ árß£ß²}
ژباړه

أيا تا ونه ليدل چ３ ستا رب د هاتي )فيالنو( له ＇＋تنانو سره ＇ه وک７ل؟ أيا اهلل د هغو تدبير ب３ －＂３ او بابيزه نه 
ک７؟ او پرهغوی باندې ي３ د مرغانو سيلونه ولي８ل. چ３ پرهغو ي３ د پخ３ شوې خ＂３ تي８ې غور＄ول３. بيا ي３ د 

هغو حالت داس３ و－ر＄اوه لکه د ＇ارويو شخوند وهلي وا＊ه. 
د سورت پيژندنه  

د )الفيل( سورت مکي سورت دی، )۵( أيتونه لري اود عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠۵( سورت دی. 
دا سورت د فيالنو د ＇＋تنانو )د ابرهه د ل＋کر( برخليک بيانوي، چ３ د کعب３ شريف３ د ن７ولو لپاره راغلي وو 

خو اهلل تعالی دوی ！ول هالک ک７ل. 
د سورت د نازلېدلو سبب  

د حبش３ باچا  د يمن په خاوره ک３ خپل والي د «ابرهه» په نامه و！اکه، هغه يوه لويه کليسا جوړه ک７ه، تر＇و عرب 
هم دې کليسا ته مخه وک７ي او زيارت ته ي３ راشي، خو د کنانه قبيل３ ＇خه يو بان６ه چي يوه شپه په دې کليسا ک３ 

 پنځه پنځوسم لوست  
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اودس ماتی وک７ او په دې سره ي３ د ابرهه قهر او غوسه را وپاروله، قسم ي３ وک７ چ３ د دې ب３ احترام９ په بدله 
ک３ به کعبه شريفه ن７وي، نو يو لوی ل＋کر ي３ چمتو ک７ چ３ زيات شميرهاتيانو هم پک３ شتون درلود، دا ل＋کر د 
مک３ په لوري روان شو، كله چ３ مک３ ته نژدې شو، د مک３ خلکو ته ي３ خبر ولي８ه چ３ موږ د مک３ والو سره د 
جن， لپاره نه يو راغلي، بلک３ زموږ موخه يوازې د کعب３ ن７ول دي. د دې خبر په رس５دو سره د مک３ خلک له 
سخت３ ستونزې سره مخ شول، ＇رن／ه چ３ هغوی د ابرهه د ل＋کر پر وړاندې  د مخامخ３ ج／７ې وس نه درلود، 
نو غرونو ته ج， شول او دوی په دې عقيده وو چ３ کعبه شريفه ＇＋تن لري او هغه ور＄ن３ دفاع کوي، دوی 
دغرونو په ＇وکو ک３ د دې انتظار ايستلو چ３ اهلل تعالی به د ابرهه له ل＋کر سره ＇ه کوي، كله چ３ د ابرهه ل＋کر 
مک３ ته نژدې را ورس５د، نو د مالونو لو！ول ي３ پيل ک７ل او په دې لو！مار ک３ د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( د 
نيکه عبدالمطلب بن هاشم )١٠٠( او＊ان هم شامل وو. نو كله چ３ عبد المطلب ابرهه ته ورغی ، ابرهه له خپل 
تخت ＇خه ＄مک３ ته راکوز شو او هغه ي３ له ＄ان سره پر فرش باندې کيناوه او پو＊تنه ي３ ور＄ن３ وک７ه چ３ 
＇ه حاجت لرې؟ عبدالمطلب وويل: حاجت م３ دا دی کوم او＊ان دې چ３ زما نيولي هغه راک７ه. ابرهه له دې 
خبرې ＇خه په حيرانتيا ک３ ولو４د او ورته ي３ وويل: د هغه سلو او＊انو په باره ک３ چ３ له تا ＇خه مو نيولي خبرې 
کوې اود هغ３ قبل３ په هكله چ３ د نيکونو ＇خه درته پات３ ده او زه د هغ３ د ن７ولو لپاره راغلی يم، د هغ３ په باره 
ک３ خبرې نه کوې؟ عبدالمطلب ورته وويل: زه د او＊انو ＇＋تن يم او د کعب３ ＇＋تن اهلل تعالی دی، هغه به په 
خپله ور＄ن３ دفاع وک７ي او هغه به ي３ وساتي. سره له دې چ３ عبدالمطلب او د عربو د تهامه قبيل３ نورو مشرانو 
دا ومنله چ３ د خپلو شتمنيو دريمه برخه به ابرهه ته ورک７و، تر＇و دی له دې هوډ ＇خه ت５ر شي، خو ابرهه انکار 
وک７ او د دوی دا وړانديز ي３ ونه مانه، بلک３ يوازې د عبدالمطلب د سلو او＊انو په ورکولو ي３ موافقه وک７ه، كله 
چ３ عبد المطلب له هغه ＇خه راستون شو نو د کعب３ شريف３ دروازې ته ورغی او د دروازې ＄ن％ير ي３ ونيو  او 

له اهلل )جل جالله( ＇خه ي３ د ابرهه د ل＋کر د مات３  غو＊تنه وک７ه.
ابرهه له خپل ل＋کر سره د کعب３ شريف３ په لور حرکت وک７، ده يو لوی فيل درلود، کله به ي３ چ３ هغه ته د حرم 
په لور حرکت ورکاوه، نو هغه به غور＄５ده او کله به ي３ چ３ بل لوري ته روان ک７، نو پرته له ＄ن６ه به ي３ حرکت 
کاوه. په دويمه ورځ كله چ３ عبد المطلب دعا کوله، نا ＇اپه د يمن د بحر له لوري د کوچنيو مرغانو ل＋کر چ３ 
په م＋وکو او پ＋و ک３ ي３ گ５＂ک９ نيول３ وې، د ابرهه د ل＋کر په لور مخه وک７ه او هغه گ５＂ک９ ي３ پر دوی ورخوش３ 
کول３ او کله به چ３ يوه له دې گ５＂کيو پردوی ل／５دله نو سمدستي به لو４دل او م７ه ک５دل. د دې پي＋３ په ليدلو 
سره د ابرهه ل＋کر د يمن په لوري د تي＋ت３ الره خپله ک７ه، دوی د الرې په اوږدو ک３ هم په ＄مکه لويدل او م７ه 
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کيدل، ابرهه په خپله زخمي شو او په داس３ مرض اخته شو چ３ －وت３ به ي３ يوه په بل３ پس３ توئ５دل３ او بيا ي３ 
دغو＊３ توييدل پيل شول چ３ په دې تو－ه ي３ په ډ４ر بد حالت ک３ سا ورک７ه.

يقيناً د ابرهه او د هغه د ل＋کر م７ينه د تاريخ له عجيبو پي＋و ＇خه يوه پ５＋ه ده چ３ په هغ３ ک３ د ！ول بشريت لپاره 
د عبرت درس دی، په دې سره اهلل تعالی وغو＊تل چ３ د کعب３ عظمت او دبدبه وساتي او د عربو قوم ته دا و＊يي 
تر＇و له هغه دين ＇خه چ３ ＇لو４＋ت کاله وروسته له دې پي＋３ ＇خه د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( په واسطه 

را＄ي او ！ول３ ن７ۍ ک３ خپري８ي د هغه مال ت７ وک７ي.
 اجمالي تفسير 

�:  که ＇ه هم د اهلل تعالی پيغمبرU د فيل پ５＋ه په خپلو ستر－و  å̧ Éå«á¶=� åH> ßV áqß@åE� ß́ èEße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI� á¼ß¶ß?�
نه وه ليدل３ خو د هغ３ پي＋３ شهرت او تواتر په دې اندازه و چ３ －واک３ هغه ي３ ليدل３ وي، نو ＄که اهلل تعالی 
فرمايي: ايا تا ونه ليده يعن３ تا ته په يقيني علم سره خبر نه دی رس５دلی چ３ اهلل د فيل له ＇＋تنانو سره ＇ه وک７ل؟ 

نو له ليدلو نه پو＊تنه کول د يقيني خبر ن＋ه ده.
�: د ابرهه مکر او چل دا و چ３ لوم７ی ي３ په سيمه ک３ د نصرانيت د دعوت هوډ  æ̧ Éå· ávßI�Êåª� á¼ àÂßbáÉß²� á̧ ß£ áRßÈ� á¼ß¶ß?�
درلود. دويم دا چ３ دې موخ３ ته د رس５دلو لپاره د کعب３ شريف３ د ن７ولو غو＊تونکی و ، خو د هغه بان６ه چي عمل د 
ده لپاره يوه پلمه شوه. در４م دا چ３ د مک３ مکرم３ تجارتي او اقتصادي موقعيت له من％ه يوسي او دا موقعيت د 

يمن په لوري راو－ر＄وي، نو اهلل تعالی د دوی دا ！ول３ موخ３ له خاوروسره خاورې ک７ل３.
�:�د دې مرغانو ډلو د سمندر له خوا ＇خه  æ̧ É ëR åi� áÀåº�æÌße> ßR åVåE� á¼åÃÉåºáfßI�&� ß̧ ÉåE>ßEß?�=âfáÉ ß{� á¼åÃáÉß· ß¢� ß̧ ßiáeß?ßÆ�
د ابرهه د ل＋کر په لور حرکت کاوه په داس３ حال ک３ چ３ د مکيانو پر سر باندې چ３ غرونو ته ي３ پناه وړې وه 
تير４دل３، دغو مرغانو به درې درې گ５＂ک９ له ＄ان سره اخيستل３ چ３ يوه به ي３ په م＋وکه او دوه نورې به ي３ په 

من／ولو ک３ نيول３ وې، دغو －５＂کيو به د کودي يا پخ３ شوې خ＂３ سره مشابهت درلود.
�: د دې هالک شوي او پر ＄مکه باندې پر４وتي ل＋کر مشابهت د هغو －يا－انو يا  æ¹Ç à²á@ßº� æ¬ árß£ß²� á¼ àÃß·ß£ ßRßª�

و＊و له پا１و سره شوی دی چ３ د ＇ارويو له خوړلو وروسته د هغوی تر پ＋و الندې  شوي وي. 
بخاري اومسلم د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( يو حديث روايت ک７ی دی چ３ هغه U د مک３ د فتح３ په 
ورځ وفرمايل: پرته له شکه اهلل مکه مکرمه د فيالنو له شره وژغورله او په مکه ي３ پيغمبر او مؤمنان برالسي ک７ل 
او هغ３ ته ي３ دويم ＄لي هغه عظمت ور په برخه ک７ چ３ مخک３ ي３ درلود، خبر اوسئ چ３ حاضر مسلمانان 

دې دا مطلب غايبو مسلمانانو ته ورسوي.
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فعاليت

د مسلمانانو په وړاندې د کعب３ شريف３ د احترام او عظمت په هکله له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ.

د لوست ګټې

د دې سورت مبارک أيتونه يو ل７ الر＊وون３ لري چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي.
��tنبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( ته تسلي او ډاډينه ورکول دي، د هغه ظلم او ت５ري په مقابل ک３ چ３ د قريشو 

کفارو پر دهU باندې کاوه.
��tقريشو ته د اهلل د سخت３ نيون３ يادونه کوي چ３ دوی د هغ３ پي＋３ شاهدان وو، تر＇و له انکار ＇خه الس 

واخلي.
�tد اهلل د هغه ستر او ب３ پايه قدرت ＇ر－ندونه، چ３ د غيبي عجيبه ل＋کرو لرونکی دی.

�tدا چ３ د د＊من د ظاهري ستر قوت په مقابل ک３، د اهلل غيبي مرسته او قوت ه５ر نه شي.
�tد نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( د زي８يدو په کال د عام الفيل پ５＋ه د أسماني مرستو د پيل ن＋ه ده.

پوښتنې

١ـ الندې کلم３ وژباړئ:
*{ æ̧ É ëR åi� áÀåº} { ß̧ ÉåE>ßEß?} { æ̧ Éå· ávßI�Êåª} { á¼ àÂßbáÉß²}�

٢ـ ابرهه او د ده ل＋کر په زړونو ک３ ＇ه مکر او چل درلود؟
۳ـ مرغانو ＇رن／ه د ابرهه پر ل＋کرو باندې يرغل وک７؟

� تفسير ک７ئ. æ¹Ç à²á@ßº� æ¬ árß£ß²� á¼ àÃß·ß£ ßRßª� ٤ـ دا مبارک أيت

کورن９ دنده 

د تفسير له کتابونو ＇خه په －＂ه اخيستلو سره د فيل پ５＋ه په لن６ه تو－ه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. 
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د قريش سورت 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ëådç¶= �>/@ åKáÉßFá¶= �= ßd ßÂ� çHße�=Æ àbàFá£ßÉá·ßª �>.@ å¬áÉ çr¶=ßÆ �åÐ>ßJ ën¶= �ßÍß· áUåe� á¼åÃåª ßØÈåC �>-@ æoáÈßfà® � å ßØÈååÝ@

���>�>0@� æáÇ ß]� áÀåº� á¼ àÃß¿ßºAßÆ� æ¥Ç àQ� áÀåº� á¼ àÃ ß»ß£ á{ß?

د کلمو معنا 
د مين３ او محبت له امله.    { å ßØÈååÝ}

سفر.      {ßÍß· áUåe}
ژمی.      {åÐ>ßJ ën¶=}

اوړی، دوبی.    { å¬áÉ çr¶=}
د دې کور ＇＋تن.      { åKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� çHße}

لوږه.    { æ¥Ç àQ }

و４ره، ډار.      { æáÇ ß] }

ژباړه

 د قريشو د مين３ او محبت له امله. د ژمي او اوړي له سفرونو سره ي３ د مين３ له کبله. نو هغوی بايد د دې 

له  لوږه ک３ خواړه ورک７ل،  په  ي３  ته  د هغه ذات چ３ هغوی  د ＇＋تن عبادت وک７ي.  )کعب３ شريف３(  کور 

ويرې ي３ وژغورل او امنيت ي３ ورپه برخه ک７.

 د سورت پيژندنه  

د قريش سورت مکي سورت دی، )٤( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠٦( سورت 

دی. په «قريش» سره ي３ د نومولو وجه دا ده چ３ د قريشو او د ژمي او دوبي له سفر سره د دوی د مين３ 

يادونه پک３ شوې ده. دا سورت د مک３ خلکو ته د الهي نعمتونو ＇ر－ندونه کوي چ３ له امنيت او شتمن９ 

＇خه عبارت دي. 

 شپ８ پنځوسم لوست  
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د سورت لنډيز 

نعمت  لوم７نی  وو:  ته ورب＋لي  قريشو  تعالی  اهلل  يادونه کوي چ３  نعمتونو  لويو  دوو  د هغو  دا مکي سورت 

او سوکالي وه چ３ د هغ３  امنيت  ي３  ته راوړله. دويم نعمت  امله ي３ روزي الس  له  تجارت و چ３ د هغه 

په سيوري ک３ ي３ أرامه ژوند کاوه، په پايله ک３ له دوی ＇خه د دې غو＊تنه شوې ده چ３ د دې نعمتونو د 

په  اود اهلل  ته ورک７ل شوي دي، د اهلل عبادت وک７ي  له برکته دوی  لپاره چ３ د کعب３ شريف３  منن３ د اظهار 

يووالي ايمان راوړي. 

تفسير   اجمالي 

د  او  را＄ي  معنا  په  نيولو  الفت  او  مين３  د  فعل مصدر دی چ３  د  )آلِف(  د  %إيالف(  �:� æoáÈßfà® � å ßØÈååÝ�
د  کي８ي:  داس３  معنا  أيت  د  او  دی  بيانوونکی  د سببيت  ي３ جاره الم  پيل ک３  په  لرلو ضد دی چ３  نفرت 

قريشو د مين３ درلودلو له امله، يا قريشو ته د مين３ ورکولو له امله، ورپس３ أيت دا مينه او الفت ！اکي چ３ 

�، يعن３: د دوی مينه د ژمي او اوړي له سودا－ريز  å¬áÉ çr¶= ßÆ�åÐ>ßJ ën¶=�ßÍß· áUåe� á¼åÃåª ßØÈåC� :مراد ور＄ن３ ＇ه دی

پرمختيا ک３  په  اقتصادي چارو  د  د دوی  درلودل چ３  تجارتي سفرونه  دوه غوره  کال  قريشو هر  سفر سره، 

دې  له  دوی  سفر،  شام  د  ک３  دوبي  په  بل  او  و   سفر  لور  په  يمن  د  ک３  ژمي  په  يو  لرله،  ون６ه  بنس＂يزه  ي３ 

ارزانه  په  له دې سيمو ＇خه  ي３  به  دان３  دا چ３ غل３  مثًال  راوړل３،  ته  －＂３ الس  زيات３  دوو سفرونو ＇خه 

بازار به د حج په  او پيرودلو  به ي３ خر＇ول３، په ＄ان／７ې تو－ه د دغو پلورلو  بيه  او په مناسبه  بيه اخيستل３ 

موسم ک３ زيات －رم و. 

�:�د الهي نعمتونو له يادون３  æáÇ ß]� áÀåº� á¼ àÃß¿ßºß? ßÆ� æ¥Ç àQ� áÀåº� á¼ àÃ ß»ß£ á{ß?�Ëådç¶=�&� åKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� çHße�=Æ àbàFá£ßÉá·ßª�
وروسته د سورت دا دوه وروستني أيتونه له قريشو ＇خه غواړي چ３ د دې نعمتونو د منن３ او شکري３ په بدل 

ک３ خپل حقيقي ُمنعم وپيژني او د باطلو بتانو پر ＄ای د اهلل تعالی عبادت وک７ي. د کعب３ شريف３ يادونه له 

دې امله شوې ده چ３ د حجاز په ＄مکه ک３ د هغ３ شتون د اقتصادي پراختيا، سول３ او امنيت په راوستلو 

ک３ رغنده رول لوبولی دی،  ＄که له يوې خوا د کعب３ خونه د خلکو د را！ول５دو ＄ای دی او له بل３ خوا 

خلکو د دې کور او د حرم  د اوس５دونکو ډ４ر زيات احترام او درناوی درلود  او پر دوی ي３ يرغل او ت５ری 
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بايد دوی د هغه ذات چ３ د خپل  له سليم فطرت ＇خه برخمن وای،  اوس５دونکي  نوکه د مک３  نه کاوه، 

کور په برکت ي３ دوی له لوږې ＇خه وژغورل او امنيت او سوکالي ي３ ور په برخه ک７ه، عبادت ک７ی وای 

ته چ３  انسانانو  ！ولو هغو  نه وای غوره ک７ې. دغه سورت  او د＊مني  به ي３ کينه  پيغمبرU سره  او  له اهلل  او 

اهلل تعالی ورته پريمانه نعمتونه ورپه برخه ک７ي دي، دا پيغام  ورکوي چ３ د اهلل د نعمتونو ناشکري ونه ک７ي 

اود هغه د نعمتونو شکريه پر ＄ای ک７ي. 

په دوه ډوله دی،  په هکله وايي: نعمت  تفسير  د   � åKáÉßFá¶= �= ßd ßÂ� çHße�=Æ àbàFá£ßÉá·ßª� د  امام رازي )رحمه اهلل( 

خو  نعمت،  کولو  ترالسه  فايدې  او   ３＂－ د  بل  او  دی  نعمت  کولو  دفع  تاوان  او  ضرر  د  ＇خه  انسان  له  يو 

لوم７نی نعمت د دويم نعمت په پرتله ډ４ر غوره او ارز＊تناک دی؛ ＄که له نفس ＇خه د ضرر او زيان لرې 

کول واجب دي، خو د －＂３ او فايدې الس ته راوړل واجب نه دي، نو د فيل د ＇＋تنانو د ل＋کر دفع کول 

له لوم７ي ډول نعمت ＇خه دی اود قريشو ډاډمن ژوند له دويم ډول نعمت ＇خه －２ل کي８ي.  اهلل تعالی په 

دې دوو أيتونو ک３ دواړو نعمتونو ته اشاره ک７ې ده او د دې نعمتونو په مقابل ک３ ي３ قريش خپل عبادت ته 

راوبلل، تر＇و يوازې د هغه عبادت وک７ي. 

د اهلل د عبادت مفهوم د هغه په دربار ک３ له عاجزۍ، زارۍ او غاړې ا４＋ودلو ＇خه عبارت دی چ３ په دې 

خشوع او عاجزۍ سره  عبادت تحقق موندالی شي. 

فعاليت

د امنيت د نعمت په هكله چ３ له الهي نعمتونو ＇خه لوی نعمت －２ل کي８ي، بحث او خبرې وک７ئ. 

د لوست ګټې 

د دې سورت مبارک أيتونه يو ل７ الر＊وون３ لري، چ３ ＄ين３ ي３ دا دي: 

يادونه.  نعمتونو  الهي  د  ته  اوس５دونکو  مکرم３  مک３  د  �t

او محور دی.   بنس عامه سوکال９  د  ！ين／＋ت  امنيت  د  او  نه ژغورنه  لوږې  ��tله 
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ون６ه.  ارز＊تناکه  او  رغنده  امنيتي  او  اقتصادي  شريف３  کعب３  د  �t

－２ل  اړين  ا４ستل  شکر  هغ３  د  اندازه  همغه  په  وي  زيات  نعمت  اندازه  هره  په  چ３  ＇ر－ندونه  دې  د  �t

کي８ي. 

پر４＋ودل.  د عبادت  نورو  د  پرته  له هغه   او  ！ين／ار  پر وجوب  د عبادت  اهلل  �tد 

ده.  وسيله  غوره  پرمخت，  اقتصادي  د  ！ولن３  يوې  د  �tتجارت 

پوښتنې

١.الندې کلم３ وژباړئ: 

�*{ æáÇ ß]  } { æ¥Ç àQ  } { å¬áÉ çr¶=} {åÐ>ßJ ën¶=} {ßÍß· áUåe}���   
٢. د قريش د سورت بنس＂يزې موضوع／ان３ ＇ه دي؟ 

۳. له  Ér¶=Æ�Ð>Jn¶=�Í·Ue¬� ＇خه مراد ＇ه دی؟ 

٤. د عربي قواعدو له مخ３ د «ايالف» کلمه ＇ه ده؟ 

۵. د ضرر دفع کولو  او د －＂３ الس ته راوړلو نعمتونه له يو بل  سره ＇ه توپير لري؟ 

کورن９ دنده
د دې سورت لن６يز په شپ８و کر＊و ک３ وليکئ.
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د الماعون سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>/@ åÀÉ å³ ájå»á¶=�å½> ß£ ß{�Îß· ß¢� èx àVßÈ� ß×ßÆ�>.@ ß¼ÉåJßÉá¶=� è¥ àbßÈ�Ëådç¶=� ß́ å¶ ßdßª�>-@ åÀÈëb¶>åE� àHëd ß³àÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?@
� ßÁÇ à£ß¿ á»ßÈßÆ �>2@ ßÁÆàÐ=ßfàÈ � á¼ àÂ � ßÀÈådç¶= �>1@ � ßÁÇ àÂ> ßi � á¼åÃåI ßØ ßq � áÀß¢ � á¼ àÂ � ßÀÈådç¶= �>0@ ßÀÉë· ßr à»á·å¶ � ã̧ áÈßÇßª

���>�>3@ ßÁÇ à¢> ß»á¶=

د کلمو معنا 

د جزا او سزا ورځ.    { åÀÈëb¶=}
ر！ي او ！５ل وهي يتيم.    { ß¼ÉåJßÉá¶=� è¥ àbßÈ}

تيزي او ترغيب نه ورکوي )خپل ＄ان يا نوروته(.   { èx àVßÈ� ß×ßÆ}

نو هالکت، تباهي او عذاب دې وي.    { ã̧ áÈßÇßª}
غفلت کوونکي.   { ßÁÇ àÂ> ßi}

ريا کاري او ＄ان ＊ودنه کوي.   { ßÁÆàÐ=ßfàÈ}
د اړتيا او کومک عادي وسايل او اسباب.   { ßÁÇ à¢> ß»á¶=}

ژباړه

ايا تا وليد هغه ＇وک چ３ د أخرت جزا او سزا ته دروغ وايي؟ هماغه ＇وک دی چ３ يتيم ر！ي. او د مسکين د 

خورا ک پر ورک７ه ت５زي او ه）ونه نه کوي. بيا تباهي ده د هغو لمون＃ کوونکو لپاره. چ３ له خپل لمان％ه ＇خه په 

غفلت ک３ لويدلي دي. هغه کسان چ３ ريا کاري کوي. او )خلکوته( د عادي اړتيا وړشيانو له ورک７ې ＇خه ډډه 

کوي. 

اووه پنځوسم لوست 
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د سورت پيژندنه 

د )الماعون( سورت مکي سورت دی، خو ابن عباس او قتاده هغه مدني －２ي او د عثماني مصحف د ترتيب له 

مخ３  )١٠٧(سورت دی. په الماعون سره د دې سورت د نومولو وجه دا ده چ３ د سورت په پای ک３ د الماعون 

کلمه راغل３ ده چ３ د زکات يا د ژوندانه د ور＄نيو اړتياوو وړ ＇يزونو په معنا ده. دا سورت په ！وليزه تو－ه د کافرانو 

او منافقانو د حاالتو بيانوونکی دی. 

اجمالي تفسير 

�:  که ＇ه هم په داس３ ＄ايونو ک３ په لوم７ي قدم ک３ خطاب پيغمبر )صلی اهلل  åÀÈëb¶>åE� àHëd ß³àÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?�
عليه وسلم( ته متوجه دی، خو په دې ډول خطابونو ک３ د قرأن د بيان اسلوب داس３ دی چ３ هر د فکر او عقل 

� صيغه د سوال او پو＊تن３ په تو－ه راغل３ ده خو  ßKÈ=e?  تن مخاطب －ر＄وي. له بل３ خوا که ＇ه هم ظاهراً د＋＇

مقصد ور＄ن３ د داس３ انسانانو له ک７و وړو ＇خه په تعجب او حيرانتيا ک３ مبالغه ده، اهلل تعالی فرمايي: أيا ودې ليد 

هغه کس چ３ د جزا له ور＄３ ＇خه انکار کوي؟ مفسرينو ويلي دي: له دې مبارک أيت ＇خه مراد په ＄ان／７ې 

تو－ه عاص بن وائل او يا وليد بن مغيره دی، خو په نوموړو صفاتو پيژندل شوي هر منکر ته شاملي８ي. 

� فعل د يو چا ر！لو، ش７لو او يا کوم شي لرې کولو ته وايي چ３ له شدت،  è¥bÈ �a�:� ß¼ÉåJßÉá¶=� è¥ àbßÈ�Ëådç¶=� ß́ å¶ ßdßª�
قهر او غوس３ سره مل وي، د يتيم ر！ل او حق نه ورکول د هغه چا پر ايمان نه لرلو ＇ر－ند دليل دی چ３ د اعمالو 

پر بدل３ او جزا عقيده نه لري او هر ډول ظلم کوي چ３ تر ！ولو سخت ي３ پر يتيم ظلم دی. 

�: )حّض يحّض( د ه）ولو او تشويقولو په معنا دی او د هغه له يادون３ ＇خه  åÀÉ å³ ájå»á¶=�å½> ß£ ß{�Îß· ß¢� èx àVßÈ� ß×ßÆ�
حکمت مسکينانو ته د خوراک ورکولو د ارز＊ت ＇ر－ندونه ده، په دې معنا چ３ دا عمل داس３ عمل نه دی چ３ 

يوازې ترسره کول ي３ ضروري دي، بلک３ نورو ته د هغه په لوري ترغيب ورکول هم واجب او ضروري دي او 

پري＋ودل ي３ د کفر او نفاق له عالماتو ＇خه  －２ل کي８ي. 

�:�په دې مبارک أيت سره د منافقانو د صفاتو بيان  ßÁÇ àÂ> ßi� á¼åÃåI ßØ ßq� áÀß¢� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=�&� ßÀÉë· ßr à»á·å¶� ã̧ áÈßÇßª�
داس３ پيلي８ي چ３ هغوی کله کله په لمون％ونو ک３ برخه اخلي او د ايمان دعوی لري، خو په لمون％ونو ک３ ي３ د 
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زړه حضور مل／ری نه وي، نو ＄که په خپلو لمون％ونو ک３ زياته ب３ پروايي کوي چ３ د لمان％ه وروسته والی او د 

هغه قضا کول او له هغه سره مينه او رغبت نه لرل هم په همدې ل７ ک３ شامل دي. 

�، يعن３: كله چ３ دغه کسان لمون＃ اداء کوي او يا بل کوم عمل  ßÁÇ à¢> ß»á¶=� ßÁÇ à£ß¿ á»ßÈßÆ�&� ßÁÆàÐ=ßfàÈ� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=�
ترسره کوي په هغه ک３ ＄ان ＊ودنه او ريا کوي، ！ول３ هل３ ＄ل３ ي３ دا وي چ３ خلک د ده عمل وويني او پر ده 

باور او اعتماد وک７ي  او يا ده ته متقي او پرهيز－اره ووايي، بل دا چ３ د ژوندانه په ب３ ارز＊تو اسبابو او امکاناتو 

ک３ له بخل او شومتيا ＇خه کار اخلي، هركله چ３ ＇وک ور＄ن３ کوم شی وغواړي هغه نه ورکوي لکه: دي／ی، 

کاسه، کلن，، تيشه، تبر، رس９ او داس３ نور چ３ په دوديزه تو－ه ي３ خلک له يو او بل ＇خه د خپلو اړتياوو د 

ترسره کولو لپاره په عاريت سره غواړي. 

فعاليت

په خپل وخت د لمان％ه ادا ء کولو د ارز＊ت په هکله له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ. 

د لوست ګټې 

د دې سورت مبارک أيتونه ډ４رې غوره الر＊وون３ لري چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي: 

�tد هغو خلکو غندنه چ３ د أخرت د ور＄３ له حساب او کتاب ＇خه منکر دي او هم د هغوی د نظري３ او 

عقيدې ＇خه، تعجب او حيرانتيا بيانول. 

نه  ته خواړه  او مسکينانو  ر！ل  يتيمانو  د  لکه:  د ＄ينو صفاتو ＇ر－ندول،  منکرو خلکو  د  أخرت ＇خه  له  �t

ورکول. 

�tله دې ＇خه ويره ورکول چ３ ＇وک د يتيم حق وخوري او پر هغه ظلم و ک７ي. 

�tهغه خلک د اهلل تعالی له عذاب ＇خه ويرول چ３ لمون％ونو ته پاملرنه او اهتمام نه کوي او په اداء کولو ک３ 

ي３ غفلت کوي. 



188

�tد دې بيانول چ３ ريا د منافقانو ＄ان／７ی عمل دی. 

�tد دې بيانول چ３ د معمولي او ب３ ارز＊تو شيانو په ورک７ه ک３ اړو کسانو ته د عاريت په تو－ه بخيلي او شومتيا، 

د منافقانو له صفاتو ＇خه دی. 

پوښتنې

١.په «الماَُعون» سره د دې سورت د نومولو وجه بيان ک７ئ.

٢. په «آرآيَت» ک３ خطاب کومو کسانو ته شاملي８ي؟ 

» فعل ＇ه معنا ورکوي؟  ۳. د «يَْدعُّ

د  ي３ دي:  فرمايلي  ورکوي(  نه  ته خوراک  )مسکينانو  ووايي  پر ＄ای چ３  د دې  ول３  أيت ک３  مبارک  په   .٤

مسکينانو خوراک ته ترغيب او ه）ونه نه کوي؟ 

۵.  په لمان％ه ک３ له غفلت کولو ＇خه مراد ＇ه شی دی؟ 

٦. د «الماعون» کلمه د ＇ه شي افاده کوي؟ 

کورن９ دنده
د دې مبارک سورت په ر１ا ک３ د کافرانو او منافقانو د صفاتو په هکله ＇و کر＊３  وليکئ. 
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د الکوثر سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
���>>/@ àfßJáEßáÙ=�ßÇ àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC�>.@áf ßVá¾=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª>-@ßfßMáÇ ß³á¶=� ßµ>ß¿áÉ ßìá¢ß?�>ç¾åC@�

د کلمو معنا 

په جنت ک３ يو حوض دی )او د ډ４رې ＊／ي３２ او خير په معنا هم را＄ي(.    {ßfßMáÇ ß³á¶=}
قرباني وک７ه.   {áf ßVá¾=ßÆ}

له تاسره کينه کوونکی.   { ß́ ßÒå¾> ßm}
ذليل او ب３ نسبه.    { àfßJáEßáÙ=}

ژباړه

ای پيغمبره! ب５شکه موږ تاته کوثر درک７ی دی. نو ته د خپل هماغه رب لپاره لمون＃ اداء ک７ه او قرباني وک７ه. ب５شکه 
ستا هماغه د＊من په خپله ب３ نسبه دی. 

د سورت پيژندنه 

د جمهورو علماوو په نزد د الکوثر سورت مکي دی، خو د حسن، عکرمه او قتادة )رضي اهلل عنهم( په نزد مدني 
دی. دا سورت )۳( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠٨( سورت دی. دا مبارک سورت د 

)النحر( په نامه هم ياد شوی دی. 
د سورت غوره والی 

امام احمد له حضرت انس )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت کوي چ３ په پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( باندې يو 
وخت خوب غلبه وک７ه او بيا په خندا له خوبه راوي（ شو، صحابه کرامو او په بل روايت ک３ په خپله پيغمبر 
)صلی اهلل عليه وسلم( له صحابه وو ＇خه پو＊تنه وک７ه: پوهي８ئ ول３ م３ وخندل او يا پوهي８ئ چ３ د خندا المل 
�ßfßMáÇ ß³á¶=� ßµ>ß¿áÉ ßìá¢ß?�>ç¾åC� :７م３ ＇ه و؟  همدا اوس  راباندې يو سورت نازل شو او بياي３ د سورت په ويلو پيل وک
�، بيا پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( وفرمايل: ايا پوهي８ئ چ３  àfßJáEßáÙ=�ßÇ àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC�&�áf ßVá¾=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª�&

 اته پنځوسم لوست 
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کوثر ＇ه دی؟ صحابه کرامو وفرمايل: اهلل او د هغه رسول پرې ډ４ر ＊ه پوهي８ي. بيا ي３ وفرمايل: کوثر په جنت ک３ 
يو حوض دی چ３ اهلل پاک هغه ماته راب＋لی او په هغه ک３ ډ４ر خير دی، د قيامت په ورځ زما امتيان د اوبو ＇＋لو 

لپاره په هغه را ！ولي８ي، د هغه د جامونو شم５ر د أسمان د ستورو په اندازه دی. 
د سورت د نازلېدلو سبب 

په مختلفو رواياتوک３ راغلي دي چ３ کله د مک３ مشرکانو د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( د زامنو د وفات له 
امله ده مبارک ته مقطوع النسل وويل او د ده د زامنو د وفات له وج３ ي３ د خوشحال９ احساس وک７، نو هماغه و 
چ３ د الکوثر سورت د همدې موضوع  په اړه  د اعالن په تو－ه نازل شو چ３ اهلل تعالی خپل پيغمبر ته ډ４ر خير او 
برکت ورپه برخه ک７ی دی او د ده د زامنو وفات د ده د پيغمبرۍ له شوکت او دبدب３ ＇خه ＇ه نشي کموالی او 
هغه کسان چ３ له ده سره کينه او حسد لري، له خير او برکت ＇خه محروم دي، ＄که هغوی داس３ کومه ＊２／５ه 
نه ده ک７ې چ３ په تاريخ ک３ ي３ ن５ک نوم ثبت شي. مفسرينو د دې سورت د نازل５دو د سبب په اړه د عاص بن 
وائل نوم داس３ ياد ک７ی دی چ３ کله د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( زوی عبداهلل وفات شو، نو عاص بن وائل 
وويل: د محمد توکم )نسل( ختم شو او له ده ＇خه بل داس３ ＇وک نه دی پات３ چ３ نوم ي３ لوړ ک７ي. خو ابن 
عباس )رضي اهلل عنهما( ويلي دي چ３ دا أيت د ابوجهل په باره ک３ نازل شوی دی. د دې سورت مفهوم ！ول هغه 

کسان رانغاړي چ３ د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( په د＊من９ ک３ ي３ ＄ان／７ی شهرت درلود. 
اجمالي تفسير 

د سورت په لوم７ي مبارک أيت ک３ د اهلل تعالی هغو نعمتونو ته اشاره ده چ３ پيغمبرU ته ي３ ورب＋لي دي اهلل تعالی 
ßfßMáÇ�: موږ ) د اهلل تعالی سپ５）لي ذات ته اشاره ده( تا ته کوثر درب＋لی دی. د )کوثر(  ß³á¶=� ßµ>ß¿áÉ ßìá¢ß?�>ç¾åC� :فرمايي
په تفسير ک３ له مفسرينو ＇خه ډ４رې خبرې نقل شوې دي، ډ４ر مفسرين وايي چ３ کوثر په جنت ک３ يوه وياله ده 
او له هغ３ ＇خه هغه حوض ته چ３ د محشر په ميدان ک３ دی اوبه را＄ي. دويمه نظريه دا ده چ３ له کوثر ＇خه 
موخه هغه حوض دی چ３ د قيامت په ميدان ک３ شتون لري او د هغه په ستاينه ک３ ډ４ر روايتونه راغلي دي. دريمه 
نظريه دا ده چ３ مراد له کوثر ＇خه د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( اوالد دی چ３ اهلل تعالی د ده نسل ته ډ４ر＊ت 
او برکت ورپه برخه ک７ او په ！ولو ＄مکو ک３ خواره واره شول. همدارن／ه علماوو له کوثر ＇خه قرأن مجيد، د 

اسالم دين، نبوت او داس３ نور مرادوي، خو تر ！ولو غوره او  راجح قول لوم７نی او دويم قول دی. 
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áf�: په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی خپل پيغمبرU ته امر کوي تر＇و د هغه لوی فضل  ßVá¾=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª�
په وړاندې چ３ ده ته ي３ ورپه برخه ک７ی دی، د اهلل تعالی دربار ته سجده وک７ي او هم د هغه لپاره حالله)قرباني( 

وک７ي. 
قتاده، عطاء او عکرمه )رضي اهلل عنهم( ويلي دي: په دې سورت ک３ له لمان％ه ＇خه موخه د اخترلمون＃ او له 
حالل３ ＇خه د اختر د ور＄３ قرباني ده. له همدې امله په بخاري او نورو کتابونو ک３ له برا ء بن عازب ＇خه حديث 
�Àº��6¹>¯ª�ÌØr¶=�b£E�ÎVuÙ=�½ÇÈ�$¼·i�Æ�ÄÉ·¢��=�Î·q%�ÊF¿¶=�>¿F ßì ß]% : روايت شوی دی چ３ وايي
 �($Ä¶�´j¾�×Æ�ÌØr¶=�¸F®�Ä¾Dª�ÌØr¶=�¸F®�´j¾�ÀºÆ�´j¿¶=�H>q?�b¯ª�>¿³jà¾�´ ßjß¾Æ�>¿IØq�Îä·q
يعن３: نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( د قربان９ )اختر( په ورځ وروسته له لمان％ه ＇خه موږ ته خطبه وړاندې ک７ه او 
وي３ فرمايل: ＇وک چ３ دا لمون＃ زموږ سره ادا ء ک７ي او خپله حالله زموږ په شان حالله ک７ي په حقيقت ک３ ي３ په 
مسنونه تو－ه قرباني ک７ې ده او چا چ３ له لمان％ه ＇خه مخک３ خپله قرباني حالله ک７ه د هغه قرباني په سمه تو－ه نه 

ده؛ ＄که هغه له لمان％ه ＇خه مخک３ ده. د « فََصلِّ » لفظ عام دی او د نفلو په شمول ！ول لمون％ونه رانغاړي. 
ابن جرير د دې أيت په تفسير ک３ وايي: د أيت مفهوم دا دی چ３ خپل ！ول لمون％ونه يوازې د اهلل تعالی لپاره 
و－ر＄وو نه د باطلو معبودانو لپاره، همدارن／ه قرباني هم د اهلل لپاره ＄ان／７ې ک７و، بتان له اهلل سره شريک نه ک７و 

او په دې تو－ه د هغو الهي نعمتونو شکريه اداء ک７و چ３ اهلل تعالی موږ ته ډال９ ک７ي دي. 
�، يعن３: حقيقتاً ＇وک چ３ له تاسره د＊مني او کينه ساتي او له هغو الر＊وونو ＇خه  àfßJáEßáÙ=�ßÇ àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC�
چ３ سره له دليله تا راوړي دي، مخ －ر＄وي، هغه په خپله سپک او ب３ نسله دی، هغه ته هي＆ دنيوي او اخروي 

خير نه حاصلي８ي اونه به ي３ ＇وک وروسته له مرګ ＇خه ياد ک７ي. 

فعاليت

زده کوونکي دې د هغو برکتونو په هكله چ３ اهلل تعالی خپل پيغمبرU ته ورب＋لي دي، له يو بل سره بحث او 
خبرې وک７ي. 
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د لوست ګټې

د دې سورت مبارکو أيتونو ک３ ＄ين３ －＂３ او الر＊وون３ شته چ３ عبارت دي له:
�tد ب３ پايه عزت او نعمتونو بيان، چ３ اهلل تعالی خپل －ران رسولU ته ورب＋لي دي. 

�tد کوثر په ويال３ او حوض باندې د ايمان او عقيدې ！ين／＋ت. 
�tپه ！ولو عباداتو او په ＄ان／７ې تو－ه په لمان％ه او قربان９ ک３ د اخالص وجوب. 

�tظالمانو ته د ＊５را کولو جواز، په ＄ان／７ې تو－ه هغو کسانو ته چ３ د اهلل د رسول ب３ عزتي کوي. 

پوښتنې

١.الندې کلم３ وژباړئ: 
 *{ àfßJáEßáÙ=} { ß́ ßÒå¾> ßm} {áf ßVá¾=ßÆ} {µ>¿Éì¢?}

٢. د الکوثر سورت په هکله لن６ معلومات وليکئ.
۳. د دې سورت غوره والی بيان ک７ئ. 

٤. د الکوثر له معنا－انو ＇خه ＇و معناوې وواياست. 
áf�مبارک أيت تفسير ک７ئ.  ßVá¾=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª� ۵. د

کورن９ دنده

د )الکوثر( سورت د نازل５دو د سبب په هکله خپل معلومات په پن％و کر＊وک３ وليکئ. 
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د الکافرون سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�ãbåE> ß¢�>ß¾ß?� ß×ßÆ�>/@ àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ß?� ß×ßÆ�>.@� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº� àbàF á¢ß?� ß×�>-@� ßÁÆàfåª> ß³á¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� á̧ à®@

���>>2@ åÀÈåa� ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶�>1@� àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ß?� ß×ßÆ�>0@� á¼èIbßF ß¢�>çº

د کلمو معنا 

ووايه )ای پيغمبره(!      { á̧ à® }
عبادت نه کوم)په حاضر حال ک３ د عبادت نف３ کول مراد دي(.     { àbàF á¢ß?� ß×}

او نه تاس３ عبادت کوونکي يئ )له دې ＇خه هم د حاضر حال نف３ ده(.    {� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJá¾ß?� ß×ßÆ}
او نه زه عبادت کوونکی يم د هغه ＇ه چ３ تاسو ي３ عبادت کوئ    { á¼àIábßF ß¢�>ßº�ãbåE> ß¢�>ß¾ß?� ß×ßÆ}

)مراد ور＄ن３ د عبادت نف３ ده په راتلونک３ ک３ تر ابده پورې(.     
او نه تاس３ عبادت کوونکي يئ د هغه ذات چ３ زه ي３ عبادت کوم )دا نف３ د اهلل    { àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆàbåE> ß¢�á¼àJá¾ß?� ß×ßÆ}

د ازلي علم پر بنا ده چ３ دوی په توحيد ايمان نه راوړي(.     
ستاسو لپاره ستاس３ دين دی) ستاسو د بت عبادت( او زما لپاره زما دين دی)يعن３ اسالم(.  {� åÀÈåa� ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶}

ژباړه

ووايه:ای کافرانو! زه د هغو عبادت نه کوم چ３ تاس３ ي３ عبادت کوئ. او نه تاس３ د هغه ذات عبادت کوونکي 
ياست چ３ زه ي３ عبادت کوم. او نه زه د هغو عبادت کوونکی يم چ３ تاس３ ي３ عبادت ک７ی دی. او نه تاس３ د 
هغه ذات عبادت کوونکي ياست چ３ زه ي３ عبادت کوم. ستاسو لپاره ستاس３ دين )د بت عبادت( دی او زما لپاره 

زما دين )اسالم( دی.
د سورت پيژندنه 

دا سورت مکي دی، )٦( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١٠٩( سورت دی.
دا سورت په المنابذة، الإخالص او الُمقشقشه نومونو سره هم ياد شوی دی، د دې سورت بنس＂يزه موضوع د کفر 

او شرک ＇خه بيزاري او د اهلل لپاره د بنده －９ ＄ان／７ي کول دي.

 نه پنځوسم لوست
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د دې سورت غوره والی

د دې سورت د غوره والي په هکله ډ４ر احاديث راغلي دي چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:
١: امام مسلم له حضرت جابرW ＇خه روايت ک７ی دی چ３ رسول اهللU به د طواف په دوه رکعتونو ک３ د 

)الکافرون( او )الإخالص( سورتونه لوستل.
٢: همدارن／ه مسلم له ابوهريرهW ＇خه روايت کوي چ３ نبي کريمU دا دوه سورتونه د سهار په لمان％ه ک３ 

لوستلي دي او همداس３ روايت په مسند احمد، ترمذي، نسائي او ابن ماجه ک３ هم راغلی دی.
د دې سورت د نازليدلو سبب

دا مبارک سورت د مک３ د يو شم５ر مشرکانو، لکه: وليد بن مغيره، عاص بن وائل او اميه بن خلف د وړانديز 
په رد ک３ نازل شوی دی.

په رواياتو ک３ راغلي دي چ３ مشرکانو پيغمبرU ته ＇و ډوله وړانديزونه وک７ل، يو دا چ３ د يوه کال لپاره دې د اهلل 
رسول د هغوی د معبودانو عبادت وک７ي، بيا راتلونکی کال به دوی د واحد اهلل عبادت کوي. په همدې طريقه به 
دې کار ته کلونه کلونه ادامه ورک７ي او د＊من９ به له من％ه يوسي. دويم دا چ３ د اهلل رسول دې د دوی د بتانو بدي 
نه بيانوي او د هغو احترام دې کوي، نو دوی به هم د اهلل له پيغمبر سره د اهلل په عبادت ک３ برخه اخلي. همدارن／ه 

دې ته ورته نور وړانديزونه ي３ هم درلودل، نو دا سورت د دوی د ناسم３ غو＊تن３ د رد لپاره نازل شو.
اجمالي تفسير

<: دا مبارک أيتونه اعالنوي چ３ د مسلمانانو معبود د کافرانو د  ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº� àbàF á¢ß?� ß×� ßÁÆàfåª> ß³á¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� á̧ à®@
هغو معبودانو په ＇ير نه دی چ３ هغوی ورته عبادت کوي، نو اهلل تعالی خپل پيغمبرU ته فرمايي: ای محمده! 
دې کافرانو ته ووايه: زه د دغو بتانو چ３ تاسو ي３ په عبادت اخته يئ، عبادت نه کوم، يعن３ زه هي）کله د هغه ＇ه 
عبادت نه کوم چ３ هغه تاسو د خپلو معبودانو په تو－ه غوره ک７ي دي او دا خطاب ！ولو کافرانو ته شامل دی په 

＄ان／７ې تو－ه هغو کافرانو ته چ３ د حق او باطل د يو ＄ای کولو هيله ي３ لرله.
<: او نه تاس３ عبادت کوونکي ياستئ د هغه ذات چ３ زه ي３ عبادت کوم، يعن３  àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ß?� ß×ßÆ@
تر＇و چ３ تاس３ خپلو شرکي او کفري عملونو ته دوام ورکوئ، نشئ کوالی چ３ د هغه واحد ال شريک ذات 

عبادت کوونکي واوسئ کوم چ３ زه ي３ عبادت کوونکی يم.
له دې امله دا دوه أيتونه دا راپه －وته کوي چ３ د دې دواړو معبودانو ترمن＃ ډ４ر زيات توپير شتون لري؛ ＄که د 
پيغمبرU معبود يوازې واحد ال شريک ذات دی چ３ پرته له هغه بل هي）وک د عبادت وړتيا نه لري او د مشرکانو 
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او کافرانو معبودان او بتان د دوی د خپلو السونو په واسطه جوړ شوي چ３ په باطله تو－ه ي３ عبادت کوي.
<:  مفسرينو کرامو فرمايلي دي: دا دوه أيتونه راتلونک３  àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ß?� ß×ßÆ�� á¼èIbßF ß¢�>çº�ãbåE> ß¢�>ß¾ß?� ß×ßÆ@
زمان３ ته اشاره کوي، يعن３ په مستقبل ک３ هم هي）کله د خپلو باطلو خدايانو د عبادت هيله له ما ＇خه مه لرئ 
چ３ دا يو محال او ناممکن کار دی، ＄که زموږ دين او ک７نالره ما او زما پيروانو ته داس３ اجازه نه راکوي، بلک３ 
دا کار مطلقاً  له دينه وتل －２ل کي８ي، نو زه پرته له هغ３ الرې چ３ د اهلل  رضا پرې حاصلي８ي په بله الره يو قدم 
هم نه شم پورته کوالی او نه زه له تاسو ＇خه د دې هيله لرم  چ３ تاس３ هغه الر او طريقه چ３ شيطان درته ډ４ره 
＊ايسته ک７ې ده او ستاسو په ر－ونو او پوستکي ک３ ي３ ＄ای نيولی، پري８دئ او هغه هدايت او الر＊وون３ ته چ３ 
ما راوړې ده الره ومومئ، ＄که زما اهلل ماته پر شرک او کفر باندې ستاسو د م７ين３ خبر راک７ی دی چ３ دا ډله که 
� ß¹>ß̄ß¶@:چيرې ＄مکه او أسمان هم د دوی په مخ ک３ په خبرو راشي او له أسمانه ＄ان／７ی کتاب پر دوی نازل شي
< نو دوی به دا ！ول کوډې او جادو و－２ي او له خپل کفر ＇خه به الس  ãÀÉåFèº�ãf áV åi�ç×åC�= ßd[ ßÂ� áÁåC�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=

وانخلي.
<: د دوی  ßÁÇàEåc> ß³ß¶� á¼ àÃç¾åC ßÆ�àÄá¿ ß¢�á=Ç àÃà¾�> ß»å¶�á=Æàa> ß£ß¶�á=Æèa àe�áÇß¶@:دا تفسير د )المائده( بل أيت تاييدوي چ３ فرمايي
کفر دې اندازې ته رس５دلی دی که چيرې دوی وروسته له دې چ３ په أخرت ک３ هر ＇ه په خپلو ستر－و وويني  
او دويم ＄لي بيا دې دنيا ته راشي، بيا به هم دوی له خپل３ ک７نالرې او باطل دين ＇خه وانه وړي او هغه به پرې 
ن８دي، نو د دې تفسير پر بنا د )الکافرون( سورت په احکامو ک３ هي＆ نسخ نشته لکه ＇رن／ه چ３ ＄ين３ مفسرين 
په نسخ قايل دي، بلک３ دواړه حکمونه، يعن３ د مسلمانانو پات３ کيدل پر خپل دين او د معاندو کفارو پات３ کيدل 
پر خپل دين حتمي او يقيني امر دی خو دا په دې معنا نه دی چ３ مسلمانان له خپل دعوت او جهاد نه الس په 

سر شي، ＄که ！ول کافران داس３ نه دي چ３ د ايمان راوړلو هيله ور＄ن３ ونه شي.
دين  لپاره خپل  زما  او  او شرک( دی  دين)کفر  لپاره ستاس３ خپل  يعنی: ستاسو   ،> åÀÈåa � ßÊå¶ßÆ � á¼ à³à¿Èåa � á¼ à³ß¶@

)توحيد، اخالص او اسالم( دی.
＄ين３ مفسرين وايي چ３ مراد له )دين( ＇خه جزا او بدله ده يعن３ دا چ３ مضاف محذوف دی چ３ تقدير ي３ 
داس３ کي８ي:«لکم جزاء دينکم ولي جزاء دينی»، يعن３: ستاسو لپاره ستاسو د دين بدله ده چ３ هغه د دوزخ اور 

دی او زما لپاره زما ددين بدله ده چ３ هغه جنت دی.
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فعاليت

زده کوونک３ دې په دې هكله چ３ د اسالم دين له هر ډول مشرکانه ک７نالرې او طريق３ ＇خه بري او بيزاری 
دی، له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د لوست ګټې

د دې سورت مبارک أيتونه يو شمير نصيحتونه او الر＊وون３ لري چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tد قضا او قدر د عقيدې ثابتول او د دې بيانول چ３ په انسانانو ک３ داس３ کسان شته چ３ له ازل نه )د اهلل په ازلي 

علم او د دوی په کسب او اختيار( پر دوی کفر ليکل شوی دی.
�tد دې خبرې بيان چ３ اهلل تعالی د خپل رسول عصمت او ساتنه ک７ې وه، تر＇و د مشرکانو باطل وړانديزونه 

ونه مني.
�tد اسالمي عقيدې او کفري او شرکي عقيدې ترمن＃ د لوی وا！ن او توپير پر شتون ！ين／ار او دا چ３ حق او 

باطل هي）کله هم سره يو＄ای ک５دای نشي.
�tپر خپل دين او ک７نالرې باندې د مسلمان د ！ين， پات３ کيدو واجبوالی.

پوښتنې

١. د "الکافرون"  د سورت ＄５ن３ نور نومونه واخلئ.
٢. د نبي کريمU کوم عمل د "=¶ÁÆfª>³" د سورت د غوره والي بيانوونکی دی؟

۳. مفسرينو په دې مبارک سورت ک３ د نفی تکرار ＇رن／ه تفسير ک７ی دی؟
٤. د دې سورت د نسخ اوعدم نسخ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟
� مبارک أيت تفسير ک７ئ. åÀÈåa� ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶� ۵. دا

کورن９ دنده

دا چ３ دا مبارک سورت د مشرکانو د وړانديزونو په رد ک３ نازل شوی دی، له لوست ＇خه په استفادې سره په 
دې هکله خپل شپ８ کر＊３ معلومات وليکئ.
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د النصر سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ß́ ëEße�åb á» ßVåE� áXëF ßjßª�>.@> âQ=ßÇáªß?�åç�=� åÀÈåa�Êåª� ßÁÇà· à]ábßÈ� ßl>ç¿¶=� ßKáÈß?ßeßÆ�>-@ àXáJß«á¶=ßÆ�åç�=� àf árß¾�Ð> ßQ�=ßcåC@�

���>>/@å>âE=çÇßI� ßÁ>ß²�àÄç¾åC�àÅáfå«á§ßJ ái=ßÆ

د کلمو معنا 

{ßcåC=}    د زمان ظرف دی او د شرطيت معنا هم ورکوي.
نصرت او برالسي د اهلل له لوري.   {åç�=� àf ár¾ß}

د مک３ مکرم３ فتح او ژغورنه له مشرکانو ＇خه.  { àXáJß«á¶=}
<}  ډل３ ډل３. âQ=ßÇáªß?}

}  نو )پرته له شرک او عيب ＇خه( په پاک９ سره ياد ک７ه. áXëF ßjßª}
àÅáfå«á§ßJ}  له )اهلل( نه د عفوې او ب＋ن３ غو＊تنه وک７ه. ái=ßÆ}

ژباړه

كله چ３ د اهلل مرسته راشي او بری در په برخه شي. او )ای پيغمبره( ته ووين３ چ３ خلک ډل３ ډل３ د اهلل په دين 

ک３ داخلي８ي. نو د خپل رب له ثنا او ستاين３ سره د هغه تسبيح ووايه او له هغه نه ب＋نه وغواړه، ب５شکه هغه ＊ه 

توبه قبلوونکی دی.

د سورت پيژندنه

د )النصر( سورت مدني دی، )۳( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١١٠( سورت دی په النصر 

سره د نومولو وجه ي３ يوه  دا ده چ３ د )النصر( کلمه ي３ په لوم７ي أيت ک３ راغل３ ده او بله دا چ３ د لوی نصر 

يعن３ د مک３ مکرم３ د فتح３ بيان کوي.

 شپېتم لوست
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د دې سورت غوره والی

ترمذي په يوه روايت ک３ له انس بن مالکW ＇خه روايت ک７ی دی چ３ د النصر سورت د قرأن کريم د ＇لورم３ 

�åç�=� àf árß¾�Ð> ßQ�=ßcåC@ خه روايت ک７ی چ３ د＇ Wبرخ３ )ربع３( سره برابر دی.  ابوبکر، بزار او بيهقي له ابن عمر

<سورت د تشريق په ور＄و ک３ پر پيغمبرU نازل شو، د دې سورت په نازل５دو پيغمبرU پر خپله سپرل９  àXáJß«á¶=ßÆ
سپور شو او كله چ３ ودريد نو د حجة الوداع مشهوره خطبه ي３ خلکو ته واوروله.

اجمالي تفسير

<6 پر د＊من باندې برالس９ ته )نصر( ويل کي８ي، اهلل> خپل پيغمبرU ته فرمايي:  àXáJß«á¶=ßÆ�åç�=� àf árß¾�Ð> ßQ�=ßcåC@
كله چ３ زما له خوا ستا او ستا مل／رو ته دری لوي３ ډال９ در په برخه شي، چ３ هغه زما له لوري پر هغو خلکو 

چ３ له ډ４رې اوږدې مودې ＇خه ي３ ستا سره د＊مني او کينه غوره ک７ې وه، بری او نصرت دی او د جزيزة العرب 

د مرکز يعن３ مک３ معظم３ فتح کول  او د اسالم  سپي）لي دين ته د خلکو ډل３ ډل３ داخل５دل او ننوتل دي، نو 

دغه مهال پر تا الزمه ده چ３ د دې ورک７ې او احسان پر وړاندې زما شکريه او مننه پر ＄ای ک７ې.

سره له دې چ３ مرسته او نصرت ！ول د اهلل تعالی له لوري دی خو په دې مبارک أيت ک３ د )نصر( اضافت اهلل ته، 

دا راپه －وته کوي چ３ د نصرت نسبت غير اهلل ته مناسب نه دي، او هيچا ته نه ＊ايي چ３ له نورو ＇خه نصرت 

وغواړي.

ابن کثير )رحمه اهلل( ويلي دي: د ！ولو مفسرينو په اتفاق سره په دې مبارک أيت ک３ له فتح３ ＇خه مراد د مک３ 

فتح ده، د عربو قبيل３ د دې فتح３ په انتظار ک３ وې، هغوی به ويل که چ５رې دغه فتحه د اهلل د رسول په برخه 

شي، پر ده به ايمان راوړي، او که چيرې دی مکه فتح ک７ي، نو معلومه ده چ３ دی د اهلل نبي دی، هماغه و چ３ 

کله مکه فتح شوه، نو خلک ډله ډله د اسالم په دين ک３ داخل شول، تقريباً د دوو کلونو په ترڅ ک３ ！وله جزيرة 

� جمله د «إذا» ＄واب دی يعن３ كله چ３  ß́ ëEße�åb á» ßVåE� áXëF ßjßª� العرب د اسالم په سپ５）لي دين مشرفه شوه. دا

 �>âE=çÇßI� ßÁ>ß²�àÄç¾åC�àÅáfå«á§ßJ ái=ßÆ� ß́ ëEße�åb á» ßVåE� áXëF ßjßª� دې مرسته، فتح او ددين خوريدل په خپلو ستر－و وليدل، نو

هغه ذات چ３ دا نعمتونه ي３ درپه برخه ک７ل، په پاک９ يادوه او د هغه ثنا او ستاينه کوه او په دې برسيره له هغه ＇خه 

ب＋نه هم غواړه. که ＇ه هم د اهلل پيغمبر له －ناه ＇خه پاک او سپي）لی و، خو ب＋نه غو＊تل او استغفار د هغه د مقام 
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د لوړوالي لپاره دی، يا دا چ３ له هغه ＇خه داس３ ک７نه پ５＋ه شوې وي چ３ د هغه له مقام سره مناسبه نه وي که 

＇ه هم هغه د نورو په پرتله هي＆ －ناه ونه －２ل شي او يا دا چ３ په دې ک３ امت ته د ب＋ن３ تعليم دی، تر＇و امتيان 

د استغفار پر اهميت وپوهي８ي او پر د＊من د برياليتوب پر مهال برالسي خپل قوت ونه －２ي.

د غوره او راجح قول پر بنس  دا مبارک سورت د رسول اهللU د ژوند په أخرو ور＄و ک３ د مک３ له فتح３ 

وروسته په داس３ حال ک３ نازل شو، چ３ د رسول اهلل > د رحلت او سفر د نژد４والي پيغام ي３  له ＄انه سره راوړی 

دی لکه ＇رن／ه چ３ د يو شم５ر صحابه وو فهم او درک هم همدا و، له همدې امله که صحابه له يوې خوا د دې 

سورت په نازل５دلو د اسالم په برياليتوب خوشحاله شول، نو له بل３ خوا ي３ زړونه د رسول )عليه السالم( د فراق 

د وخت د رارس５دلو په غم او پريشان９ غمجن شول.

بله وينا دا ده چ３ دا سورت د مک３ له فتح３ ＇خه وړاندې نازل شو او په حقيقت ک３ دا يوه قرأني معجزه او 

د مک３ د لوي３ فتح３ وړاندوينه وه، لکه ＇رن／ه چ３ روايت شوی دی چ３ پيغمبرU په مدينه منوره ک３ د دې 

سورت له نازل５دو وروسته تکبير وويل او د مک３ د فتح３ او د يمن د خلکو په اسالم د مشرف ک５دلو زيری ي３ 

 Uورک７، او دا هم امکان لري چ３ دا سورت مکررا  نازل شوی وي،  پر دې اساس لوم７ی ＄ل نازل５دل د نبي کريم

او د ده د مل／رو لپاره زيری و او دويم ＄ل د دې اعالن و چ３ هغه وعده ثابته شوه او دا چ３ د أخرت د سفر لپاره 

چمتو شه چ３ تا به خپل لوري ته راولم.

فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د مک３ د فتح３ په هکله او دا چ３ دې فتح３ د اسالم په پرمخت， ک３ 

＇ه ون６ه درلودله، له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د لوست ګټې

د دې سورت مبارک أيتونه يو زيات شمير －＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tد الهي نعمتونو د تحقق پر مهال، په لمان％ه، تسبيح او نورو عباداتو سره د شکر واجبوالی.
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�tد مسلمانانو په م د هيوادونو او ＊ارونو فتح کيدل او يا په اسالم  ک３ د خلکو داخليدلو د اهلل له هغو نعمتونو 

＇خه －２ل کي８ي چ３ شکر ي３ الزم دی.

�tد قرأن د حقانيت ثبوت په دې چ３ ！ول３ خبرې ي３ ر＊تيا شوې.

�tد دې خبرې بيان چ３ په پای ک３ حق پر باطل بريالی کي８ي.

پوښتنې

١. الندې کلم３ وژباړئ:

*{>E=ÇI}{àÅáfå«á§ßJ ái=ßÆ}{ áXëF ßjßª} {> âQ=ßÇáªß?} {åç�=� àf árß¾}
٢. د ترمذي په حديث ک３ د النصر د سورت غوره والی ＇رن／ه بيان شوی دی؟

۳. د سورت د نازليدو المل په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ.

٤. مراد له فتح３ ＇خه په دې سورت ک３ ＇ه شی دی؟

۵. اهلل تعالی ته د نصر نسبت او اضافت ＇ه افاده کوي؟

٦. د دې سورت د نازل５دو د وخت په هکله ＇ه معلومات لرئ؟ بيان ي３ ک７ئ.

کورن９ دنده

د اهلل د دريو لويو ډاليو او ورک７و په هكله چ３ پيغمبرU او مل／رو ته ي３ د النصر په سورت ک３ يادونه شوې ده، 

يوه لن６ه مقاله وليکئ.
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د المسد سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�=âe>ß¾�Îß· árßÉ ßi�>.@ ßG ßjß²�>ßºßÆ�àÄà¶>ßº�àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº�>-@ çGßIßÆ� æGßÃß¶�ÊåEß?�= ßbßÈ� áKçFßI@�6ÊÈ>ºfª��>£I��=�

���>>1@ æb ßjçº�Àëº� ã̧ áF ßU�> ßÂåbÉ åQ�Êåª�>0@� åG ßì ßVá¶=�ßÍß¶> ç» ßU�àÄàIß?ßfáº=ßÆ�>/@ æGßÃß¶� ßL=ßc
د کلمو معنا 

}  د ابو لهب دواړه السونه دې هالک  شي. æGßÃß¶�ÊåEß?�= ßbßÈ� áKçFßI}
او هغه هم هالك شو.    { çGßI ßÆ}

لرې نه ک７ له ده ＇خه، په درد ونه خوړل ده ته.   {àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº}
ژر ده چ３ ننو＄ي.    {Îß· árßÉ ßi}

لمب３ وهونکی اور، شغلو واال اور.    { æGßÃß¶� ßL=ßc}
بار وړونک３ د لر－يو)چوغل／ره(.  { åG ßì ßVá¶= �ßÍß¶> ç» ßU}

د دې په غاړه ک３.    {> ßÂ åbÉ åQ�Êåª}
}   د خرما له پوستکي. æb ßjçº�Àëº}

ژباړه
مات شول د ابي لهب السونه او هالک شو هغه. د هغه شتمني او ＇ه چ３ هغه －＂لي وو هغه ته په درد ونه خوړل. 
ارومرو به هغه په تاوجن ب）ري واال اور ک３ ننو＄ي.او)له هغه سره( د هغه ＊％ه هم، د خسو د پن６ونو راوړونک３. 

د هغ３ په غاړه ک３ به د خرماوو له پوستکو ＇خه اوبدل شوې غ＂ه کلکه رس９ وي.
د سورت پيژندنه

د المسد سورت مکي دی، )۵( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３)١١١( سورت دی، دا سورت 
د«تبت» په نامه هم ياد شوی چ３ د هالکت معنا ورکوي.

په دې سورت ک３ د ابو لهب د هالکت ＊يرا شوې ده، همدارن／ه په دې سورت ک３ د )مسد( ذکر چ３ د خرماوو 
د پو！کي په معنا دی هم راغلی دی.

ام جميل د ابو لهب ＊％３ د خرماوو له پو！کو او بدل شوې يوه رس９ درلوده چ３ په هغ３ ک３ به ي３ خس او 
اغزي را！ولول او د نبي کريمU په الره ک３ به ي３ اچول، تر＇و هغه ته ضرر ورسوي. همدارن／ه دې سورت ته د 

يو شپېتم لوست
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)لهب( يا )اللهب( سورت هم ويل کي８ي.
د سورت د نازلېدلو سبب

په صحيحينو ک３ له ابن عباس )رضي اهلل عنهما( ＇خه يو حديث روايت شوی دی چ３ په هغه ک３ راغلي دي: 
< أيت نازل شو او په هغه ک３ رسول اهللU ته امر وشو چ３ خپل قوم او  ßÀÉåEßfá®ßáÙ=� ß́ ßI ßfÉ ån ß¢�áe åd¾ß? ßÆ@كله چ３ د�
خپلوان د اهلل له عذابه وويروه، رسول اهلل> د )صفا( غون６ۍ ته وخوت او په لوړ غ８ ي３ وويل: وا صباحاه )يعن３ 
أفت رس５دلي، سهار ته را！ول شئ( خلکو چ３ کله دا غ８ واور４د وي３ ويل: دا د چا غ８ دی؟ ＄واب راغی، دا د 
محمد غ８ دی، خلک را ！ول شول، پيغمبرU وفرمايل: ای د عبد مناف اوالدې! ای د عبد المطلب اوالدې! 
او ای د فالني اوالدې! که چيرې زه تاس３ ته ووايم چ３ د دې غره تر شا د د＊من تازه دم اسونه دي، په تاس３ د 
يرغل په حالت ک３ په حرکت ک３ دي، زما خبره به تصديق ک７ئ؟ خلکو وويل: موږ تر اوسه پورې له تا ＇خه 

دروغ نه دي اوريدلي.
پيغمبرU وفرمايل: داس３ چ３ ده، نو زه تاس３ له هغه عذابه ويروم چ３ د رارس５دو په درشل ک３ دی. د دې خبرې 
په اوريدو ابو لهب ورته وويل: هالک ش３ أيا د دې مطلب لپاره دې موږ را！ول ک７ي يو؟! بيا پيغمبرU ودريد او 

��نازل شو. æGßÃß¶�ÊåEß?�= ßbßÈ� áKçFßI� دا سورت
 اجمالي تفسير

<:�كه ＇ه هم ظاهراً د«تبَّت» کلم３ ژباړه په مات شوي او پرې شوي سره کي８ي،  çGßI ßÆ� æGßÃß¶�ÊåEß?�= ßbßÈ� áKçFßI@
م／ر دا کلمه په دې سورت ک３ يوازې د ＊يرا معنا نه ورکوي، بلک３ دا يوحقيقت دی چ３ مخک３ له پي＋５دو 
خبر ورک７ی شوی دی چ３ په راتلونک３ ک３ به د عمل ب２ه ونيسي، او دا چ３ په ماضي صيغه ويل شوی دی پدې 
ک３ حکمت دا دی چ３ من＃ ته راتلل ي３ داس３ يقيني دي چ３ －واک３ واقع شوی دی او په ر＊تيا هم په پاې ک３ 
همداس３ وشول لکه ＇رن／ه چ３ ＇و کاله د مخه د«لهب» په سورت ک３ ويل شوي وو، نو د الس له ماتيدلو 
＇خه مراد فزيکي ماتيدل نه وو، بلک３ مطلب ور＄ن３ د ابو لهب ناکامي او خپل هدف او موخ３ ته نه رسيدنه 
ده چ３ ！ول وس او توان ي３ په کار واچاوه خو ＇ه －＂ه ورته ونه رس５ده، هماغه وه چ３ د اوو يا اتو کالو په تيريدو 
د قريشو زياتره لويان او مخور کسان چ３ د ابو لهب دوستان او همزولي وو، د بدر په غزا ک３ م７ه شول. كله چ３ 
په بدر ک３ د قريشو د مشرانو او نومياليو خبر د ابو لهب غوږ ته ورس５ده، ابو لهب داس３ ！کان وخوړ چ３ له اوو 
ور＄و زيات ژوندی پات３ نشو، أن تر دې چ３ مرګ ي３ د نورو لپاره عبرت و－ر＄５د او دی په داس３ نا عالجه رن＃ 
اخته شو چ３ د مرض د سرايت له ويرې ي３ د کورن９ غ７و هم دا جرآت په ＄ان ک３ نه ليده چ３ ده ته نژدې شي، 
هماغه و چ３ دی ي３ يوازې پر خپل حال پري＋ود تر ＇و م７ شو او تر درې ور＄و پورې ＇وک د ده په مرګ خبر نه 
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و، درې ور＄３ وروسته له ده ＇خه داس３ بد بوی خپور شو چ３ هيچا هم نشوای کوالی ده ته ورنژدې شي، زامنو 
ي３ يوه حبشي ته اجوره ورک７ه تر ＇و ي３  هغه په کشولو سره په يوه کنده ک３ تر خاورو الندې ک７.

<:�كومه شتمني او مال ي３ چ３ حاصل ک７ی و هغه هم د ده په درد  ونه خوړ  ßG ßjß²�>ßº ßÆ�àÄà¶>ßº�àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº@
او د ده د هالکت او م７يني مخه ي３ ونه نيوله، او په أخرت ک３ به هم هي＆ د ده په ＊ه رانه شي. ابو لهب يو ذخيره 
کوونکی او بخيل س７ی و، ابن اثير روايت ک７ی دی چ３ ابو لهب د جاهليت په وخت ک３ د کعب３ شريف３ د 
جواهرو په غال کولو تورن و، که ابولهب دا خزان３ له بله ＄ايه هم الس ته راوړې وي خو دا تور دا را په －وته کوي 

چ３ د مک３ د خلکو په من＃ ک３ دی له ＊ه نوم او ن＋ان ＇خه برخمن نه و.
<: ژر ده  æGßÃß¶� ßL=ßc�= âe>ß¾�Îß· árßÉ ßi@6ورپس３ اهلل تعالی د أخرت په ورځ د ده د عذاب يادونه کوي او فرمايي
چ３ ابو لهب او ميرمن ي３)اروی د حرب لور( چ３ په غاړه به ي３ خس او اغزي راوړل، د دوزخ بل شوي او شغلو 

واال اور ته ننو＄ي.
لکه ＇ن／ه چ３ ابو لهب د تل لپاره دا هل３ ＄ل３ کول３ تر＇و د پيغمبرU د دعوت او بلن３ مخه ونيسي او د دعوت 
په الر ک３ ورته ستونزې پيدا ک７ي او خلکو ته به ي３ ويل چ３ د دې ＄وان خبرې چ３ له خپل دين ＇خه －ر＄يدلی 
دی، ونه منئ، همدارن／ه ميرمن３ به ي３ هم خس او اغزي را！ولول، په اوږه به ي３ راوړل او  د پيغمبرU د کور په 
مخ ک３ به ي３ اچول، چ３ په دې تو－ه به ي３ پيغمبر U  ته د رن＃ او أزار اسباب تيارول. ＄ينو مفسرينو ويلي دي 
<�＇خه د خلکو په من＃ ک３ خبرې ！ولول او بيا د دوی په من＃ ک３ د هغو خبرو خپرول  åG ßì ßVá¶=�ßÍß¶> ç» ßU@چ３ له
مراد دي له همدې امله ي３ چوغل／ره د خسو او خاشاکو له ！ولوونک３ سره تشبيه ک７ې ده، يعن３ چغلي او د خلکو 

په من＃ ک３ د خبرو خورول －واک３ د فتن３ او فساد د اور بلول دي.  
<:�په غاړه ک３ ي３ د خرما له پوستکي جوړه رس９ وه يا دا چ３ په دوزخ ک３ به ي３  æb ßjçº�Àëº� ã̧ áF ßU�> ßÂ åbÉ åQ�Êåª@

د اور رس９ په غاړه ک３ وي.
حضرت سعيد بن المسيب )رحمه اهلل( وايي: د«اروی» په غاړه ک３ يوه غاړک９ وه او هغ３ په الت او عزی  
قسم ياد ک７ چ３ دا غاړک９ به د پيغمبرU په د＊من９ ک３ په مصرف رسوم، هماغه و چ３ اهلل تعالی د قيامت په 

ورځ د اور غاړک９ د دې په غاړه ک３ واچوله.

فعاليت

زده کوونک３ دې د اهلل په الر ک３ د دعوت د ستونزو او په پای ک３ د سوب３ او برالس９ په هکله له يو بل سره بحث او 
خبرې وک７ي.



204

د لوست ګټې
د دې سورت مبارک أيتونه يو زيات شمير －＂３ او الر＊وون３ لري چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tد ابو لهب په هالکت او د هغه د چلونو او دوکو په ناکام９ سره د اهلل تعالی د حکم بيان.
�tد دې خبرې ثابت５دل چ３ که چيرې انسان د اهلل د رضا پر خالف عمل وک７ي، نو د هغه مـال او اوالد هغه د 

اهلل له عذابه نشي ژغورالی. 
�tمسلمان ته د أزار رسولو حرمت.

ابو لهب د  ته کومه －＂ه نشي رسولی، ＄که  پيغمبرU خپلوي هغه  ايمان رانه وړي، د  انسان  يو  تر＇و چ３  �t
پيِغمبرU تره و خو سره له هغه به هم په سو＄وونکي اور ک３ وي.

�tد قرأني وينا ر＊تينولي او د هغه اعجاز.
�tد دې خبرې ＇ر－ندول چ３ سوبه او کاميابي به  د داعيانو په برخه وي.

پوښتنې

١: الندې کلم３ وژباړئ:
�*{�> ßÂåbÉ åQ�Êåª } {� æGßÃß¶� ßL=ßc } {�Îß· árßÉ ßi } {�àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº } {� çGßIßÆ }

٢: ابو لهب ＇وک و او د اهلل له پيغمبر سره ي３ ＇ه وک７ل؟
۳: د ابو لهب ميرمن３ د نبي کريمU لپاره ＇ه ستونزې جوړول３؟

٤: په پای ک３ د ابو لهب برخليک ＇رن／ه شو؟
< مبارک أيت تفسير ک７ئ. æGßÃß¶� ßL=ßc�= âe>ß¾�Îß· árßÉ ßi�@۵: د�

٦: د دې لوست له الر＊وونو ＇خه درې نکت３ بيان ک７ئ.

کورن９ دنده
د«المسد» سورت د نازل５دو د سبب په هکله، پن％ه کر＊３ معلومات وليکئ.
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د االخالص سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
���>>0@ ãb ßUß?�=âÇà« à²�àÄç¶�À à³ßÈ� á¼ß¶ßÆ�>/@�ábß¶ÇàÈ� á¼ß¶ßÆ�ábå·ßÈ� á¼ß¶�>.@� àb ß» çr¶=�àç�=�>-@ ãb ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ� á̧ à®@�

د کلمو معنا 

يو دی.   { ãb ßUß?}
له ！ولو شيانو ＇خه ب３ نيازه، ب３ پروا)هغه ذات چ３ هر ＇وک ده ته اړ دی، خو دی چا ته    { àb ß» çr¶=}

اړتيا نه لري(.   
＇وک ي３ نه دی زي８ولی.   {ábå·ßÈ� á¼ß¶}

او نه هغه زي８ولی شوی دی.   {ábß¶ÇàÈ� á¼ß¶ßÆ}
سيال او مثل.   {=âÇà« à²}

ژباړه

ووايه )ای محمده!(: هغه اهلل يو دی. اهلل هيچا ته اړ نه دی او ！ول هغه ته اړ دي. نه هغه ＇وک زي８ولی دی او نه 
هغه زي８ول شوی دی.او هي）وک د هغه سيال نشته.

د سورت پيژندنه

د اخالص سورت مکي دی، )٤( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب له مخ３ )١١٢( سورت دی. د 
اهلل تعالی د ذات وحدانيت بيانوي او هغه له هر عيب، نيم／７تيا او نياز ＇خه په ＊و او فصيحو کلماتو سپ５）لی 

－２ي.
د دې سورت غوره والی

د  بيانوي چ３  داس３  احاديث  راغلي دي، ＄ين３  احاديث  ډ４ر  په هکله  والي  د غوره  د سورت  )الإخالص(  د 
اخالص د سورت لوستل د قرأن کريم د دريم３ برخ３ له تالوت سره برابر دی. ＄که دا سورت په لن６ه تو－ه د 

هغو احکامو بيانوونکی دی چ３ په قرأن کريم ک３ راغلي دي.
 Uروايت ک７ی دی، داس３ ＇ر－ندوي: رسول اهلل Wامام بخاري )رحمه اهلل( په يوه حديث ک３ چ３ ابو سعيد خدري
صحابه وو کرامو ته وفرمايل: أيا په تاسو ک３ به داس３ ＇وک پيدا شي چ３ ونشي کوالی په يوه شپه ک３ د قرأن کريم 

 دوه شپېتم لوست
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دريمه برخه ولولي؟ دا خبره پر صحابه وو سخته تمامه شوه او وي３ ويل: چ３ اې د اهلل> رسوله! موږ کله د دې 
کار وس لرو! وروسته پيغمبرU وفرمايل: چ３«اهلل الواحد الصمد» د قرأن د دريم３ برخ３ سره برابري کوي.

امام احمد، ترمذي او نسايي د ابو ايوب انصاریW ＇خه روايت ک７ی دی چ３ پيغمبرU وفرمايل: أيا ＇وک به 
له تاسو ＇خه له دې ＇خه بي وسه شي چ３ په يوه شپه ک３ د قرأن دريمه برخه تالوت ک７ي؟ ＇وک چ３«قل هو 
اهلل آحد، اهلل الصمد» د شپ３ په يوه برخه ک３ تالوت ک７ي －واک３ داس３ دی لکه چ３ ده په هغه شپه ک３ د قرأن 

کريم دريمه برخه لوستل３ وي.
د سورت د نازليدلو سبب

امام احمد، ترمذي او ابن جرير له ابی بن کعبW ＇خه روايت ک７ی چ３: مشرکانو نبي کريمU ته وويل: اې 
� á¼ß¶ßÆ�ábå·ßÈ� á¼ß¶�$.%� àb ß» çr¶=�àç�=�$-%�ãb ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ� á̧ à®@３محمده د خپل رب نسب موږ ته بيان ک７ه، هماغه و چ

<�نازل شو. ãb ßUß?�=âÇà« à²�àÄç¶�À à³ßÈ� á¼ß¶ßÆ�$/%�ábß¶ÇàÈ
قتاده، ضحاک او مقاتل ويلي دي: ＄ين３ يهوديان پيغمبرU ته راغلل او ورته ي３ وويل: د خپل پرورد－ار صفتونه 
دې موږ ته بيان ک７ه، ＄که اهلل په تورات ک３ خپل صفتونه موږ ته بيان ک７ي دي نو موږ ته معلومات راک７ه چ３ رب 
له ＇ه شي ＇خه جوړ شوی دی، أيا له سرو زرو ＇خه دی که له سپينو زرو او که له اوسپن３ او يا لر－ي ＇خه دی؟  
او أيا خوراک او ＇＋اک کوي؟ او له چا ＇خه ميراث وړي؟ او چاته له دنيوي ماله ميراث ورکوي؟ نو هماغه و 

چ３ اهلل تعالی دا سورت نازل ک７.
اجمالي تفسير

ãb <: اې پيغمبره! هغو خلکو ته چ３ ستا ＇خه ستا د پالونکي او د هغه د صفتونو او نسب په اړه  ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ� á̧ à®@
پو＊تنه کوي، ووايه: هغه اهلل يو دی يعن３ په خپل ذات او خپلو صفاتو ک３ يوازې دی، هغه هماغه اهلل دی چ３ په 
يوازې تو－ه ي３ ＄مکه، أسمانونه، انسانان، پيريان او ！ول مخلوقات پيدا ک７ي دي. د دې قرأني جمل３ د اعراب په 
 ?bJFº ３ضمير د رفع په محل ک «�ßÇ àÂ » هکله د نحوې علماوو ＇و نظرونه وړاندې ک７ي دي:  لوم７ی دا چ３ د

ãb » ي３ خبر دی. ßUß?�àç�= »دی او ورپس３ جمله
ُ » لفظ ي３ خبر دی او «آَحٌد» ي３ دويم خبر دی. دويمه نظريه دا ده چ３« ُهَو » مبتدآ، د« اهللَّ

ãb » بدل له اهلل ＇خه دی. ßUß?» ي３ خبر او « ُ دريمه نظريه دا ده چ３« ُهَو » مبتدآ،« اهللَّ
＇لورمه نظريه دا ده چ３«هو» bJFº?)� =�� خبر او «آحد» د محذوفbJFº ３?�يعن�３«هو» خبر د عبارت تقدير 

داس３ کي８ي: «هو اهلل هو آحد».
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پن％مه نظريه دا ده چ３«هو» مبتدآ، د «اهلل» لفظ له «هو» نه بدل او«آحد» خبر د مبتدآ.
<: اهلل هغه ذات دی چ３ هيچا ته اړتيا نه لري، بلک３ ！ول مخلوقات ده ته محتاج دي. àb ß» çr¶=�àç�=@

يعن３ هي）وک نشي کوالی چ３ له ده ＇خه ب３ پروا وي او اهلل له ！ولو مخلوقاتو ＇خه ب３ پروا او ب３ نيازه دی، 
ترمن＃ وسيله  او اهلل پاک  نو د هغو کسانو عقيده چ３ د ＄ان  پروا شو،  ！ولو شيانو ＇خه ب３  له  نو كله چ３ اهلل 
ضروري －２ي ＇و د مين％／７ي په تو－ه د بنده او اهلل ترمن＃ اړيک３ وساتي او له بند－انو ＇خه د دوی د خالق په 
وړاندې سپار＊تنه وک７ي، په بشپ７ه تو－ه مردوده －２ل کي８ي ＄که اهلل ن５غ په ن５غه د خپلو بند－انو سره اړيک３ لري او 

مين％／７ي ته احتياج نه لري.
�ábß¶ÇàÈ<، يعن３: نه له اهلل ＇خه ＇وک زي８يدلی دی او نه دی په خپله له چا ＇خه زي８يدلی دی، ＄که  á¼ß¶ßÆ�ábå·ßÈ� á¼ß¶@

هي）وک نشي کوالی له اهلل سره هم جنس واوسي، تر＇و د ده زوی يا پالر وپيژندل شي. 
دا أيت په هغو مشرکانو رد کوي چ３ پر＊ت３ ي３ د اهلل لو３１ －２ل３ او همدارن／ه په هغو يهوديانو رد دی چ３ ُعزير 
)عليه السالم( د اهلل زوی بولي، او په هغو نصاراوو رد دی چ３ عيسی )عليه السالم( ته د اهلل زوی وايي او تر اوسه 

هغه د اهلل شريک او برخوال －２ي.
<، يعن３: د اهلل له ذات سره هي＆ شريک او سيال نشته او نه کيدای شي، ＄که اهلل  ãb ßUß?�=âÇà« à²�àÄç¶�À à³ßÈ� á¼ß¶ßÆ@
قديم دی حادث)نوی پيدا( نه دی، واجب الوجود دی، جسم نه لري نو نه مثل ورته پيدا کي８ي او نه شريک او 

سيال، لکه ＇ن／ه چ３ د ذکر شوو باطلو عقيدو ＇＋تنانو خيال کاوه.
په هغه حديث ک３ چ３ امام بخاري روايت ک７ی دی، راغلي دي: هي）وک د اهلل> په اندازه صبرناک او زغمونکی 
نه دی، همدا وجه ده چ３ دغه مشرکان د اهلل لپاره زوی او اوالد ثابتوي پداس３ حال ک３ چ３ هغه دوی ته روزي 

ورکوي او روغتيا ورب＋ي.
د بخاري په بل حديث ک３ چ３ ابو هريرهW روايت ک７ی دی، پيغمبرU فرمايلي دي: اهلل تعالی فرمايي: د أدم زوی 
زه دروغجن و－２لم حال دا چ３ هغه دا حق نه لري چ３ پر ما د دروغجن －مان وک７ي او پر ما ي３ ناروا وويل، حال دا 
چ３ هغه حق نه لري چ３ ماته ناروا ووايي، دروغ ويل ي３ زما په حق ک３ دا دي چ３ هغه پر خپل دويم ＄ل راژوندې 
ک５دلو عقيده نه لري )－واکی چ３ زه د هغه د دويم ＄لي ژوندي کولو وس نه لرم( حال دا چ３ دويم ＄لي ژوندي کول 
له لوم７ي ＄ل ژوندي کولو ＇خه سخت نه دي او ناروا ويل ي３ ماته دا دي چ３ ده ويلي دي: اهلل زوی نيولی دی حال 

دا چ３ زه يوازې او ب３ نيازه يم، نه ما ＇وک زي８ولي دي او نه زه له چا زي８يدلی يم او نه سيال او مثال لرم.
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د لوست ګټې 

د دې لوست په مبارکو أيتونو ک３ يوشمير الر＊وون３ دي چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
�tپه ذات او صفاتو ک３ په وحدانيت او يووالي سره د اهلل پيژندنه.

�tله ！ولو ＇يزونو ＇خه په ！ولو وختونو ک３ د اهلل د مطلق３ بي نيازۍ بيان.
�tاهلل تعالی ته د زوی د نسبت کولو بطالن٠.

�tد مخلصانه عبادت وجوب چ３ له هر ډول شرک او ريا ＇خه خالي وي.
�tد اهلل تعالی د ربوبيت، الوهيت او اسماء او صفاتو پر توحيد، ايمان لرل.

پوښتنې

١: الندې کلم３ وژباړئ:
�*{=âÇà« à²} {ábß¶ÇàÈ� á¼ß¶ßÆ} {ábå·ßÈ� á¼ß¶} { àb ß» çr¶=}
٢: د اخالص د سورت غوره والی بيان ک７ئ.

۳: د سورت د نازل５دو المل ＇ر－ند ک７ئ.
� نحوي ترکيب بيان ک７ئ. ãb ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ�３٤: د دې جمل

< مبارک أيت تفسير ک７ئ. àb ß» çr¶=�àç�=@ ۵: د
�ábß¶ÇàÈ< مبارک أيت په کومو عقايدو رد کوي؟ á¼ß¶ßÆ�ábå·ßÈ� á¼ß¶@ ٦: د

کورن９ دنده
د )الإخالص( دسورت محوري او بنس＂يزې موضوع／ان３ په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.
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د الفلق سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�ëf ßm�ÀåºßÆ �>/@ � ßGß®ßÆ �=ßcåC � æ° åi> ß¦ �ëf ßm�ÀåºßÆ �>.@ � ß°ß· ß]�>ßº �ëf ßm�Àåº �>-@ � å°ß·ß«á¶= � ëHßfåE �àcÇ à¢ß? � á̧ à®@

���>>1@ ãßb ßj ßU�=ßcåC� æb åi> ßU�ëf ßm�ÀåºßÆ�>0@� åbß̄ à£á¶=�Êåª� åL>ßM>ç«ç¿¶=

د کلمو معنا 
پناه غواړم.    {àcÇ à¢ß?}
سهار، سبا.   { å°ß·ß«á¶=}

تياره، ترږم９.   { æ° åi> ß¦}
كله چ３ خپره شي.   { ßGß®ßÆ�=ßcåC}

ژباړه
ووايه )ای محمده!(: زه پناه غواړم د سبا په رب. د هر هغه ＇ه له شر ＇خه چ３ هغه پيدا ک７ي دي. او د شپ３ د ترږم９ 
له شر ＇خه چ３ کله هغه خوره شي. او په غو！و ک３ د پوکوونکو)نارينه او يا ＊％و( له شر ＇خه. او د رخه ناک له شر 

＇خه چ３ کله هغه کينه او رخه وک７ي.
د سورت پيژندنه 

د الفلق سورت د مفسرينو په يوه وينا مدني او په بله وينا مکي دی، )۵( أيتونه لري او د عثماني مصحف د ترتيب 
له مخ３ )١١۳( سورت دی. دا سورت ＄که په)الفلق( نومول شوی دی چ３ دا کلمه د سورت په لوم７ني أيت 
ک３ راغل３ ده. د )فلق( لغوي معنا: له نورو شيانو ＇خه د يوه شي ب５لولو او جداکولو ته فلق ويل کي８ي، خو په دې 
سورت ک３ ور＄ن３ مراد سپيده داغ دی چ３ تياره له من％ه وړي، او د تيارې او ر１ا ترمن＃ جدايي راولي. د الفلق 
سورت او الناس سورت ته )ُمعّوذتين( هم وايي چ３ په دې دوو  سورتونو سره مسلمان انسان له کوډو، رخ３ اود 

شيطان له شر ＇خه د عالميانو په رب پناه غواړي.
د دې سورت غوره والی 

نسايي له عقبه بن عامرW ＇خه روايت ک７ی دی، هغه وايي چ３ زه د نبي کريمU حضور ته په داس３ حا ل ک３ 
راغلم چ３ هغه په خپل３ سپرل９ سپور و، نو ما خپل الس د ده رکاب ته ور اوږد ک７ او د ده د پ＋３ پر ＄ای م３ 
کي＋ود او ورته م３ وويل چ３ د )هود( سورت يا د )يوسف( سورت راته زده ک７ه، هماغه و چ３ پيغمبرU راته 

 دري شپېتم لوست

پوکي کوونکي.   { åL>ßM>ç«ç¿¶=}
په غو！و ک３.   {� åbß̄ à£á¶=�Êåª}

كله چ３ کينه)رخه( وک７ي.   { ßb ßj ßU�=ßcåC}
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<  له سورت ＇خه به ډ４ر بليغ سورت د اهلل په نزد بل ونه موم３. å°ß·ß«á¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@وويل: د
او له همدې صحابي ＇خه يو بل روايت راغلی دی چ３ وايي: د شپ３ په تياره ک３ له پيغمبرU سره د جحفه او 
ابواء)د سيمو نومونه دي( ترمن＃ روان وم چ３ نا＇اپه تورې تيارې راونغ＋تلو، هماغه و چ３ رسول اهللU د معوذتينو 
په لوستلو پيل وک７ او ماته ي３ وويل: ای عقبه! په معوذتينو سره پناه او ساتنه وغواړه، هي＆ شی د معوذتينو په اندازه 

پناه ورکوونکی نه دی.
همدارن／ه نسايي له عبداهلل نه روايت ک７ی او د هغه حديث په پاې ک３ راغلي دي: پيغمبرU راته وويل: ووايه! ما 
وويل: ＇ه ووايم؟ نبي کريمU وفرمايل: )قل هو اهلل آحد( او معوذتين په سهار او ما＊ام ک３ درې درې ＄له وايه.

بخاري له حضرت عائش３ )رضي اهلل عنها( ＇خه روايت کوي چ３ کله رسول اهللU مريض شو نو معوذتين به ي３ 
لوستل او خپل ＄ان ي３ پرې دمولو او کله به ي３ چ３ تکليف زيات شو ما به ورباندې معوذتين لوستل.

د دې سورت د نازليدلو سبب
 Uپه صحيحينو ک３ له حضرت عائش３ )رضي اهلل عنها( ＇خه روايت شوی دی چ３ لن６يز ي３ دا دی:په رسول اهلل
باندې يوه يهودي د وليد بن اعصم په نامه کوډې ک７ې وې چ３ د هغ３ له اثره په پيغمبرU باندې  داس３ حالت راته 
چ３ هغه به  دا ان／５رله چ３ کار م３ ترسره ک７ی حال دا چ３ هغه کار به ي３ نه و ترسره ک７ی، دې ستونزې ＇ه موده 
دوام وموند تردې چ３ اهلل  پاک خپل３ پر＊ت３ راولي８ل３ او د هغه س７ي له کوډو او له هغه ＄ای ＇خه چ３ هلته ي３ 
غو！ه شوي تارونه پ ک７ي وو، رسول اهللU ته خبر ورک７، نو دغه مهال د هغه د کوډو د اغيزې د له من％ه وړلو 
لپاره د الفلق او الناس دواړه سورتونه نازل شول، نو رسول اهللU يو شم５ر صحابه کرام ولي８ل، دوی د يوه شاړ کوهي 
＇خه هغه کوډې راوا４ستل３ بيا رسول اهللU د دغو سورتونو له يوولسو أيتونو ＇خه يو يو أيت لوست او هغه غو！３  
پرانستل３ شوې او رسول اهلل Uروغتيا  وموندله او داس３ هوسا او راحت شو لکه ＇وک چ３ په يوې رس９ ！ين， 
ت７لی شوی وي او بيا له هغه ＇خه رس９ پرانستل شي. په روايتونو ک３ دا هم ياد شوي چ３ جبرائيل )عليه السالم( 
په رسول اهللU دم اچاوه او ويل ي３: د اهلل په نامه د هر هغه شي له اذيته چ３ تا ته زيان رسوي، په امن او عافيت 

ک３ پات３ ش３ او د کينه کوونکي انسان له شر او له بد نظر ＇خه وساتل ش３ او اهلل دې روغتيا در په برخه ک７ي.
د يادولو وړ ده چ３ دا کوډې او د دې اغيزې په هغه اندازه نه وې چ３ د رسول اهللU د دعوت په چارو ک３ يا د 
وح３ او الهي پيغام په رسولو ک３ ي３ کومه اغيزه ک７ې وي، ＄که الهي وح３ د اهلل په ＄ان／７ې ساتنه ک３ وي او 
د هغه دليل حفظ او د معوذتينو نازل５دل دي چ３ د همدې مريض９ په بهير ک３  رسول اهللU باندې نازل شول او 
ده په ډيره  ＊ه او غوره تو－ه دا أيتونه خپل امت ته ورسول، نو د دې کوډو اغيزه يوازې د هغه U په جسم پورې 

منحصره وه، نه په وح３ او نورو أسماني امانتونو پورې.
اجمالي تفسير

<: لكه ＇ن／ه چ３ د نازل５دو له المل ＇خه معلومه شوه چ３ د الفلق او الناس سورتونه د  å°ß·ß«á¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@
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لبيد بن اعصم له کوډو وروسته نازل شوي دي، په دې سورت ک３ اهلل > خپل پيغمبرU ته د پناه غو＊تلو طريقه 
ور＊ودل３ ده او ده ته ي３ وفرمايل چ３ ووايه اي محمده! زه پناه غواړم د تيارو ＇يرونکي سهار په رب. د«فلق» په 
هکله صحابه کرامو مختلف تفسيرونه ک７ي دي: ابن عباس )رضي اهلل عنهما( ويلي دي: فلق د دوزخ له زندانونو 

＇خه د يو زندان نوم دی.
ابی بن کعب وايي: په دوزخ ک３ د يوه کور نوم دی چ３ کله ي３ دروازه پرانستل شي، نو د －رم９ د تيزوالي له امله 

ي３ دوزخيان چيغ３ وهي.
او ＄ينو ويلي دي: د دوزخ له نومونو ＇خه يو نوم دی يا د دوزخ يوه وادي ده، م／ر ډ４رو مشهورو صحابه وو او تابعينو 

لکه حضرت جابر بن عبداهلل، حسن، سعيد ابن جبير، ابو زيد، مجاهد او قتادة «فلق» په سهار ژباړلی دی.
عرب وايي:«هو آبين من فَلَق الصبح و فرق الصبح» يعن３: هغه د سهار له راختلو او د هغه له  رو＊ناي９ ＇خه 

ډ４ر ＇ر－ند او رو＊انه دی.
په دې تو－ه د )فلق( تفسير په دې سورت ک３ د سهار پر مفهوم ډ４ر غوره دی او په ＄ينو نورو أيتونو ک３ هم په دې 

معنا راغلی دی لکه:«فالق الإصباح» يعن３ د سهار خوروونکی، ＇يروونکی او ورسره د تيارو لرې کوونکی.
<:�په دې ک３ شک نشته چ３ د خير او شر پيدا کوونکی اهلل تعالی دی، هغه په دنيا ک３ په  ß°ß· ß]�>ßº�ëf ßm�Àåº@
هغه حکمتونو چ３ په خپله پرې تر ！ولو ＊ه پوهي８ي او ＄ين３ اړخونه ي３ بشر د اهلل له خوا د ورک７ل شوي عقل په 
ر１اي９ ک３ کشف ک７ي دي، ډ４ر ضرر رسوونکي اجسام او يا زيان رسوونکي حالتونه پيدا ک７ي دي چ３ له هغ３ 
ډل３ ＇خه د کوډو غيرمرئي اغ５زه د انسان پر بدن باندې ده. له بل３ خوا د ضرر رسوونکو مخلوقاتو له شر ＇خه 
د انسان ساتونکی يوازې اهلل تعالی دی، سره له دې چ３ اهلل تعالی د مادي وسائلو او امکاناتو لکه دارو درملو او 
داس３ نورو ＇خه د －＂３ اخ５ستلو اجازه ورک７ې ده او په هر ډول احتياط کولو ي３ هغه ته امر ک７ی دی، خو په پای 

ک３ مؤثر، شفا ورکوونکی، او پناه ورکوونکی اهلل تعالی دی. 
<، يعن３: د شپ３ له شره كله چ３ د هغ３ تياره ！ول ＄ای ونيسي. ßGß®ßÆ�=ßcåC� æ° åi> ß¦�ëf ßm�ÀåºßÆ@

«غسق» د شپ３ تيارې ته ويل کي８ي، ＇رن／ه چ３ عادتاً د شپ３ له تيارې ＇خه په استفادې سره ！ول چيچونکي، 
＇يروونکي او نه ليدونکي خبيثه ارواح او أن تردې چ３ ناوړه انسانان، لکه: غله، الر وهونکي او داس３ نور په 
－ر＄５دو او را－ر＄５دو او ناوړو ک７نو پيل کوي، نو ＄که اهلل تعالی خپل پيغمبرU او د ده امت ته الر＊وونه کوي تر 
＇و په شپه ک３ د دې خو＄يدونکو موجوداتو له شر ＇خه هغه تعالی ته پناه يوسي. «وقب» په لغت ک３ له )وقوب( 
＇خه اخستل شوی دی چ３ د داخليدو په معنا را＄ي او په حقيقت ک３ شپه خپله تياره هر ＄ای ته وردننه کوي.

<: له خول３ ＇خه د هوا بهر کولو ته چ３ له الړو  ßb ßj ßU�=ßcåC� æb åi> ßU�ëf ßm�ÀåºßÆ�åbß̄ à£á¶=�Êåª� åL>ßM>ç«ç¿¶=�ëf ßm�Àåºß@
＇خه خالي وي «نفث» يا دمول ويل کي８ی چ３ معموال په زياترو ！ولنو ک３ داس３ ＊％３ شته چ３ په دمولو او 
غو！و اچولو او دې ته ورته کارونو پر نورو کسانو کوډې او جادو کوي که ＇ه هم دا کار په ＊％و پورې ＄ان／７ی نه 
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دی خو په دې طبقه ک３ ډ４ر دود او رواج لري چ３ المل ي３ د دوی په من＃ ک３ د کين３ او د＊من９ زياتوالی دی، نو 
＄که اهلل فرمايي: غو！و ک３ د دم اچوونکو له شر او بدۍ ＇خه خپل اهلل ته پناه يوسه.

حسد او رخه چ３ تر＇و د چا په زړه ک３ پ＂ه وي، ＊ايي پرمحسود يعن３ د نعمت پر＇＋تن کومه منفي اغيزه يا ضرر 
ونه لري خو كله چ３ حسد کوونکی د حسد او رخ３ ＇ر－ندونه وک７ي او د حسد ک７ی شوي د نعمت په له من％ه 

وړلو پس３ شي، شر ي３ پيلي８ي، نو له «إذا حسد» ＇خه مقصد د نعمت له من％ه وړلو او د بد نيت غو＊تنه ده.

فعاليت

زده کوونکي دې د کوډو او جادو د خطرونو په هکله له يو  بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د لوست ګټې
د دې مبارک سورت أيتونه يو ل７ الر＊وون３ لري چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

�tد هر هغه شي له شر ＇خه چ３ انسان ي３ په دفع کولو ک３ ب３ وسه شي، يوازې اهلل تعالی ته د پناه وړلو وجوب.
په غو！و ک３ د کوډو په نيت د دم اچولو او داس３ نورو حرمت، ＄که کوډې کفري عمل دی او په اسالمي  �t

شريعت ک３ عقيدوي کوډ－ر کافر －２ل کي８ي.
�tد حسد او رخ３ حرمت، ＄که دا ډ４ر خطرناک مرض دی چ３ ت５ري او وژن３ ته رسي８ي.

�tهر سهار او ما＊ام د معوذتينو د لوستلو مسنونيت.

پوښتنې

١: د«الفلق» سورت مبارک أيتونه وژباړئ.
٢: په«الفلق» سره د دې سورت د نومولو وجه ＇ه ده؟

۳: له هغو روايتونو ＇خه چ３ د دې سورت په غوره والي داللت کوي يو روايت ذکر ک７ئ.
٤: د فلق ＄ين３ معنا－ان３ بيان ک７ئ.

<  مبارک أيت  تفسير ک７ئ. ßGß®ßÆ�=ßcåC� æ° åi> ß¦�ëf ßm�ÀåºßÆ@۵: د
< ＇خه مراد ＇ه دی؟ åbß̄ à£á¶=�Êåª� åL>ßM>ç«ç¿¶=@٦: له

کورن９ دنده
د «الفلق» سورت د نازل５دو د سبب په هکله پن％ه کر＊３ معلومات وليکئ.
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د الناس سورت

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@ ål>ç¿ ß̂ á¶=� ål=ßÇ áißÇá¶=�ëf ßm� áÀåº�>/@� ål>ç¿¶=�åÄß¶åC�>.@� ål>ç¿¶=� ǻ å·ßº�>-@ ål>ç¿¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@�

���>>2@ ål>ç¿¶= ßÆ�åÍç¿ åRá¶=� ßÀåº�>1@ ål>ç¿¶=�åeÆ àb àq�Êåª� àlåÇ áißÇàÈ�Ëådç¶=

د کلمو معنا 

پالونکی د خلکو.    { ål>ç¿¶=� ëHße}

پاچا د خلکو.    { ål>ç¿¶=� ǻ å·ßº}

}   حقيقي معبود د انسانانو. ål>ç¿¶=�åÄß¶åC}
}   وسوسه اچوونکی)شيطان(. ål=ßÇ áißÇá¶=}

پ＂يدونکی.    { ål>ç¿ ß̂ á¶=}
ژباړه

ووايه زه پناه ور وړم د انسانانو رب ته. د انسانانو پاچا ته. د هغه وسوسه اچوونکي له شر ＇خه چ３ په وارو وارو 
＄ي را＄ي.هغه چ３ د خلکو په زړونو ک３ وسوس３ اچوي. که هغه له پيريانو ＇خه وي او که له انسانانو ＇خه.

د سورت پيژندنه

د الناس سورت هم د مفسرينو د يوې وينا پر بنا مدني او د بل３ وينا پر بنا مکي دی، )٦( أيتونه لري او د عثماني 
مصحف د ترتيب له مخ３ )١١٤( سورت دی او د قرأن کريم وروستی سورت －２ل کي８ي. په«الناس» سره ي３ د 
نومولو وجه دا ده چ３ دا کلمه په دې سورت ک３ پن％ه ＄له تکرار شوې ده، دې دوه سورتونو )الناس او الفلق( ته 
المقشقشتان هم ويل شوي دي؛ ＄که )ُمقشقشة( له )تقشقش( ＇خه اخيستل شوی دی چ３ د عافيت او ژغورن３ 

په معنا را＄ي او دا دوه سورتونه هم د اهلل په اجازه انسان له کوډو او د شيطانانو له شر ＇خه ساتي او هغه له شرک 

او نفاق ＇خه ژغوري.

 څلورشپېتم لوست
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 د سورت غوره والی

أيتونه  او فرمايي: اهلل> ماته داس３  پيغمبرU ＇خه روايت ک７ی دی  له  په روايت   Wترمذی د عقبه بن عامر

رالي８لي دي چ３ د هغو په ＇ير أيتونه تر اوسه بشريت نه دي ليدلي، چ３  هغه د )قل آعوذ برب الفلق( او )قل اعوذ 

برب الناس( له سورتونو ＇خه عبارت دي.

اجمالي تفسير

<: په الفلق سورت ک３ د امت لپاره د ＇لورو شيانو ＇خه د پناه غو＊تلو الر＊وونه وشوه:  ål>ç¿¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@
لوم７ی د ضرر رسوونکو مخلوقاتو له شر ＇）ه پناه غو＊تل. دويم د هغو شيانو له شر ＇خه چ３ د شپ３ په تيارو 

ک３ په خو＄＋ت او فعاليت پيل کوي. دريم د کوډ－رو ＊％و له شر ＇خه پناه غو＊تل او ＇لورم د کينه －رو له شر 

＇خه پناه غو＊تل.

خو د«الناس» په سورت ک３ له يوه شي ＇خه د پناه غو＊تنه شوې ده چ３ له مخک３ ذکر شويو ＇لورو شيانو ＇خه 

ډير خطرناک دی؛ ＄که د هغه خطر له زړه سره ت７او لري او زړه هغه ＄ای دی چ３ د ！ول بدن صالح او فساد له 

هغه ＇خه سرچينه اخلي، که زړه ن５ک او صالح و، د بدن غ７ي به هم ن５ک او صالحه وي او که زړه فاسد و، نو 

د بدن ！ول غ７ي فساد ته رابولي، له همدې امله د اهلل د دريو لويو صفتونو يعن３ ربوبيت، مالکيت او الوهيت له 

يادولو وروسته د خناس )شيطان( له شر او وسوسو ＇خه د پناه غو＊تلو ذکر راغلی دی.

د درې －ونو صفتونو يادونه دوه مهمو کارونو ته اشاره ده: يو دا چ３ په يقيني تو－ه هغه ذات چ３ د انسانانو پالونکی،  

د هغوی پاچا او حاکم او حقيقي معبود دی هغه د دې  وړتيا لري چ３ انسان هغه ته پناه يوسي او هغه به ارومرو د 

پناه غو＊تونکي ＇خه مالت７ او دفاع وک７ي.

دويم دا چ３ انسانان دې ！کي ته پاملرنه وک７ي چ３ د دوی د چارو تدبيروونکی، حاکم او پاچا او د دوی د عبادت 

وړ ذات يوازې منان اهلل دی، له دې امله د هر چا حاکميت چ３ د اسالمي شريعت پر خالف وي بايد هغه ونه 

مني او له اهلل پرته بل هيچاته عاجزي او تواضع ونک７ي.

بله دا چ３ د يادو شوو صفتونو نسبت او اضافت «الناس» ته چ３ د انسانانو په معنا دی، د انسان د کرامت او 

شرافت ن＋ه ده، ＄که اهلل تعالی د ！ولو مخلوقاتو پيدا کوونکی، مالک او معبود دی، خو د انسان د ＄ان／７ي 
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کرامت د اظهار لپاره د يادو شوو صفتونو اضافت انسان ته وشو. 

<: )وسواس( د )وسوسه( مصدر دی او )وسوسه( پ أواز ته ويل کي８ي، خو مراد  ål>ç¿ ß̂ á¶=� ål=ßÇ áißÇá¶=�ëf ßm�Àåº@
ور＇خه شک او ترديد کول دي او په شيطان ي３ اطالق د مبالغ３ له وج３ دی، －واک３ چ３ د شيطان وسوسه اچونه 

په دې اندازه ده چ３ دی په خپله مطلقا وسوسه دی، او )خنّاس( د مبالغ３ صيغه ده چ３ د رجوع او را－ر＄يدن３ 

معنا ورکوي، د دې صفت اطالق پر شيطان له دې امله شوی دی چ３ هر کله د اهلل ذکر د بنده په زړه ک３ ＄ای 

ونيسي شيطان له هغه زړه ＇خه شات， کوي او كله چ３ بنده د اهلل له ذکر ＇خه غافله شي، شيطان سمدستي د 

هغه ＄ای نيسي، نو شات， د شيطان له صفتونو ＇خه دی.

<:  په دې دوو وروستيو أيتونو ک３ لوم７ی د شيطان  ål>ç¿¶= ßÆ�åÍç¿ åRá¶=� ßÀåº�*� ål>ç¿¶=�åeÆ àb àq�Êåª� àlåÇ áißÇàÈ�Ëådç¶=@
د وسوس３ اچون３ ＄ای ！اکل شوی دی، چ３ هغه له زړه ＇خه عبارت دی او په صدور سره ور＄ن３ تعبير شوی دی، 

په صحيح حديث ک３ راغلي دي چ３ شيطان د وين３ په ＇５ر د انسان په بدن ک３ جريان لري، مقاتل )رحمه اهلل( ويلي 

دي: شيطان د خنزير په ب２ه د انسان په ر－ونو ک３ لکه د وين３ غوندې －ر＄ي، او دا وس او توان ده ته اهلل تعالی 

ورب＋لی دی.

دويم د شيطانانو ډولونو ته اشاره کي８ي چ３ هماغه جني او انسي شيطانان دي که ＇ه هم حقيقي شيطان هماغه 

جني شيطان او اوالده ي３ ده، خو په انسانانو ک３ هم داس３ ډل３ پيدا کي８ي چ３ د همغه شيطان صفتونه لري او شر 

ي３ د جني شيطان له شره کم نه دی، نو له دوی ＇خه هم بايد له اهلل نه پناه وغو＊تل شي.

فعاليت

د شيطاني وسوسو د خطرونو په هکله له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ.

د لوست ګټې

په دې مبارک سورت ک３ ډيرې الر＊وون３ دي چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

��tد انسي او جني شيطانانو له شر ＇خه اهلل تعالی ته د پناه وړلو واجبوالی.
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�tد اهلل د ربوبيت، مالکيت او الوهيت ثبوت.

�tدا چ３ په اسالمي ！ولنه ک３ د اهلل له قانون ＇خه مخالف حکم او قانون، د منلو وړ نه دی.

�tدا چ３ غافل زړه د شيطان ＄اله ده، خو د ذاکر زړه ＇خه هغه ت５＋ته کوي.

پوښتنې

١: الندې کلم３ وژباړئ:

�*{ ål>ç¿ ß̂ á¶=} { ål=ßÇ áißÇá¶=} {Äß¶åÝ=} { ǻ å· ß»¶=} { äHßf¶=}
٢: د )الفلق( او )الناس( نور نومونه ＇ه دي؟

۳ : د الناس سورت غوره والی د نبوي حديث په ر１ا ک３ بيان ک７ئ؟

٤: شيطان د انسان په زړه ک３ ＇رن／ه وسوسه اچوي؟

۵: ددې لوست له الر＊وونو＇خه  دوه نکت３ بيان ک７ئ؟

کورن９ دنده

د اهلل درې －وني صفتونه )ربوبيت، مالکيت او الوهيت( ＇ه شيان افاده کوي؟ په دې هکله ＇و کر＊３ معلومات 

وليکئ.


